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Nave er praznika domovine, ko so bila tevilna
proslavljanja po Sloveniji, tako kot tudi naslednji dan, 25. junija, na sam praznik, so praznovali 24. junija zve er tudi v ob ini Komenda.
Osrednja proslava je bila kot vsako leto tudi
tokrat v Komendi,
vendar zaradi vremena v dvorani doma. Tudi ob jubileju
so pripravili program v Kulturnem
drutvu Kaj ti mar,
nastopila sta ob lanih drutva e vokalna kvinteta Veronike in Krasni
kresni fantje, prazni ni nagovor pa
je imel upan Toma Drolec
Medtem ko je
tudi letos Skupina
klankih fantov pri Mlinarjevem jezu ob
brunarici na Klancu v soboto povabila na
gola in prazni no kresovanje, so sre anje ob
prazni nem kresu v ejah v Coni B pripravile komendske stranke SDS, SLS in N.SI ter
listi VEM in LNO. Slovesni nagovor je imel
Marko Zadrgal, udeleence pa je pozdravil
tudi podpredsednik Nove Slovenije mag.
Matej Tonin. V pogovorih in obujanju spominov ob kresu pa so tudi tukaj prireditelji poskrbeli za gola.
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upan Toma Drolec je v nagovoru in estitki za praznik domovini ob poudarjenem
ponosu, da smo dobili pred dvajsetimi leti
svojo dravo, tudi rekel, da smo dravi Sloveniji naredili krivico. Razo arali smo jo in pustili na cedilu, saj ne moremo biti zadovoljni o
obetih ob samostojnosti s stanjem, kakrno je v
Sloveniji danes. Vendar ni vse rno, tudi uspehi
so, ki jih je treba priznati in jim slediti za jutrinji razvoj. al pa je vse ve taknih, ki sledijo
ukazom strank, te pa vidijo le opozicijske nasprotnike, in jih napadajo, potapljajo, eprav
vedo, da z njimi potapljajo tudi sebe.
Ob zahvali voditeljem odpora pa je bil kritien v govoru v ejah tudi Marko Zadrgal.
»Predsednik drave bi moral domoljubno

ob ini v prihodnje. Zato tudi sedaj velja prisluhniti ugotovitvam in namigom Marka Zadrgala o
domoljubnosti in upana Tomaa Drolca o
uspehih: Doseeni so bili z ustvarjalnim razpoloenjem in s kriti no enotno voljo za pridobitve
za vse ob ane jutri v Ob ini Komenda.
A. alar

zdruevati in predsedniku Pahorju, ki se trudi,
da bi reil voz, nagajajo v lastni stranki in koaliciji. Vse pogosteje sliimo, da smo majhni.
Poglejmo nae portnike, s katerimi smo kot
drava etrti v Evropi. Zasluge metropolita in
nadkofa Alojzija utarja za priznanje nae
drave v svetu pred dvajsetimi leti pa so tolikne, da bi mu 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, lahko podelili naslov astni
dravljan samostojne Republike Slovenije.«
Oba govornika pa spodbujata zato tudi razmiljanje, kako je doma po dvanajstih letih samostojne ob ine. Na za etku dokaj teavno ob
prepri evanju za samostojno pot, danes doseki, od katerih bodo nekateri, e lep as v ponos

Smo v prvi tretjini poletja. Kaken pa je ta
trenutek komendski poletni utrip?
»Tisti, ki kolikor toliko spremljate utrip v ob ini, mislim pa, da vas ni prav malo, ste lahko
opazili, da takega stanja, kot je trenutno, v trinajstletni zgodovini ob ine e ni bilo. Ob utek
imam, kot da se predvolilna tekma e ni kon ala in da je treba iz dneva v dan iskati napake
nasprotnika ter ga navzven prikazati kot nesposobnega, slabega, zavajujo ega, malodane
kriminalca in podobno. Morda ve ina ne misli
tako, vendar v mislih imam ob inski svet in
moji ob utki so takni.«
Zakaj?

»Ko gledam na televiziji nae parlamentarce, se mi vseskozi slika pred o mi na ob inski
svet. Zanimivo, da nekateri svetniki povezave
z njihovimi mati nimi strankami (tudi nai lokalni politiki) niti ne zanikajo in na glas povedo, kakna navodila dobivajo »od zgoraj«.
Potem je to isto jasno e prav vsakomur, da
vsebina ni ve vana, pa pa, kdo je kaj predlagal. To se je lepo pokazalo na zadnjih referendumih, ko so tri povsem razli na vpraanja
dobila podobne odgovore. Na posledice nih e
ne pomisli in verjemite mi, nih e jih nikoli ne
bo niti priznaval. S tem mislim odgovornost;
pa naj bo ta na dravni ali pa na lokalni ravni.
Koga bo kasneje bolela glava, jih ne zanima.
Pomembno jim je le, da danes zmagajo; kaj bo
jutri pa naj si belijo glavo drugi.
Prepri an sem, da ve ina ve, da se zadnje
ase ve ali manj vse vrti okoli Medgeneracijskega centra. Od izgradnje tega sta odvisna
tudi razvoj in ivljenje kar pretenega dela
prebivalstva. Menim, da je le malo ob anov, ki
nimajo povezave s olo, z vrtcem, zdravstvom
skupaj s zioterapijo, s pomo jo na domu, s
prostori, namenjenimi starejim ob anom ter
raznim drutvom. Tisti, ki taknih povezav
danes e nimajo, bodo v blinji prihodnosti
zagotovo udeleeni v eni od natetih institucij.«

Kaj je po vae vzrok, da se je po tevilnih
in pretehtanih razpravah in tudi po iroki
drubeni, pravzaprav dravni vsebinski
podpori, zataknilo?
»Vsaj 6 let je, odkar smo za eli snovati
center, ki vklju uje in zdruuje te programe.
Oba ob inska sveta v prejnjem mandatu sta

ves as sodelovala pri na rtovanju centra in ga
tudi brezpogojno podpirala. Zadnje volitve pa
so nam prinesle isto nove pogoje in tudi
ogromno nezaupanje v dosedanje delo ob inske uprave. V mislih imam poslovanje na nan nem podro ju, kar je trenutno vzrok, da
dela v ob ini ne potekajo po na rtih in planih,
ki jih je ob inska uprava ves as usklajevala s
svetniki.
Za najem kredita za izgradnjo Medgeneracijskega centra je ena od bank zahtevala dokapitalizacijo v viini 1 milijon 250.000 evrov.
Ob ina kot 50-odstotni lastnik skupne rme
MCKOM (Medgeneracijski center Komenda)
in Graditelj, kot drugi 50-odstotni lastnik in
izvajalec del, bi morala zagotoviti vsak po
625.000 evrov. Ve ina v svetu tega ni podprla,
eprav bi denar za dele Ob ine pridobili iz
naega podjetja PCK in prora un ob ine ne bi
bil prikrajan.
Pridobili smo novo ponudbo v drugi banki,
ki ne vklju uje dokapitalizacije v obliki nan nega vloka, temve zahteva, da ob inski svet
da soglasje, da v primeru, e MCKOM ne bo
zbral zadostnih sredstev za popla ilo kredita v
okviru delovanja in trenja s prostori v centru,
razliko poravna ob ina. To nam je bilo ves as
povsem jasno in tudi zasnovani izra un je taken, da se kredit odpla uje s pobranimi najemninami glede na velikost prostora, ki ga ima
posamezna dejavnost v centru.
Normalno in razumljivo je, da bo ob ina
pla evala za prostore vrtca, da bosta tako
zdravnik, kakor tudi zioterapevtka pla evala
za prostor, ki ga bosta zasedala. Prav tako bo
gostinec za najeti prostor pla eval najemnino.
Najemnino pa bodo pla evala tudi drutva, ki
bodo imela prostore v centru in seveda tudi
drugi koristniki prostorov, najetih na primer:
za potrebe vzgoje, izobraevanja in druge dejavnosti.
Analiza je pokazala, da ob polni zasedenosti
in sposobnosti najemnikov, da redno poravnavajo svoje obveznosti, ne bi bilo potrebno pokrivanje iz ob inskega prora una.«
Kaj pa pomisleki, da ne bodo vsi mogli
vedno pla evati?
»Verjamem, da temu ne bo vedno tako kot
na rtujemo. e na primer eno od drutev ne bo
uspelo sproti zagotoviti sredstev za pla ilo najemnine, bi morala ob ina za as odpla ila
dolga za to drutvo jam iti kot garant. Preprian sem, da v najslabem primeru teh sredstev
na leto ne bi bilo ve kot recimo 200.000 do
250.000; kar pa za nao ob ino ni prav noben

problem.
Ne bom trdil, da koncepta, ki smo ga imeli
do sedaj, ta ob inski svet ne podpira; vendar ga
podpira z vsemogo imi pridrki. To gre priblino takole: »Saj bi podprli, samo skrbi nas zadolevanje, saj je ob ina tako in tako e preve
zadolena in «.
E KJE, POTEM TU NAI OB INI DELAJO NAJVE JO KRIVICO IN POSLEDI NO KODO!!!!!!«

Trditve o zadolenosti ob ine se pojavljajo vsake toliko asa kot nekaken Damoklejev me . Kaj je pravzaprav z njimi?
»Z vso odgovornostjo lahko re em, da je
tako malo zadolenih ob in v Sloveniji manj
kot 10 odstotkov. Med temi dvajsetimi ob inami je tudi Komenda, saj smo zadoleni komaj
polovi no na svoje rezultate, glede na pravila,
ki jih kroji drava.
A al to lahko govorim in ponavljam stokrat,
vendar e na za etku omenjena skupina svetnikov ho e videti in ob anom prikazati stanje v
ob ini povsem druga e. K dolgu ob ine ho ejo
namre priteti e denar, ki ga je ob ina prejela
iz naega podjetja PCK (Poslovna cona Komenda) in sicer 5,6 milijona, ki jih je ob ina
potrebovala za popla ilo zemlji bivim lastnikom v Poslovni coni. Seveda pa nih e no e
ne vedeti in ne sliati, da je predhodno OB INA v PCK vloila zemlji v vrednosti 16,3
milijona evrov. S prejemom 5,6 milijona EUR
smo samo zmanjali na osnovni kapital s 16
na cca 11 milijonov in je to le administrativen
poseg. Naj mimogrede omenim, da je ob ustanovitvi PCK na partner tudi vloil nekaj manj
kot 5 milijonov evrov, ki pa so mu bili e v
celoti izpla ani in je ob ina 100-odstotni lastnik podjetja ne glede na viino osnovnega
kapitala.«

»Trdim. e si kje v Sloveniji lahko privo ijo gradnjo taknega Medgeneracijskega centra,
smo to mi. Takno zagotovilo kot ga imamo v
coni, na katero smo lahko ponosni in jo hodijo
gledat iz blinje in daljne okolice, s toliko
zgrajene infrastrukture, s tako majhno brezposelnostjo, z idealno lego blizu Ljubljane, se
nam res ni treba bati prihodnosti.
Seveda pa lahko vidimo in delamo isto
druga e in vse postavimo na glavo.
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V tem primeru pa:
- bomo najmanj naslednji dve leti brez prostora v vrtcu,
- bomo brez ustreznih prostorov za zdravstvo
in zioterapijo,
- bomo z drugim koncesionarjem za pomo
na domu,
- bomo brez drutvenih prostorov,
- bodo nai stareji ob ani nastanjeni po domovih po irni Sloveniji,
- pa e najbr kaj sodi zraven
Skratka, e sklepa, kakrnega zahteva banka
za odobritev denarja za gradnjo, v ob inskem
svetu ne sprejmemo, Komendo to lahko obrne
na glavo.
Najbolj grozljivo pri tem pa je, da nekateri pri
tem vidijo drugo monost v tujem koncesionarju, ki bi zgradil dom za stare za 150 potrebnih
postelj in NI VE .
To pa pomeni tudi, da pozabimo:
- na vloena sredstva v projekte,
- na vloena sredstva v infrastrukturo,
- na porabljena sredstva za ustanovitev skupne drube.
Torej, naj gre nae petletno delo na smeti e
(?!) in e enkrat JOVO NA NOVO; in to zgolj

zato, da ne bo po upanovo. Mar to ne spominja na zapisano v uvodu o parlamentu in zadnjih referendumih?
Zato, e kdaj, potem sedaj res upam na pripadnost ob ini, da se bodo svetniki odlo ili v
dobro vas - ob anov. Za vsak primer pa velja
prebrati, kaj so vam posamezni svetniki obljubljali prek svojih strank ne malo nazaj.
elim si, da mi v naslednji Aplenci ne bo
treba pisati, na koga se obra ajte glede vrtca,
vaih starejih, glede slabih pogojev pri zdravniku in zioterapevtki, glede slabe pomo i na
domu, glede pomanjkanja drutvenih prostorov, saj nam kroni no primanjkuje prostorov
za bolje in kakovostneje delovanje drutev
in prav v Centru bi pridobili prostore za delovanje tevilnih drutev, ki se sedaj gnetejo na
Glavarjevi 104. Te prostore bi kasneje lahko
uporabljali za turisti ne namene, ostale dejavnosti pa se selijo v MCK. In ker se drutvene
dejavnosti odvijajo predvsem v popoldanskem
asu, bi v prostih terminih le-te lahko oddajali
za potrebe u nih programov, povezanih z varstvom starejih «
Morda e beseda, dve o gradnji Sredi a
Komende

Mirko Kepic,
podupan v prejnjem mandatu, ki
je imel na skrbi izobraevanje in varstvo, trenutno pa e
vedno bdi nad temi
projekti, nedvoumno poudarja, da
bo zgrajeni prizidek k oli v Mostah
reil prostorsko stisko za varstvo
predolskih otrok le e v tem (2011  2012)
olskem letu.
»Do naslednjega olskega leta (2012- 2013)
pa smo predvidevali, da bodo v Medgeneracijskem sredi u zgrajeni tirje oddelki vrtca. e
teh oddelkov ne bo, bo treba odklanjati ve in
ve otrok. V celotnem kompleksu O Komenda Moste. ni prostih nobenih drugih prostorov.
Naslednje olsko leto (2012-2013) v olo
vpisujemo namesto 24 e 25 oddelkov. Namesto sedanjih 18 oddelkov za varstvo pa bomo
posledi no imeli prostor le e za 17 oddelkov
(celo enega manj kot letos). e letos pa bi potrebovali na podlagi povpraevanj prostor za
20 oddelkov. Torej bo, ko na osnovi pove anega tevila rojstev in pove anih potreb starev
pri akujemo e ve je zanimanje in oziroma
pritisk na vrtec, zmanjkalo prostora za dva, ali
pa celo za tri oddelke. Ta trend pove evanja
potreb po prostorih za vzgojo  vrtec in izobraevanje  olo, pa se v naslednjih letih le e
pove uje. ola pa bo v olskem letu 2013 

2014 prvi vpisovala v tiri paralelke 1. razreda
skupaj potrebovala e 26 oddelkov. In tako
kaejo podatki, da se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih.
Ne smemo tudi pozabiti, da je e sedaj jedilnica v Komendi izkori ena za en oddelek
vrtca, pa tudi v mali u ilnici v Komendi se izvaja razredni pouk, eprav temu ni namenjena,
tako da je v veliki u ilnici e en oddelek vrtca.
Tudi zbornica v Mostah je bila v olskem letu
(2010  2011) oddana za vrtec.
Torej, e bi bili v Medgeneracijskem sredi u zgrajeni tirje oddelki za vrtec, bi lahko
zvozili brez tako hudih odklanjanj otrok, kot je
bilo letos, e naslednja dva vpisa.
e kdo razmilja druga e, velja, da varstvo
otrok pla uje ob ina. Vrtec lahko zgradi sama,
ali se dogovori, da ga zgradi nekdo drug z
dolgoro nim odpla evanjem ob ine. To pa je
lahko v Medgeneracijskem sredi u ali kje
drugje; stroek (denar) je v vsakem primeru
ob inski. Za nas pa je e posebno pomembno,
da moramo zadnje leto v tem ob inskem mandatu nujno zgraditi centralni vrtec.
Otroci so naa bodo nost. Torej zagotovimo,
da bo poskrbljeno za njihovo varstvo in njihovo izobraevanje. Zagotavljanje prostorskih
pogojev, pa ni le naa moralna, ampak tudi
zakonska obveza. Potrebno je z vso odgovornostjo nadaljevati z dogovorjeno izgradnjo
prostorov za potrebe varstva naih najmlajih.
Zato mislim, naj se svetniki namesto sedanjih polemi nih razprav raje lotijo imprejnjega sprejetja prostorskega na rta z zadrevalniki. Vse drugo, kar e nekaj asa posluamo
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»Drugi problem, ki ga vidijo nekateri, je
garancija v viini 1,5 milijona, ki sem jo podpisal ob pri etku gradnje poslovno stanovanjskega centra v sredi u Komende. Rekel bi, da
so tu njihovi strahovi lahko upravi eni. Vendar
v poloaju, v kakrnem se je znael center pred
letom, in ko je bilo nae porotvo odlo ilno, da
se je gradnja pri ela, je bila ta poteza upravi ena; tudi zato, ker smo pri prenosu tega posla na
drugo podjetje varovali prek 500.000 evrov
naih sredstev za nakup stanovanj.
Ob posredovanju naih svetnikov pri banki
glede porotva pa je banka ustavila nanciranje
centra in zato bo gradnja, dokler investitor ne
najde nadomestne garancije, ustavljena. Upam,
da bodo garancijo pridobili im prej, saj je od
tega odvisen potek gradnje.
V upanju na sre en konec naih tokratnih
teav vas vse lepo pozdravljam in vam elim,
da im lepe preivite dopustnike dni v krogu tistih, ki jih imate in ki vas imajo radi.«
Andrej alar

o taknih, druga nih razlogih, o vodi, lokaciji,
takni ali druga ni izvedbi in kaj vem kaj e, je
isto politi no merjenje mo i.
Kar zadeva skrb za stare in ta program
medgeneracijskega sredi a, ki vklju uje tudi
tiri oddelke za vrtec, torej mesto za ve kot 88
otrok, vemo, da smo ga v ob inskem svetu dva
mandata podpirali. Sedaj pa kar naenkrat postajamo zaskrbljeni, kako bodo stareji to plaevali, eprav e sedaj za takne primere povsod po Sloveniji morajo poskrbeti ob ine.
Upam, da ta skrb ne bo zameglila skrbi za
najmlaje.
Sicer pa se bodo domski prostori strokovno
praviloma sami pokrivali; tako za zdravstvo v
okviru standardov, in tudi pri drutvih; pri slednjih podobno kot danes pri portni dvorani v
popoldanskem asu, ko se nih e ne sprauje o
znesku, ki se pokriva iz prora una.
Glede programa za stareje, ki bi bil za nekatere isto sprejemljiv iz asov hiralnic v domovih za stare (kakrne poznamo e danes
marsikje v objektih izpred pol stoletja in ve )
pa se vpraam, kdo, ki tako razmilja, ne bo
imel jutri tiso in eno pripombo, ko bo recimo
v taknem prostoru.
Mislim, da v nai ob ini nismo tako revni,
da danes ne bi mogli nuditi nekaj ve naim
otrokom in si zasluili na starost nekaj ve ,
kot v asu Petra Pavla Glavarja. Je pa tudi
res, da je Peter Pavel Glavar takrat e kako
dobro vedel, kakna naj bo skrb za mlade, z
izgradnjo za stareje pa je naredil vrednostno veliko ve , kot bomo mi naredili danes
za sedanjo generacijo.«

Pred tremi leti, e
preden je primarij
Dean Klan i priel
za zdravnika v Komendo, so se za eli
pogovori o zdravstvenih potrebah in
tovrstni oskrbi obanov. e takrat je
bil za rtan cilj: Zagotoviti pogoje za
zdravje ob anov na
imbolj kvalitetni
ravni; kar je svojevrstna simbolika nadaljevanja asa Petra Pavla Glavarja.
»Glede na starajo o populacijo in demografske zna ilnosti v ob ini ter tudije smo videli
programsko in razvojno zdravstveno vlogo v
preventivni dejavnosti in v skrbi za kroni ne
bolnike v ob ini,« ugotavlja prim. Dean
Klan i , ki je priel v Komendo pred dobrima
dvema letoma in je danes komendski zdravnik.
»Pokazalo se je, da zdravljenje na domu niso
zgolj obiski sestre ali zdravnika, ampak timsko,
multidisciplinarno obravnavanje bolnika. Za
takno obravnavo pa je bila osnova prav na rtovana izgradnja Medgeneracijskega sredi a.

Za eli smo razvijati strokovno, organizacijsko
in kadrovsko strukturo, ki bo potrebna v prihodnje. Tako smo se odlo ili, da s svojim vlokom
postopno razirimo tudi ekipo. Izvedli smo
celovito prenovo potrebnih informacijskih raunalnikih podlag za kakovostneje in u inkoviteje delo in zdravstveno oskrbo tako obanov ob ine Komenda kot prebivalcev v
okviru Medgeneracijskega sredi a. Na ta nain bodo lahko ob ani preko interneta in mobilne telefonije uredili marsikaj v zvezi s svojim
zdravjem. Odlo ili smo se za zaposlitev diplomirane medicinske sestre. Kot u na ambulanta
smo lani imeli na specializaciji Polono Rudolf,
dr. med., specializantko druinske medicine zdravnico, ki je decembra opravila specialisti ni izpit in je danes specialistka druinske
medicine. Ostaja z nami v Komendi. To pa
pomeni v bodo e nov tim in novo ambulanto
druinske medicine, ve jo zdravstveno kakovost in tovrstno varnost ob anov.«
Ob tem pa prim. Klan i pripomni, da v nedogled to ne bi lo. Trenutno namre vztrajajo
in nadaljujejo z razvojem prav zaradi zastavljenega cilja, da bodo za rtane vsebine ob izgradnji lahko priklju ene Medgeneracijskemu
sredi u in tako uresni en na rtovani novi

model obravnave starostnikov v lokalni skupnosti.
»Oprli smo se torej na nao u no ambulanto.
Priklju ili smo se in razvijamo program za referen no ambulanto in sami tudi nan no delno
pokrivamo stroke ekipe. Ker Ob ina Komenda
tudi ustreza normativom in ima pogoje za vkljuitev patronane dejavnosti, imamo v programu
tudi patronano sestro. Odlo eni smo, da organizacijsko in nan no zdrimo e naslednjih
dvanajst mesecev, ko naj bi Medgeneracijsko
sredi e omogo ilo izvedbo ne samo oskrbe
starejih v objektu, ampak predvsem tudi aktivno spremljanje in vodenje vseh kroni nih bolnikov. V mislih imam e posebej tiste, ki potrebujejo neprekinjeno zdravljenje na domu.
Skratka, Medgeneracijsko sredi e je
osnovno, prostorsko zagotovilo, da kadrovsko in timsko strokovno usposobljeni razvijemo v ob ini Komenda vse te vsebine. V sedanjem prostoru na Zaj evi teh monosti ni.
e pa na rtovanega Medgeneracijskega
sredi a ne bo, je bil na vloek e doslej
odve . V prihodnje pa na taken program
al lahko za lep as pozabimo. koda!« poudarja primarij Dean Klan i .

Na sedeu Centralne istilne naprave Domale-Kamnik v tudi pri
Domalah so upani ob in (od desne proti levi) Kamnik, Trzin, Komenda, Menge, Domale ter novih pristopnic k lastnitvu Morav e in Cerklje 29. junija podpisali pogodbo o priklju itvi pristopnic in sonanciranju nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav centralne istilne
naprave. V skladu s predpisi EU mora namre C N dograditi bioloko
stopnjo do konca leta 2015 in s tem zagotoviti vijo kakovost i enja
odpadnih vod. Ob ini Cerklje in Morav e bosta s priklju itvijo na C N
zagotovili dodatne enote onesnaenja in s tem pridobitev nepovratnih
kohezijskih sredstev. Skupno na rtovana investicija znaa prek 40 milijonov evrov, nadgradnja istilne naprave pa bo stala okrog 15 milijonov.
e nepovratnih sredstev ne bodo dobili, bo pogodba ni na. - A. .

Pa ga imamo tudi v ob ini Komenda. Skoraj,
do potankosti kon ano, samo e lu na sredini
bo. Sedaj bomo ob vseh oznakah »znali« voziti. e ne, bomo morda ob za etku olskega
leta pripravili prakti no u no uro s SPV kar na
kroi u. Kar pa zadeva malo naprej na Gmaj-

Ob inski svet se bo na 7. redni seji sestal 4.
avgusta, na dnevnem redu pa bo le sklepanje o
predlogu, da Ob ina Komenda manjkajo a
sredstva za posojilo, ki ga bo najela rma
Medgeneracijski center Komenda d.o.o., popla a iz ob inskega prora una. - A. .

nici plo nik, so na ob inskem svetu strokovno
in lai no razpravljali skoraj celo uro, nazadnje
pa upana pooblastili, da gre vse skupaj, e ne
gre druga e, na sodi e. - A. .

Pred redno sejo ob inskega sveta v etrtek, 21.
julija, se je odbor za drubene dejavnosti sestal v
oli v Mostah in si ob razlagi Mirka Kepica
ogledal nove prostore v 723 kvadratnih metrov
velikem prizidku. Odbor je potem tudi predlagal
ob inskem svetu (ta pa je predlog potrdil), da bo
s olskim letom 2011-2012 vrtec Mehur ki imel
pet zaposlenih ve - skupaj okrog 50. - A. .
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Nekaj asa po Ob nem zboru Drutva upokojencev so bili folkloristi nekako izgubljeni.
Ostali so brez u itelja, umetnikega vodje in
vodje sekcije isto asno. No, nai bi ne bili nai,
e bi vrgli puko v koruzo in prenehali z delom.
Janez Slapnik je prevzel vodenje sekcije in
plesalke in plesalci so nadaljevali z vajami, kot
so bili navajeni doslej. Zaradi tega, da ne pozabijo nau enega in seveda zaradi druenja, ki
jim predstavlja eno od vrednot v vsakdanjem
ivljenju. Niso dolgo ostali brez u itelja in
umetnikega vodje. Sre a je imela mlade in
nekaj znanstev. Kmalu je prila k nam dolgoletna lanica enega najprepoznavnejih folklornih ansamblov tako v bivi Jugoslaviji kot tudi
v nai Sloveniji  Folklorne skupine Tine Roanc.
Mojca Mrol, dolgoletna aktivna plesalka v
tem ansamblu, je sodelovala tudi v veteranski

skupini, nekaj let je delovala na Osnovni oli v
Sostrem, kjer je mladini vcepljala vrednote
plesa in smisel ter ljubezen do ljudskega izroila. Sedaj pa je naa  samo naa.
Prvo sre anje z neznancem je vedno odlo ilno za medsebojno zaupanje in sodelovanje.
Tako sem ob prvem sre anju poleg iskrene radovednosti v njenih o eh, toplega nasmeha in
prisr nega stika rok spoznal osebo, ki bo s
svojim delovanjem pri nai folklorni skupini
nedvomno pridobila popolno zaupanje vseh, ki
v njej sodelujejo, in prinesla nov veter v na in
dela in u enja.
Neko sem premiljeval, kdaj je lovek prvi
zaplesal. Je bil to ples bole ine, ko se je lovek
udaril v palec noge in z nebole o nogo za el
poskakovati? Je bil ples kot pronja bogovom
za dobro letino, de, zdravje? Je bil izraz veselja in radosti ob druenju? Najbr od vsakega
po malo. lovek plee, odkar pomni zgodovina. Posamezniki so ohranjali plesne korake,
jim dodajali nove vsebine in tako ustvarjali
ljudsko plesno izro ilo. Svojcem in prihajajoim rodovom. Da se kaj iz bogate zakladnice ustvovanja naroda
ne izgubi; ne pozabi.
In Mojca je taka oseba. Vedra,
a zahtevna. Zahtevna zato, da
delo pri »piljenju« te e, kot je
treba  v ritmu giba, skladno z
glasbo in zapisanim izro ilom.
Skoraj ob udujem njeno iroko
poznavanje ljudskih plesov vse
nekdanje Jugoslavije, posebej pa
plesov nae deele; eprav mala,
hrani neteto plesnega izro ila,
ki e vedno prinaa kaka presene enja naim etnolokim strokovnjakom. Tudi njeno pedago-

ko znanje je tako, da za vsakega najde
primerno obliko nagovora; dogovora za e
lepi korak ali obrat.
Vesela, da je prila med nae folkloriste,
ob uduje njihovo vedrino in e ohranjeno
spretnost. Pri tem pa se zaveda, da tretje ivljenjsko obdobje terja veliko ve dela in ponavljanja. Zelo je zadovoljna z enotnostjo
skupine, vedrino in eljo po u enju.
Tu in tam za nazaj e malo »popili«. Predvsem pa od plesalcev zahteva nasmejane
obraze. Tako nasmejane, kot je ona sama.
V delo skupine pa je prinesla e eno, dobro
sprejeto novost. Pred intenzivnim plesnim poukom najprej razgibajo sklepe in celotno telo.
Ni naporno, je pa spro ujo in dober uvod v
zahtevneje vaje.
S svojim vedno vedrim obrazom in neprecenljivim znanjem bo dosegla lepe uspehe. Pa
e nekaj je pomembno; »u enci« jo imajo radi.
Kot ona njih!
Tone Ogorevc

V knjigi Koroka znamenja P Delo 1970 avtor knjige Joe tricelj na strani 204 pie: upnik vztraja. V devetindvajseto leto. Ondan so
prili od avstrijske televizije. »Jaz sem vino
blagoslovil po slovensko.« In pred cerkvijo so
pred kamerami zapeli slovensko: Zakaj bi jaz
kristjan vesel ne bil . Stali so tam pred cerkvijo, pred televizijskimi kamerami in peli 
najbr v zamaknjenju  Zakaj bi jaz kristjan
vesel ne bil!
Tako je novinar Joe tricelj zapisal pred
tiridesetimi leti, ko je obiskal slovenske rojake
od Zilji in Dravi. Od takrat pa do dananjega
dne se je marsikaj spremenilo, marsikaj pa tudi
ne. Kadar vas pot popelje v lepo Ziljsko dolino,
tam od Podklotra mimo Dra , boste kmalu v
Bistrici na Zilji. Od tam je ta zapis. Na vrhu
skalne pe ine stoji lepo obnovljena gotska
cerkev s astitljivo letnico 1527. Nedeljska
maa je dvojezi na, pri njej se prepleta molitev
in pesem v sloven ini in nem ini, ob utljive-

mu uesu ne uide, da je molitev v nem ini
glasneja kot v sloven ini, pri petju pa je
obratno.
V Korokih znamenjih je zapisano:
Povpraam, kako je pri maah.
»Pri prvi mai je vse slovensko, prvo berilo
je slovensko in meko, evangelij in pridiga
slovenska.« upnik se razhudi: »Z otroki nimam teav. Pri verouku piemo na tablo slovensko in nemko. Toda za otroci ne stoji nobena mati in noben o e, da bi doma prebrala,
kaj imajo v zvezku!«
» udim se optimizmu celovke gospode,«
je rekel gospod upnik Kuhling. Duhovni svetnik je rnogled, najbr preve razo aranj v teh
osemindvajsetih letih, najbr res preve . »Samo akam, da bodo ljudje spoznali, kaj so zavrgli, kaj so izgubili s tem, ko so se odrekli
slovenskega jezika, svoje narodnosti. Ni ne
spravi ljudi k pameti! V otrocih je slovenska
zavest ubita. Za nao praho e cukra ne dobi.

Ja, s psom in otrokom mora govoriti nemko,
sicer te ne razumeta.« Gospod upnik povedo,
da je k dvojezi nemu pouku prijavljenih ducat
otrok (»cirka tirinajst«). Iz Zahomca e ve
let ni bilo nobene prijave.
Sedaj vodi upnijo Bistrica na Zilji upnik
Stanko Trap. On je optimisti ni realist. Takole
pravi: »Zgodi se, da v druini zamre slovenska
beseda. ez as se kot ude zopet vrne. V
Gorjah je pred leti umrl organist in pevovodja
Slovenec, ki je vzorno vodil cerkveno petje.
Nasledil ga je Nemec, vendar slovensko petje s
tem ni zamrlo, le vseh kitic ne pojejo vedno.
Gospod Trap, prava koroka korenina, upravlja
tiri upnije: Gorje (Gorjane), Brdo, Bistrica
na Zilji in Melvi e. Za vse fare pripravi dvojezi no nedeljsko oznanilo. Pri pogovoru pred
upni em se nama je pridruil doma in in
potem sta skupaj pregledovala tirideset let
star »Koroka znamenja« in se pogovarjala v
zna ilnem mehkem ziljskem nare ju. Poznala
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Drutvo Stari traktor iz Most je bilo letos e
tretji gost stolnega upnika Joefa Lapa; kot
duhovnik, rojen v nai fari, rad poskrbi za
svoje rojake, za njihov duni blagor in za prepoznavnost njihovega dela pri ohranjanju tehni ne dedi ine.
Iz Most so krenili po obveznih cestah mimo
Menga in Trzina do rnu , kjer so »doloili«
na pripreena vozila lanice in lane Drutva
narodnih no, ki so sprevodu po ljubljanskih
ulicah dajale poseben, narodni poudarek.
Peci na ulicah Ljubljane, vozniki avtomobilov in avtobusov (predvsem tujci) so v kolono
17 starih traktorjev, dveh ko ij in enega starega
gasilskega voza z navduenjem usmerjali svoje
kamere in fotoaparate. Z oken stanovanj ob
cesti so ljudje mahali v pozdrav. Morda so se
spominjali mladih let, ko so sami doivljali
delo s takimi stroji. Malo nostalgije je dobro;
pa spomin ob takih dogodkih oivi in prinaa
vonj po letih, ki so za nami.
Joef Lap je kolono vozil pri akal v sve asta ve ino ljudi iz teh krajev, celo tega sta se
spomnila, kakne hla e je kdo nosil. Gospod
Trap mi je svetoval, naj se oglasim pri Milki
Kiegl v Zahomcu.
Doma a hia, v kateri je sedaj samo e Milka
Kiegl, je prava etnografska zakladnica starega,
e vedno uporabnega doma ega, kme kega
orodja. Pripoveduje: »Oh, kako je svoje ase
lepo bilo. To so peli kar po pol dneva pod lipo.
Izpod lipe je prilo najve narodnih pesmi, ki
so sicer lepe, v asih prelepe, a v asih tako alostne. Zelo radi so peli vesele in zabavne.«
Tole je ena izmed njih:
ej je tiste Bistri ane, k je na ajne dile kradu.
ej je tisti Zaha an, k je ga to navadu?
Ljepa de va rava, dokljer ti nema moa,
al bo ti moa meva, tedaj bo duga peva.
Milka Kiegl nadaljuje: »Leta 1942 je v vasi
le ena druina govorila nemko, vsi ostali v
vasi slovensko. Danes je ravno obratno; ena
druina e govori slovensko, ostale nemko.
Vzrokov za to hudo asimilacijo je ve . Najhuj-

nem ornatu pred stolnico,
pripravljen na blagoslov. V
kratkem nagovoru je spomnil,
da se ta dan praznuje Dan
dobre zemlje. Da zemlja dobro rodi v korist vsemu lovetvu, je treba zanjo skrbeti,
jo ljubiti in ji dajati potrebno
nego za zdrav rod  zdravo
hrano loveku in ivali. Nato
je sledil blagoslov strojev in
udeleencev tega sre anja, pa
tudi vseh naklju nih turistov,
ki so hodili mimo. Mnogi
tujci so se ustavljali in v asih
tudi kaj spraevali. Gospod iz
Muenchna je skoraj malo alosten ugotovil, da je pri njih kaj takega v mestu
nemogo e. e e taka prireditev je, jo odmaknejo dale izven mestnega sredi a; bolj pogoste so v malih trgih in ve jih vaseh.
K sv. mai so udeleenci odli v urejeni
koloni. Pri pridigi se je
g. Lap spomnil na napis
na Ple nikovem spomeniku v Komendi:
»Molimo za zdravo
pamet« in ta zapis povezal s tegobami sodobnega ivljenja in z
dolnostjo vseh, da
ohranjamo ivljenje ivljenju. Takemu ivljenju, ki bo ponos tudi
nove dobe in dananjega loveka.
Po mai pa je bilo
druabno sre anje z

rojaki in obema pevskima zboroma, ki sta sodelovala pri mai. Peli so lani Pevskega zbora
iz Lukovice in njihove gostje  lanice enskega pevskega zbora iz Nizozemske. Druabno sre anje  sre anje starih prijateljev in
znancev  dobra volja in pesem. Pesem je
zdruila misli in srca in seveda obljubo, da se
ob letu osorej zopet sre ajo.
e drugi se je drutvo udeleilo sre anja
starodobne kmetijske mehanizacije v Italiji  v
kraju Kastelruth  Seiseralm, ki je bilo od 1. do
3. julija. Sre anja se je udeleilo 11 naih lanov, ki so vsi premagali viinsko razliko okrog
1000 m. Povratek pa je bil po svoje tudi izjemen doseek, saj se je kar 9 vozil vra alo po
deelnih cestah proti domu. Sre anje z domaimi po taki avanturi pa tudi ni ostalo neopaeno, kot eno od mednarodnih sre anj naih lanov pa tudi ne sme biti nezabeleeno.
Tone Ogorevc

e se je za elo 1938, ko je nacisti na Nem ija
priklju ila Avstrijo k tretjemu rajhu. Nacisti so
ukinili slovenska drutva, v letu 1942 pa so
za eli z izseljevanjem slovenskih druin. Veliko fantov je odlo v vojsko in se niso vrnili. Po
vojni pa smo bili Slovenci, ki smo slovenskega
porekla, ozna eni za simpatizerje komunizma
na slovenskem vzhodu. To je bilo e dodatno
breme za kulturno in tudi gospodarsko osiromaeni slovenski ivelj. Bilo je veliko ikaniranja in drugih neve nosti; ko se je plaz asimilacije proil, se ni ve ustavil. Slovenska
beseda tu ni zamrla, samo skrita je, kdor jo
i e, jo najde povsod.«

valec, Anton Schnabll. Vsako leto je ve tekem,
tu so skakali tudi komendski skakalci in to v
70. letih preteklega stoletja. V vasi ni novih
hi, le obstoje e obnavljajo. e vedno je tako,
kot nekdaj pri nas, da se otroci brezskrbno
igrajo na cesti pa to nobenega ne moti, ograje
so samo zaradi ivine in kokoi in ljudje se
med seboj poznajo.
Na sredi vasi e vedno stoji lipa, ki jo je e
davno zasadil Franc Kriegl, utihnila pa je pesem vakih pevcev pod to lipo in z njo tudi lepe
koroke pesmi, tako kot poje njihova pesem:

V Zahomcu je svetovno znani smu arsko skakalni portni center, ki ga e pol stoletja vodi
neutrudni trener Franc Wiegele. Franc ima
majhno kmetijo, ve ina parcel je na viini nad
900 m, posejanih z meli i. Pa ne tarna, pravi,
da je drava pravi na in je zadovoljen. Trenerske posle po asi prepu a sinu Francitu, tako
da se hina tradicija obdri. Tu je treniral in
tekmoval doma in, kasneji olimpijski zmago-

»Zdej vse minuvo je,
Zdej ve pel ne bom,
Zdej ni ve moj ljubi, dragi dom.«
Oglasil sem se v Bistrici na Zilji v gostilni Pri
stari poti in po doma e naro il: »En kofe bi.«
Pa pravi mladi rnolasi natakar: »Moe, kako
da ne, sa e erom ili bez.« Prav prijazen fant,
le po Bosni in nekdanji Jugoslaviji mu je
dolg as. A to je e druga zgodba.
Pibernik Klemen, Suhadole
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Vodstvo NSi je ob obisku Gorenjske regije, v Cerkljah je bil zastopan
tudi na odbor, predstavilo aktivnosti stranke v tem nezavidljivem politi nem stanju v dravi. Predsednica NSi Ljudmila Novak je dejala, da se
Nova Slovenija aktivno pripravlja na dravnozborske volitve. Menimo,
da morajo biti pred asne volitve im prej. Poudarila je, da politika NSi
temelji na spotovanju eti nih vrednot, zato zavra amo trditev, da so
politiki vsi enaki. »So politiki z vestjo in brez vesti. Politika NSi je dravotvorna, povezovalna in vklju evalna, spotuje dialog in pa tudi
kulturo medsebojnega delovanja ter sodelovanja«. Poudarila je, da mora
politika mladini dati novo upanje za boljo prihodnost in dodala. »V
drubi nastaja neka apatija in brezvoljnost ter ob utek, da se ne da ni
spremeniti. To za mlade ni dobro. Drava mora zato sprejeti dolo ene
ukrepe, ki bodo mladim bolj naklonjeni. Politika si mora prizadevati, da
mlade usmeri v poklice, ki jih na trgu potrebujemo«. Zato je dejansko
teko razumeti, da je vlada sprejela sklep, da se subvencija za mlade
druine za prvo reevanje stanovanjskega vpraanja iz dosedanjih 300
evrov znia na 120 evrov. Gre za hud udarec vlade po mladih, saj je
mlade druine prikrajala za nan na sredstva, ki jim vsaj delno zagotavljajo ureditev druinskega ivljenja. Var evanje na mladih druinah je
nesmiselno in neracionalno. Mlada Slovenija  podmladek NSi zato
zahteva, da vlada umakne sprejeti sklep in razveljavi objavljen
razpis ter tako omogo i mladim normalno ureditev stanovanjskega
problema.
OO N.Si Komenda vam eli prijetne po itnike dni.
Danica Zmrzlikar

Da gospodarska kriza v Sloveniji ni obla nae ob ine, je ve kot o itno.
e je to, tudi posledica vladanja dolo ene opcije in njenih predstavnikov
niti ni toliko pomembno.
Pomembno pa je, da trg nima, (ali pa ga no e pokazati) denarja. Na
Poslovno cono so bili vezani skoraj vsi projekti v ob ini, med drugim
tudi izgradnja MGC. Da ni denarja, nam je v sedanjem ob inskem svetu
vsem jasno, da pa se v tem asu in ob teh dejstvih ne da graditi nekaterih
predimenzioniranih objektov, pa nekaterim malo manj.
Ob sprejetju prostorskega plana je postalo zazidljivo tudi zemlji e,
kasneje namenjeno izgradnji MGC. Lokacija je ve kot idili na, sami
pogoji pa mnogo manj. Narava nam zmeraj bolj kae zobe. Zemlji e,
ki je bilo v preteklosti ve krat poplavljeno, bo temu v bodo e e bolj
izpostavljeno, torej je ob inska prioriteta izgradnja zadrevalnikov
vode, ki pa bi tudi omogo ili izgradnjo e zdavnaj na rtovanega centralnega otrokega vrtca v Mostah in o katerem je vse manj govora in kot
da bi tirje oddelki otrokega varstva v bodo em MGC, lahko odpravili
varstveno problematiko.
V teh vro ih dneh, pa v bliini zemlji a MGC zelo smrdi in zaudarja
nedograjena kanalizacija. e en projekt, ki kar kli e po prioriteti !
tefan Kern za listo VEM
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V zadnjem obdobju se SLS in Vid Koritnik pogosto sre ujemo z o itki,
da smo proti izgradnji Medgeneracijskega centra v Komendi. To je
POPOLNA NERESNICA.
lani SLS smo se e od samega za etka razvijanja ideje o Medgeneracijskem centru intenzivno vklju ili v delo za njegovo postavitev in
delovanje, kar elimo poudariti, saj je upan v zadnji Aplenci zasluge
pripisal vsem, le na intenzivno sodelovanje SLS, ki pa ga je omenjal v
istem glasilu v zadnjih dveh letih, je verjetno nehote pozabil. Ne elimo
natevati pri katerih dejavnostih so nai lani sodelovali in zakaj so se
nekateri od njih po dolo enem asu umaknili. Bistvo je, da je naa elja,
ob ankam in ob anom Komende v njihovi starosti, zagotoviti bivanje v
nai ob ini, v okolju, ki so ga vse svoje aktivno ivljenje gradili.
Strokovni na rti za izvajanje dejavnosti so plod dela dveh izjemno
priznanih strokovnjakov s tega podro ja prof. dr. Joeta Ramova in g.
Francija Imperla.
Edino dejstvo, ki pa nas postavlja med skeptike je, da si v SLS elimo:
1. ugodno ceno nastanitve za nae ob ane in ne cene, ki si jo Komend anke in Komend ani ne bomo mogli privo iti in bomo mesta v
domovih e naprej morali iskati izven doma ega kraja,
2. transparentno predstavitev nan nih izra unov za delovanje celotnega Medgeneracijskega centra, kar smo upana e pozvali a nam
je povedal, da ga ni loveka, ki bi to znal,
3. zagotovitev sredstev za izgradnjo na na in, ki ne bo obremenil obanov in ob ank skozi nedenirano asovno obdobje  po odpla ilu
kredita bo MC preel v last ob ine in bomo vsi preko prora una
dolni skrbeti za pokrivanje vseh nastalih strokov,
4. zagotovilo upana in direktorice Medgeneracijskega centra, da MC
ne bo deloval z mese no izgubo ca. 30.000.
Ponovno elimo poudariti, da smo se in se bomo e naprej zavzemali
za izgradnjo nastanitvenih monosti za ostarele ob ane v Komendi, da
pa elimo trezen premislek o tem ali je za zagotovitev tega res potrebno
izgraditi tako veliko in pompozno stavbo.
Vid Koritnik, predsednik SLS Komenda

Po nekaj letnem premoru smo se ponovno zbrali in
aktivirali. Tako smo imeli v mesecu aprilu ustanovitveno volilno konferenco Mladega foruma SD Kamnik. Svoje aktivnosti koordiniramo in na rtujemo v
prostorih stranke SD Kamnik.
V mesecu maju smo se udeleili 18. kongresa Mladega foruma, ki je
potekal v Portorou. Za eli pa smo tudi z aktivnostmi.
Naa prva aktivnost je zbiranje plasti nih zamakov, ki jih bomo namenili za estletnega Gala iz Maribora, ki ima cerebralno paralizo in
mnogo drugih zdravstvenih teav. Denar od zbranih zamakov bo druina porabila za nakup ve jega in posebej prilagojenega avtomobila.
Zamake lahko prinesete v pisarno SD Kamnik, utna 14, Kamnik vsak
torek med 18. in 19. uro. Prav tako pa bomo po koncu poletne sezone
zbirali obla ila.
e se nam elite pridruiti,
nas lahko obi ete v ponedeljek, 8. avgusta 2011, ob 20.
uri v prostorih stranke SD,
utna 14, Kamnik ali nam piete na mfkamnik@gmail.
com.
MF KAMNIK

V za etku julija je Medgeneracijsko drutvo za
kakovostno starost Komenda na pikniku pred
Planinskim domom Milana inkovca slovesno
zaklju ilo uspeno sezono 2010/2011. Tako
kot vsako leto, si bomo vzeli premor med poletnimi po itnicami, da bi v naslednji sezoni poleg e ute enih programov tartali z novimi
idejami in vsebinami. O tem pa ve v septemberski tevilki Aplence, kjer vas bomo, spotovane ob anke in ob ani, konkretno povabili in
nagovorili k vaemu sodelovanju z nami.
Kvalitetni medsebojni odnosi, naj bo to v
druini, slubi ali sicernji drubi, so e kako
pomembni, e elimo biti v ivljenju kolikor
toliko zadovoljni in uspeni. Za izboljanje
odnosov, za u enje dobre komunikacije ni nikoli prepozno. Kadarkoli se tega polotimo, je
bolje, kot pa da se sploh ne. In glavno poslanstvo naega drutva je prav to podro je: gojitev
in krepitev takne pogovorne kulture, kjer bo
vsakdo slian in razumljen, ne glede na to, kateremu sloju pripada, ne glede na to, koliko je
star, kjer bo im manj obtoevanja, obsojanja
na pamet, kjer bo veliko prostora za iskanje
skupnih pogledov in reitev v dobro vsakogar
in vseh skupaj. To ni utopija, to je lahko nae
vsakdanje ivljenje, samo odlo iti se moramo
za to in seveda trdo delati na tem. In po izkunjah lanic Medgeneracijskega drutva za
kakovostno starost se spla a in je vredno.
Tako smo v iztekajo i se sezoni poleg e

Takoj po zadnjem olskem dnevu so lanice
Twirling in maoretnega kluba Komenda spakirale kov ke in odle na PRIPRAVE NA
MORJU.
Pet dni so preivele v Pore u na Hrvakem,
kjer so se u ile novih plesnih korakov in elementov s palico, maoretna skupina A pa se je
tudi pripravljala na Evropsko maoretno prvenstvo, na katerega so se uvrstile po doseenem odli nem drugem mestu na Odprtem dravnem prvenstvu
MTZS.
Poleg treningov
so imele as tudi
za plao in morske
aktivnosti, kjer so
se po uspeni se-

ute enih vsebin veliko delali na podro ju gojitve kvalitetnega starevstva, skupaj smo iskali ugodne reitve,
da ne bi v starosti prihajalo do padcev,
velik del asa in energije smo namenili tudi im boljemu izvajanju socialno varstvenega programa Pomo i
na domu, ki ga sicer izvaja Zavod
Medgeneracijsko sredi e Komenda
in nenazadnje, skupaj z ob insko
upravo smo si prizadevali in si e vedno prizadevamo, da bi kon no pri eli z gradnjo Medgeneracijskega sredi a. e
smo imeli v prejnjih sklicih Ob inskega sveta
Ob ine Komenda skoraj sto odstotno podporo
za uresni itev o omenjenega projekta, se v
zdajnjem Ob inskem svetu med posameznimi
svetniki pojavlja velik dvom in predvsem nezaupanje v projekt in njegove nosilce. Upam,
da je temu vzrok nezadostna informiranost
oziroma preslaba komunikacija med svetniki
in izvajalci projekta in da ni za tem samo vnaprejnje (apriori) politi no nasprotovanje.
Medgeneracijsko sredi e z dejavnostmi,
ki se bodo izvajale v njem:
od otrokega varstva,
druinskega zdravstva,
zioterapije,
u nega medgeneracijskega centra,
vseh razli nih programov za
oskrbo in
nego starih ljudi ter
e nekaterih drugih dejavnosti
je namre tako raznovrsten projekt,
da potrebuje mnogo botrov in podporo vseh, ki jim je namenjen, e elimo,
da bo uspeno zaivel v nai sredini.
Zato v Medgeneracijskem drutvu
sr no upamo, da se bodo svetniki, ko
bodo odlo ali o prihodnosti sredi a,
zavedali, da odlo ajo o izvedbi projekta,
ki so ga imele pred enim letom vse

stranke in liste v predvolilnih programih, da
odlo ajo o projektu, ki bo vsem nam zagotovil
veliko bolj kvalitetno ivljenje, da se bo v njem
lahko zaposlilo preko tirideset posameznikov
in da bomo s projektom, ki je razvojno naravnan, zgled tudi drugim ob inam.
Nenazadnje e potekajo razgovori z upani
sosednjih ob in, da bomo skupaj z njimi tudi v
njihovih lokalnih okoljih za eli razvijati oskrbo
starih ljudi po konceptu gospodinjskih skupin, ki
je veliko bolj prijazen in human koncept oskrbe
starejih, kot so domovi bolnini nega tipa.
O tem se je na lastne o i prepri alo e kar
nekaj naih ob ank in ob anov, ko smo v
Medgeneracijskem drutvu organizirali ekskurzije v domove, ki e prakticirajo taken
sistem institucionalnega varstva starih ljudi.
Za konec pa e: Bodimo tisti, ki delujemo
javno v naem lokalnem prostoru, vredni zaupanja in za spremembo ne posnemajmo slabih
zgledov, ki jih v slovenskem prostoru kar mrgoli, ampak bodimo bolji in uresni imo vsaj
tiste predvolilne obljube, ki jih lahko.
Pa lepe po itnice in dopustnike dni vsem
skupaj elimo.
Viktorija Drolec,
predsednica Medgeneracijskega drutva za
kakovostno starost

zivno pripravljale na Evropsko maoretno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. septembra letos v
Zagrebu.
A. Omerzu
P.S. - Bravo maorete. Tudi v Urednitvo
Aplence vam elimo dobre priprave, veliko
uspeno prikazanega znanja in prav tako
tudi portne sre e. Drimo pesti!

zoni 2010/ 2011 seveda tudi sprostile. Ob
koncu priprav pa so tudi nastopale in navduile
ob instvo.
Sedaj imajo maorete po itnice, da si naberejo mo i za novo sezono.
S treningi bo maoretna skupina A pri ela
spet v drugi polovici avgusta, ko se bodo inten-
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Pa so spet tu. Ja po itnice seveda. Kon no so si
mladi gasilci malce oddahnili od ole in vseh
spomladanskih tekmovanj.
Gasilska zveza Komenda je kar 30 otrok (15
iz PGD Komenda, 8 iz PGD Moste in 7 iz

Letos so lani Turisti nega drutva Komenda
in Ribike druine Bistrica e tretji pripravili
sre anje svojih lanov in vabljenih gostov na
pikniku ob Krikem bajerju. Sre anje je bilo
ob skoraj idealnem vremenu v soboto, 2. julija.
Brunarica, ki so jo pred leti postavili nadvse
prizadevni ribi i, je bila slavnostno okraena.
Poleg hrane in pija e (za simboli no ceno 8
EUR) v neomejenih koli inah, so pripravili e
tekmovanja, ki so ob bregove ribnika privabila
tudi mimoido e.
K veselemu razpoloenju so prispevale svoj
del druabne igre, pripravljene tako, da je lahko vsak, ki je imel voljo in vsaj nekoliko tekmovalnega duha, nael kaj. Bila je organizirana
posebne vrste ruleta  zmago je odnesel Vid
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PGD Kri) in 4
mentorje poslala
skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik za en teden
na morje v Savudrijo. Gasilska
zveza Kamnik je
na morje z 12
mentorji peljala
78 otrok.
Dogajalo se
je od 2. do 9.
julija. Z mentorji, ki
morajo zato, da
spremljajo otroke,
vzeti svoj dopust, so
en teden uivali, tekmovali v nogometu, odbojki, balinanju, med dvema ognjema in igrah brez meja.
Privo ili so si izlet z ladjico, raziskovali stojnice v Umagu in seveda
plavali, se e bolj veselo tunkali...;
skratka, imeli so se lepo, saj jim je
bilo tudi vreme naklonjeno in morje
toplo. Med opoldanskim po itkom
so nekateri po ivali, drugi so si as,
namenjen po itku, krajali za razne
igre. Domov so se vrnili zdravi,
vsem mentorjem pa bo ostala v
spominu izjava mamice, ki je dejala: Hvala, ker ste mojemu sinu
polepali en teden po itnic.
Ker pa ima gasilska komisija

Koritnik, veslanje v kanuju je med mokimi ekipami prineslo zmago Radku
vraki in Roku Pirnatu, med enskimi
ekipami pa je najhitreje prevozil progo
zmagoviti par: Olga Bizjak in Marija
Bogataj. Balinanje se je zavleklo precej
ez predvideni as, saj je bilo tekmovalcev res veliko. Skupna zmaga ekip »Ribiev« je bila zasluena, »Turisti« pa so
zasedli odli no 2. mesto.
Poleg tega, da je sodelovanje drutev v
ob ini potrebno in koristno, je treba omeniti skrb Ribike druine Bistrica, gospodarja ribnika in zavesti a ob njem,
Branka vraka, za urejenost okolice, za
isto o in poudariti tudi to, da
je verjetno zaradi slabe vesti nepridipravov, ki so nekaj asa »gospodarili« na tem obmo ju, skoraj
prenehal vandalizem vseh vrst.
Bil pa je navzo e nepovabljeni
gost  udoma en krokar. Ves rn v
prazni ni obleki in v asih nekoliko
»nesramen«, ko si je griljaj privo il kar z mize. Pa ni bi la en, le
razkazoval je svojo prirojeno nrav,
se pustil boati in fotograrati.
Vsi, ki so se udeleili iger ali
tekmovanja, so ob koncu dobili
priznanja in »ribico« kot medaljo.
Posebno priznanje pa je sodelova-

pravilo, da se letovanja lahko udeleijo le gasilci mlaji od 14 let, so se letos v PGD Komenda odlo ili, da omogo ijo letovanje tudi
15 in 16-letnikom. Od 3. do 9. julija sta mentorja Slavko in Mihaela peljala na taborjenje 8
mladih gasilcev. V avtocampu Veli Joe v Savudriji so preiveli teden dni pravih po itnic.
Za marsikaterega je bilo to prvo bivanje v otoru. Obiskali so tudi mlaje gasilce, ki so ta
as letovali v po itnikem domu; z njimi pa so
se sre evali tudi v vodi.
Mentorja jim nista preve teila, saj so mladi
gasilci spotovali vnaprej dolo ena pravila.
eprav je celotna ekipa vse stroke taborjenja
pla ala sama (brez nan ne pomo i druva),
bo vsem ostalo v lepem spominu.
Mihaela Poglajen

nje dobil tudi najmlaji udeleenec tega sre anja, 10- letni Matija vraka, ki bil tudi
»glavni to aj« ob pipah s pivom.
Za razmislek na koncu pa e iskrica, ki se
utrne ob prilonostih, kjer se pokae dobro
sodelovanje organizatorjev »razli nih strok«,
pa istih interesov za prepoznavnost ob ine. Ali
bi bilo mogo e celovito turisti no ponudbo
ob ine, ki je ni ravno malo, zdruiti v skupnem
»proizvodu« in ponuditi organizatorjem izletov
po domovini. Prepri an sem, da bi se izletniki
v ob ini ob primernih vsebinah zadrali ves
dan. To bi bil nov kamen ek v sicer prepoznavnem delu Turisti nega drutva.
Tone Ogorevc

VPRAANJE:
Neposredno na mejo med mojo in sosedovo nepremi nino v naselju bi rad postavil
kamnito ograjo viine 2,0 m. Ali potrebujem
soglasje soseda in ali morda potrebujem
gradbeno dovoljenje?
ODGOVOR:
Od uveljavitve Uredbe o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Ur.l. RS t. 37/2008,
99/2008, v nadaljevanju Uredba) 11.5.2008
ograje nije od 2,2 m, razen ograj za pao
ivine, nijih od 1,5 m, spadajo med nezahtevne objekte, za katere je potrebno skladno z
Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) pridobiti gradbeno dovoljenje. Zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja se vloi na predpisanem
obrazcu, ki mu je potrebno priloiti (74. len
ZGO-1):
prikaz lege objekta na zemlji u, tako da je
razviden njegov tlorisni poloaj in oblika na
zemljikokatastrskem prikazu, z navedbo
odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih
zemlji (lahko izdela investitor sam)
zna ilne prereze (prole) ter oblikovanje
objekta in terena (lahko izdela investitor
sam)
soglasja pristojnih soglasodajalcev (pred
izdajo soglasja ni potrebno pridobiti projektnih pogojev)
dokazilo o pravici graditi (npr. izpisek iz
zemljike knjige, iz katere izhaja, da je investitor lastnik nepremi nine).

V Ob ini Komenda velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ob ine Komenda
(GOK, t. 02/2005 z dne 11.3.2005, 06/06,
09/07 s spremembami), ki v 3.2. to ki v 16.
lenu dolo a na in oblikovanja okolice objektov. Dolo eno je, naj ograjevanje parcel v naselju upoteva tip, material in viino ograj, ki
je zna ilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo
ive meje, i ne ali lesene ograje. V stanovanjskih obmo jih viina ograje ne sme
presegati 1,20 m, kar ne velja za varovalne,
igri ne in protihrupne ograje. Vstopna in
uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V krii ih ograja ne

arobni dan bo 28. avgusta v Arboretumu
Vol ji potok (10.00-18.00) sredi pre udovite
narave praznoval e svoj drugi rojstni dan!
Bodite z nami tik pred za etkom olskega leta,
saj za vas pripravljamo nekaj izjemnih presene enj!
Na glavnem odru bodo v pestrem arobnem
programu ez dan nastopile dive slovenske
glasbene scene Bilbi, Nua Derenda, Brigita
uler, Alenka Gotar in Martina raj, spremljali pa bomo tudi »spopad« dveh odli nih
harmonikarjev Mihe Debevca in Tomaa
Roanca. Imenitna predstava arovnica Hillary gre v opero v izvedbi ansambla SNG
Maribor bo tokrat zagotovo navduila vse ljubitelje gledali a, za vrhunec dneva pa bodo
ob 16. uri s svojim glasbeno-plesnim spektaklom poskrbeli e uki in Ribi Pepe, ki so
ta arobni dan izbrali za promocijo svoje nove
plo e za otroke.
V Arboretumu bo na zelenicah in skrivnih
koti kih neokrnjene narave e posebej dobro
poskrbljeno za otroke, ki radi ustvarjajo, se
zabavajo in portno udejstvujejo. V pravlji nih deelah bodo na ve prizori ih zanje pripravljene raznolike delavnice, kjer bodo lahko
risali in barvali, kiparili, izdelovali lutke in

druge predmete, se zabavali na napihljivih
igralih, bolj ivahni pa se bodo lahko celo
vzpenjali po zahtevni plezalni steni.
arobni dnevi se tirikrat na leto zvrstijo na
najlepih koti kih Slovenije in so v prvi vrsti
namenjeni druinam, ki elijo aktivno preiveti svoj prosti as, otroci pa lahko spoznavajo etnoloke posebnosti krajev, se
sre ujejo s pomenom
okoljevarstva,
razvijajo
svojo kreativnost
ter se zabavajo ob
plesu, glasbi in
portu. Tudi tokrat
bo rde a nit dogodka humanitarnost, saj bo organizator s pomo jo
Zveze prijateljev
mladine ter pokroviteljev in partnerjev 100 otrokom iz socialno
ibkejega okolja
omogo il
brez-
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Odmike in viino ograj predpisujejo ob inski
prostorski na rti. V kolikor pa z izvedbenim
prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik
ograje od meje sosednjih zemlji , je lahko
ograja postavljena najve do meje zemljike
parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z
gradnjo ne posega na sosednje zemlji e.
Ograja, ki je medsosedska in ozna uje potek
meje, se lahko gradi na meji, vendar le, e se
lastniki zemlji , ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Ob javni cesti zgornji rob
ograje oziroma lega ne sme posegati v polje
preglednosti, pred gradnjo takne ograje pa je
treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
(4. len Uredbe). V kolikor gre za ob insko
cesto je upravljavec ob inska uprava ob ine, v
kateri cesta lei.

sme ovirati preglednega trikotnika. e je reitev uvoza iz vidika prometne varnosti problemati na in bi zamik uvoza slednjo pomembno
izboljal, je takna reitev obvezna. Ograjevanje zemlji izven naselij ni dovoljeno razen v
primeru zi nega varovanja.
V prostorskem aktu ob ine odmik ograje od
meje sosednjih zemlji ni predpisan, zato se
jo lahko postavi najve do meje zemljike
parcele, na kateri se gradi (upotevati je potrebno tudi temelje). V soglasju s sosedom
(pisni sporazum) pa tudi neposredno na sami
meji. Vendar pa v Ob ini Komenda viina
ograje v stanovanjskih obmo jih ne sme presegati 1,20 m, zato za postavitev kamnite ograje
v viini 2,0 m ne boste mogli pridobiti gradbenega dovoljenja, etudi bi s takno ograjo va
sosed v celoti soglaal.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
irena.hacin.kolner(at)odvetnik-trsan.si
Vpraanja za rubriko PRAVNI NASVET
lahko poljete na naslov: Urednitvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda s pripisom
PRAVNI NASVET (pripiite tudi ime, priimek in va naslov s pripombo, kako vas
podpiemo pod vpraanje). Lahko poljete
tudi na e-naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali irena.hacin.kolner@odvetnik-trsan.si . Nasveti so brezpla ni.

pla ne obolske dejavnosti skozi celo olsko
leto 2011/12.
Pridruite se nam v arobnem Arboretumu in z nami na torti velikanki upihnite e
dve sve ki! Ne pozabite- ena vstopnica velja
za vso druino! Prijave sprejemamo na www.
carobnidan.si!
Prisr no vabljeni!

(nadaljevanje iz prejnje tevilke)

Vsako leto nai redarji sodelujejo tudi v preventivni akciji ob prvih olskih dneh septembra. Prisotni so bili na obmo ju obeh osnovnih
ol ter na vseh lokacijah olskih poti. V teh
dneh nai redarji ob ane predvsem opozarjajo
na pomembnost varovanja najibkejih udeleencev v cestnem prometu.
Ker je skrb za varstvo okolja med najpomembnejimi pri zagotavljanju kakovosti javnega prostora ter kakovosti ivljenja ob anov,
veliko asa namenjamo odkrivanju in sanaciji
odlagali komunalnih odpadkov ter nepravilnemu ravnanja z ostalimi odpadki. Informacije
o konkretnih lokacijah nam velikokrat dobronamerno posredujejo okoljsko ozave eni obani, ali pa nanje naletimo pri opravljanju
vsakdanjih del in nalog iz naega programa.
Preventivne nadzore opravljamo tudi na obmojih e poznanih divjih odlagali . Teh je najve

na obmo ju gozdnih povrin. e vedno pa dobivamo tudi veliko obvestil
o nepravilnem lo evanju
komunalnih odpadkov.
Ob asno se v ob ini
Komenda pojavljajo tudi
razli ne oblike nedovoljenega oglaevanja in
plakatiranja, ki jih odpravljamo v sodelovanju z
rednim
vzdrevalcem
cest oziroma z opozarjanjem in razlago o pravilnem oglaevanju. Predvsem so zanimive lokacije
v sredi u ob ine, na
vpadnicah, na avtobusnih
postajali ih, drogovih za

javno razsvetljavo in podobnih mestih.
Za vsako od natetih kritev je predpisana
kazen v odloku ali v dravnem zakonu. Kot reeno, je osnovni namen nae slube preventiva,
ozave anje in pomo ob anom, ki se v sistemu
obsene in nemalokrat zapletene zakonodaje,
marsikdaj ne znajdejo. Vendar pa je naa sluba
tako imenovani prekrkovni organ, ki je ob zaznanih nepravilnostih dolna izvajati tudi predpisane sankcije. Tako vas bo po 1. juliju letos
neprimerno oranje, zara enost vae ive
meje ob cesti, onesnaenje ceste ali nedovoljen poseg v varovalnem pasu ali na samo
cesti e, lahko stalo 1000 evrov. Globa 420
evrov je predvidena tudi za odvoz vsebine
vae greznice na najblijo njivo. Za nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov ob inski
odlok dolo a kazen v viini 40 evrov.
Na koncu naj omenim e, da bo nadzor hitrosti vozil v naseljih, ki ga je do sedaj izvajala
le policija, poslej tudi delo nae slube. Poskusne meritve hitrosti smo izvedli e februarja

letos. Izkazalo se je, da v 90-minutni meritvi
kar 90 voznikov ni upotevalo omejitev hitrosti. Na cesti, na kateri je hitrost omejena na 50
km/h, je 55 voznikov prekora ilo hitrost 60
km/h, za kar je v trenutno veljavnem zakonu
zagroena kazen 250 evrov in 3 kazenske to ke. 12 voznikov je prekora ilo hitrost 70 km/h,
za kar pa zakon predpisuje kazen 500 evrov ter
5 kazenskih to k. Z novo cestno zakonodajo,
ki se bo za ela uveljavljati julija, bo za prekora itev hitrosti nad 30 km/h v naselju voznik
lahko kaznovan z globo najmanj 1.000 evrov,
poleg globe pa e z 9 kazenskimi to kami ter
prepovedjo vonje motornega vozila, za prekora itev nad 50 km/h pa s poleg 1.200 evrov
kazni e s kar 18 kazenskimi to kami. Ker pa
namen redarstva in ob ine nikakor ni izrekanje
kazni, upamo, da se bo im ve voznikov ravnalo skladno z omejitvami in s tem prispevalo
k sploni varnosti na cestah in v ob ini.
Irena Kar nik, vodja Medob inskega
inpektorata in redarstva
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Ob koncu olskega oziroma tudijskega leta,
smo se na Centru za socialno delo Kamnik
odlo ili, da nae ob anke in ob ane, ki bodo
uveljavljali pravico do dravne tipendije, seznanimo o nekaterih novostih na podro ju dravnih tipendij.
Ministrstvo za delo druino in socialne zadeve je na svoji spletni strani objavilo »Javni
poziv za dodelitev dravnih tipendij za olsko/
tudijsko leto 2011/2012«.
Dravne tipendije se dodelijo upravi encem,
ki izpolnjujejo splone pogoje po Zakonu o
tipendiranju in pri katerih povpre ni mese ni
neto dohodek na druinskega lana v preteklem
koledarskem letu pred vloitvijo vloge ne presega:
 462,38 evrov neto oz. 65 % minimalne
pla e mese no na druinskega lana v
istem obdobju za tiste kandidate, ki se
olajo ali tudirajo v kraju svojega stalnega prebivali a,
 469,50 do 483,72 evrov neto oz. 66 do
68 % minimalne pla e na druinskega
lana za tiste kandidate, ki se olajo ali
tudirajo izven kraja svojega stalnega
prebivali a,
 497,95 evrov neto oz. 70 % minimalne
pla e na druinskega lana v istem obdobju, e gre za kandidate iz enostarevskih

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana, izvajalec
javne gospodarske slube ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo ju Ob ine Komenda,
ponovno poziva ob ane, ki bi eleli lo eno
zbirati in oddajati bioloko razgradljive kuhinjske odpadke v tipskih rjavih posodah, da
lahko tipsko rjavo posodo naro ite na telefonski tevilki 01 723 82 42 (Operativni center
Kamnik  jama Suhadole) ali na internetnem
naslovu oc.kamnik@publicus.si.
Uporabnikom naih storitev na obmo ju
ob ine Komenda, v skladu z Uredbo o ravnanju
z bioloko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom, katere izvedbeni
del je stopil v veljavo s 1. 7. 2011, tistim, ki
nimajo monosti kompostiranja v lastnem vrtu oziroma tega ne elijo, nudimo storitev
zbiranja, prevoza in obdelave (kompostiranje) bioloko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v tipskih rjavih posodah (sistem »od vrat
do vrat«). Poudarjamo, da zakonske dolo be
dajejo prednost kompostiranju zgoraj omenjenih odpadkov v lastnem vrtu, pred zbiranjem v
tipskih rjavih posodah, vseeno pa imate mo-
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druin, kandidate s posebnimi potrebami
oziroma kandidate, katerih sorojenci so
osebe s posebnimi potrebami.
Za kandidate, ki prvi uveljavljajo dravno
tipendijo, rok za vloitev vloge ni omejen. Za
tipendiste, ki so v preteklem olskem oz. tudijskem letu (2010/2011) e prejemali dravno
tipendijo oziroma jim je tipendijsko razmerje
mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje
prejemanje tipendije 7. 9. 2011 za dijake oz.
udeleence izobraevanja odraslih in 7. 10.
2011 za tudente.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
ki je za el veljati 14.8.2010, uporabljati pa se
bo za el 1.1.2012 dolo a novost pri dijakih, ki
e niso dopolnili 18. let.
Mladoletne dijake, ki so v olskem letu
2010/2011 e prejemali dravno tipendijo in
bodo v olskem letu 2011/2012 podali vlogo
za nadaljnje prejemanje tipendije ter dne
1.1.2012 e ne bodo dopolnili 18 let starosti,
opozarjamo, da bodo do dravne tipendije
upravi eni le do 31.12.2011. S 1.1.2012 dalje
pa jim bo dravna tipendija mirovala in se ne
bo izpla evala do dopolnitve 18 leta starosti.

nost, da si izberete na in, ki je za vas najbolj
primeren. Bioloko razgradljivi odpadki se v
zabojnike prepu ajo v razsutem stanju oziroma v biorazgradljivih vre kah, katere pa si
morate uporabniki priskrbeti sami. Praznjenje
posod poteka enkrat tedensko (do nadaljnjega

tipendijsko razmerje se bo nato po uradni
dolnosti med olskim letom 2011/2012 znova
aktiviralo z mesecem dopolnitve polnoletnosti
dalje.
Mladoletne kandidate, ki bodo kot dijaki v
olskem letu 2011/2012 prvi zaprosili za dravno tipendijo opozarjamo, da bodo v primeru izpolnjevanja pogojev za prejemanje dravne tipendije po Ztip upravi eni do
dravne tipendije le do 31.12.2011. V primeru, da dopolnijo 18 let po 1.1.2012 v olskem
letu 2011/2012, so za nadaljnje prejemanje
tipendije dolni vloiti novo vlogo.
Vlogo za dravno tipendijo vlagatelji poljejo priporo eno ali osebno vloijo na
Center za socialno delo Kamnik, kjer lahko
dobijo vse ostale informacije glede dravne
tipendije.
Za ostale vrste tipendij, kadrovske, Zoisove,
tipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter tipendije za dravljane
drav, s katerimi ima Republika Slovenija
sklenjene dvostranske ali ve stranske sporazume o sodelovanju na podro ju izobraevanja oziroma podeljuje tipendije na podlagi
vzajemnosti, je pristojen Sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in tipendije v
Ljubljani.
CSD Kamnik

vsak etrtek), za i enje pa ste na eloma
odgovorni uporabniki sami oziroma Vam nudimo tudi storitev pranja in dezinfekcije posode (7,6 /posodo; posode prostornine od 80 do
240L). Ob dostavi posode Vam bomo posredovali tudi pravila za pravilno lo evanje.

BIOLOKI ODPADKI Zbiranje in Kompostiranje Ravnanje z
Enota mere - t.oseb/l
prevoz
odpadki

Skupaj

8,5 % DDV

Skupaj v
EUR

1 liter
0,0406
0,0101
0,0507
0,0507
0,0043
0,0550
15
0,6090
0,1515
0,7605
0,7605
0,0646
0,8251
30
1,2180
0,3030
1,5210
1,5210
0,1293
1,6503
45
1,8270
0,4545
2,2815
2,2815
0,1939
2,4754
60
2,4360
0,6060
3,0420
3,0420
0,2586
3,3006
75
3,0450
0,7575
3,8025
3,8025
0,3232
4,1257
90
3,6540
0,9090
4,5630
4,5630
0,3879
4,9509
120
4,8720
1,2120
6,0840
6,0840
0,5171
6,6011
*Obra unska osnova za posameznega lana v gospodinjstvu je 15L/mesec (frekvenca praznjenja 1-krat na teden)

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.
EBELO pa nam je tokrat
poslal (podelil) Pavel krlep
(na sliki) s Kria. Zares prijetno nas je presenetil, saj nam
je predlagal, da ebelo podelimo Romanu Kamku z Gore, ki Pavlu krlepu, ki je invalid na vozi ku, e tiri leta
pomaga pri opravilih okrog
hie. e posebno pozimi je
njegova pomo e kako pomembna, saj je krlepova
hia v bregu.
Zares radi izpolnjujemo
zgledno pobudo Pavla krlepa, Romanu Kamku pa estitamo
za ebelo in mu izrekamo veliko in spodbudno zahvalo tudi za
naprej.

kuhinjski odpadki
ostanki in olupki sadja, zelenjave
jaj ne lupine
neteko i ostanki hrane
ostanki mesa in mesnih izdelkov
(manje koli ine)
pokvarjena hrana (brez teko ine
in embalae)
kavna usedlina, ajne vre ke
papirnata in kartonska embalaa
zamrznjenih ivil
papirnate vre ke za kruh, sadje,
zelenjavo
vrtni odpadki
gnilo sadje in zelenjava
ovenele roe, plevel
stara zemlja lon nic
pokoena trava, listje, veje (manje koli ine)
ostali odpadki primerni za kompostiranje
papirnati rob ki, prti ki in brisae
moker asopisni papir (manje
koli ine)

teko i ostanki hrane
kosti, lasje, dlaka
iztrebki malih ivali
pepel, saje, cigaretni ogorki
pometnine
tekstil
guma, pluta, usnje
higienski papir, vloki, plenice
odpadno kuhinjsko olje in ma obe

OSAT so nam poslali iz Suhadol, ker je 22. junija od 9. ure
zjutraj do 16. ure tekla voda iz hidranta naravnost v kanalizacijski jaek. »Kdo je odgovoren za tako po etje z vodo? Zakaj
tisti, ki to po ne, ne pokli e kmetov, da bi zalili svoje njive in
podobno. Nekje je oskrba z vodo katastrofalna, pri nas pa jo
zlivajo v kanalizacijo; alostno.
P. S.  Upam, da bo ta prispevek priel v prave roke in da se bo
nalo odgovorno osebo za tako po etje.«
Ugotovitev: Tako so zapisali. Prav je in cenimo kriti nost dogajanj okrog nas.
Vendar tokrat je
lo za ukrep i enja (splakovanja) vodovodnih cevi zaradi
morebitne opore nosti
vode.
Zato je bila tudi
uporaba za zalivanje vpraljiva.
EBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na razli nih podro jih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.

ODLOŽI TU!
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Na igri ih TK Komenda na Podbortu je letos,
e esto leto zapored, potekala tenika ola za
otroke. Tudi letos je bila udeleba dobra, saj se
je te aja udeleilo 19 de kov in 8 deklic.
Otrokom je teden druenja z vrstniki kar hitro
minil, saj so imeli vsi radi portne aktivnosti.
Poudarek je bil na igranju tenisa, vendar so se
nau ili e mnogo ve . Da ni ostalo samo pri
tenisu, smo predzadnji dan odli na kraji pohod ez naselje Mlaka na Goro pri Komendi,
kjer so nas v piceriji Hram Gorjan pri akali s
sladoledom. Zadnji dan te aja so nas obiskali
policisti PP Kamnik, policisti prometne policijske postaje Ljubljana in lani Prostovoljnega
gasilskega drutva Moste, ki so se nam predstavili in nas malo pozabavali z opremo, ki jo
uporabljajo pri delu. Da pa ni bilo govora samo
o tenisu, so pokazali otroci na koncu, ko so nas
presenetili s kratko gledaliko predstavo in z
dvema glasbenima nastopoma.
Na koncu bi se radi zahvalili starem, ki so
omogo ili otrokom prvi teden brezskrbnih po-

e ste pripravljeni, da
smo skupaj na arobnem
dnevu, poljite va naslov
na: Urednitvo Aplence,
Zaj eva 23, 1218 Komenda s pripisom AROBNI DAN V ARBORETUMU najkasneje do
vklju no 5. avgusta do
13. ure. Izrebali bomo 5
(pet) sre nih druin za
brezpla en obisk 28. avgusta v Arboretumu. Pripiite tudi vao telefonsko
tevilko.
Pa lepo poletje.
Urednitvo Aplence
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itnic in naim zvestim donatorjem tefanu Pojbi u s podjetja Schachermayer, Branetu
Hafnerju s podjetja Venera
Kozmetika, Tomau Hrovatu s
picerije »Hram Gorjan«, policistom PP Kamnik, policistom
postaje prometne policije Ljubljana in gasilcem PGD Moste.
Dolgoletni sponzor tenikega
kluba Komenda, podjetje
Schachermayer iz Trzina, je
tenikemu klubu ob tej prilonosti dostavilo dve za itni blendi, ki sta e
obeeni na ograji kluba. Slike s tenike ole za
otroke si lahko ogledate na spletni strani portnega drutva policist Kamnik, www.sdpolicist.
si.
V etrtek, 30. junija, je bil turnir enskih
dvojic, ki je bil zaradi deja v okviru Ob inskega praznika maja odpovedan. Udeleilo se ga je
10 tekmovalk, ki so se pomerile med seboj in
na koncu zasedle naslednja mesta: 1.
Nina Vavpeti in Taja Brinovec, 2.
Majda Klemen i in I a Vavpeti , 3.
Tina Vavpeti in Zdenka Klan nik, 4.
sta bili Evelin Kolar in Draga Zore, 5.
do 6. mesto sta si razdelili Bernarda
Cimbas in Petra Sren. Hkrati je potekal turnir mokih dvojic, ki se ga je
udeleilo 28 tenisa ev. Pomerili so v
treh krogih predtekmovanja, najboljih osem se je uvrstilo v nadaljevanje
v polnale, naslednjih osem pa se je
pomerilo v tolailni skupini. Prvo

mesto sta zasedla Toma Petek  Sao Kaplja,
2. Darko Klan nik in Ale Pravdi , 3. Primo
Podbelek in Joko Ogrinc, zmagovalca tolailne skupine sta postala Frenk in iga Zore.
Sponzorja turnirja sta bila podjetje Spenter
d.o.o. - Gosti e Gitadela, Jurgec Zdenko in
kmetija Burger iz Most pri Komendi. Gosti e
Gitadela iz Strai a pri Kranju ja poskrbelo za
hrano in pija o, kmetija Burger iz Most pa za
prakti ne nagrade, ki so jih prejeli vsi udeleenci enskega in mokega dela turnirja. Hvala
obema sponzorjema.
Zdruena ekipa tenikega kluba Komenda in
portnega drutva policist Kamnik je ob koncu
meseca junija sklenila s spomladanskim delom
nastopanja v ligi Pod kamnikimi planinami in
ob tem obljubila, da se bo za jesenski del bolje
pripravila in pridno trenirala med poletnimi poitnicami. Vsi ljubitelji tenisa vabljeni na tenika
igri a na Podbortu tudi med po itnicami.
Lep pozdrav in lepe po itnice!
Predsednik TK, Primo Podbelek

V sredo, 22. junija 2011, smo si priredili druabno sre anje, piknik. Ideja o peki pala ink se
je dobro »prijela«, razkrivanje skritega zaklada
pa je v u encih zbudilo polno zanimanja in
razposajenih akcij iskanja.
Vsi u enci so se udeleili tudi tekmovanj z
ogo: dekleta v igri med dvema ognjema in
fantje v nogometu. Zelo so se borili. Poraenci
so se tolaili z izrekom: vano je sodelovati, ne
zmagati. Zmagovalci so ponosno pripovedovali o »spet eni« zmagi.
Ogledali smo si e nastop plesne skupine
u encev tretjega razreda podaljanega bivanja
in stopili v vrsto za pala inke z marmelado in
okolado.
Ob koncu so prostore pred olo Moste »preplavili« tevilni milni mehur ki, ki so jih vsi
u enci prejeli v odkritem zakladu. Pogled na
svetlikajo e se mehur ke in razigrane u ence
je bil enkraten. Kako zelo so uivali v nepozabnem popoldnevu, so nam sami zaupali.
Ve mi je bilo, ko smo skupaj iskali zaklad
in ko smo si ga delili, ko smo igrali med dvema
ognjema, ko smo jedli pala inke, spu ali mehur ke in se igrali.
Tina Kern, 2. b
Igral sem nogomet in naa skupina ni dala
nobenega gola.
Erik Gregorc, 2. b
Ve mi je bilo, ko smo dobili balon ke in
bombon in to, da sem se zabavala.
Nea tricelj, 2. b
Na pikniku sem igral nogomet. Vadili smo
za ples in za nogomet. U iteljica je rekla, da
smo bili dobri. Najbolj ve pa so mi bile palainke.
Matic Maren, 3. c
Plesal sem v plesni skupini OPB 5. Bilo nas
je ve fantov kot deklet. Vaditi smo morali
vsak dan. Igral sem tudi nogomet. Izgubili smo
z 1: 0 s 3. a razredom.
Ilaz Bajraktari, 3. c
Na pikniku sva z Jasmino vodili plesno
skupino OPB 5. Sami sva naredili plesno to ko. Vadili sva pri Jasmini doma. Najbolj ve
mi je bil na nastop, ja, pa pala inke tudi.
Lana Miti , 3. a
Najbolj mi je bilo ve , ko sem igral nogomet s svojo ekipo. Priborili smo se do nala in
tam smo izgubili.
Dorijan Perin, 3. b
Veliko smo vadili za ples. Na pikniku sem
tudi pomagala. Z u iteljico Darinko sva delili
pala inke. To mi je bilo najbolj ve .

Jasmina Halilagi , 3. a
Zaklad smo nali zlahka, pri tem nismo
imeli nobenih teav. Pomagala sem nalivati
pija o in pri tem sem zelo uivala. Pojedla sem
tudi nekaj pala ink, na izbiro sem imela take s
okolado in marmelado (a vedno sem izbrala
okolado). Ob treh popoldne sem odla domov.
Zelo sem bila e utrujena.
Izabela Seren, 3. b

Hura, zadnji olski dan je za nami, pred nami
pa seveda, prvi po itniki konec tedna, torej
tudi teko pri akovani planinski tabor. Tokrat
ob vznoju Karavank, v Domu centra olskih
in obolskih dejavnosti Trilobit v Javornikem
Rovtu nad Jesenicami.
Petek, 24. 6. 2011 ob 16.00
Deuje kot bi nekdo zgoraj vlival iz kafa. Ni
kaj obetavno za za etek planinskega tabora.
Toda planinci smo navajeni vsega hudega, zato
nas de ne zaustavi in ob dogovorjeni uri smo
vsi zbrani pred portno dvorano: 15 mladih
planincev in 16 odraslih. e kratki napotki naega vodnika Petra in hajdi v avtomobile in
novim dogodiv inam naproti. De je ugotovil,
da nam ne bo priel do ivega, zato je raje odnehal. Na cilju nas je e skorajda pri akalo
sonce in prijazen upravitelj doma, ki nam je
pokazal sobe. Otroci so seveda morali takoj
pregledati telovadnico in okolico doma.
Po ve erji smo se za ogrevanje sprehodili do
doma Pristava, ki stoji v bliini.
Sobota, 25. 6. 2011
Lepo, son no, malo hladneje jutro nas vabi,
da se odpravimo na pot proti Debelemu brdu
in planini Stamare. Pot nam ne prizanaa, takoj
se za ne vzpenjati. Ne zebe nas ve , postaja
nam vro e, zato s sebe pome emo odve na
obla ila. Pot po strmem pobo ju ob razli nih
besednih igrah hitro mine. Po uri hoje smo na
Debelem brdu, ki je priblino na pol poti do
Valvasorjevega dom pod Stolom. Toda danes
to ni na cilj, zato pot nadaljujemo proti planini
Stamare. Ura hoje in e smo na naem dananjem cilju. In kaj je najpomembneje na cilju?
ig seveda, ki pa ga na tej planini e nimajo, in
pa malica, ki nas je akala v nahrbtnikih. Po
malici se po kroni poti vrnemo nazaj v Dom
Trilobit.
Po kosilu Peter razveseli planince z novico,
da bo za plezanje pripravil okoli 7 m visoko
plezalno steno. Med otroki se novica hitro
raziri in ob 14. uri so e vsi pripravljeni pod
plezalno steno. Nadenejo si varovalne pasove,
Peter jih zavaruje z vrvjo in gremo v steno.

Tudi veliko starev se opogumi in uspeno
premaga vse pasti na steni ter pripleza do vrha.
Otroci pa so neumorni in se spopadejo s steno
tudi ve krat, eprav osvojitev vrha plezalne
stene zahteva mo rok in nog ter seveda tudi
veliko (pozitivne) trme, da ne vre prekmalu
puke v koruzo.
Po ve erji nam Janez zakuri ogenj in na njem
ter v njem spe emo, kar nam pride pod roke; od
hrenovk, klobas, jabolk, krompirja, paprik do
banan s okolado. Med peko je zelo zabavno,
veliko smeha, na koncu pa tudi okusno.
Nedelja, 26. 6. 2011
Danes je pred nami celodnevni pohod na Golico, zato nam kuharica pripravi malico, ki jo
vzamemo s seboj. Zapeljemo se do Markljeve
planine, od tam pa pe proti vrhu. Ne prestrai
nas opozorilna tabla: »Pozor, hud bik!«, eprav
se vendarle negotovo oziramo, kdaj se bo v nas
zapodil ta strani bik. In ko nekdo zamuka,
otroci zelo pospeijo korak. Po slabi uri hoje
smo iz gozda. Pot nas bo sedaj vodila po grebenu na avstrijsko-slovenski meji. Odpre se
nam prekrasen pogled na avstrijsko stran z reko
Dravo pod nami, v ozadju Vrbsko jezero in v
meglici Celovec. Na juni strani se pokae
udovit pogled na Julijske Alpe s Triglavom
kot na dlani, dolino reke Save in planoto Meakljo. To je teko opisati z besedami, treba je
biti tam in videti ter uivati
Po uri in pol hoje smo na vrhu, vreme se
nekaj kisa, vendar ni zato: Golica je naa, z
igom potrdimo na trud e v planinskih izkaznicah. Spustimo se do Ko e na Golici, ki smo
jo videli e prej. Spet posije sonce in nas prisili, da pospravimo obla ila v nahrbtnike. Kot
martin ki se grejemo na klopcah pred ko o in
si nabiramo energijo za pot nazaj.
Ko smo pozno popoldne spet nazaj na Javornikem Rovtu, smo sicer prijetno utrujeni po
celodnevni hoji, toda polni vtisov o dananjem
dnevu.
Ponedeljek, 27. 6. 2011
Zadnji dan tabora. Kako hitro te ejo dnevi!
Danes nam Peter obljubi, da bo pohod laji,
toda ali naj mu verjamemo? Na cilj je tokrat
smu i e rni vrh pod Golico (ne nad Idrijo).
Mimo doma Pristava po kamen kih pre kamo
manji poto ek, med hojo nabiramo jagode in
maline In po dveh urah smo na cilju. Zadnji
vzpon nas je kar upehal, eprav so jo otroci
ucvrli na vrh, kot bi bil cilj na ravnini. Mi,
stareji, pa smo za njimi sopihali kot stare lokomotive. Na vrhu pa prekrasen pogled na nao
v erajnjo trofejo Golico, katere vrh je bil danes v megli. e obvezna fotograja, potem pa
br nazaj v dom, kjer nas kuharica e aka s
kosilom.
nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje s prejnje strani
In popoldne? Poslastica za otroke in stare:
veslanje s olni po jezeru. Ve ina otrok in
starev se je odlo ila in zaveslala po mirni jezerski povrini. Super ob utek na vodi, otroci
in stari uivajo, nekateri bi veslali v nedogled,
toda vsega je enkrat konec tudi naega tabora. Ogledamo si e eno najstarejih hidroelektrarn na Slovenskem in celo na svetu. Potem pa
res kov ke v avte, e zadnja igra med dvema
ognjema in kviz pod lipami. Ob petih se odpravimo proti Komendi in novim po itnikim dogodiv inam naproti.
Tako smo preiveli letonji planinski tabor.
Trije dnevi druenja v neokrnjeni naravi, brez
hitenja in naglice, ki nas vsakodnevno spremljata na naih poteh. Dovolj asa za pogovore,
igro in zabavo v naravi. eprav je v jedilnici
bila televizija, je ni nih e niti enkrat vklopil.
Zahvaljujemo se Planinskemu drutvu Komenda za podarjene majice in ob ini Komenda
za nan ni prispevek za otroke.
Vsem pa, ki e omahujete, ali bi se jeseni vpisali v planinski kroek (brez tega ni tabora),
namenjamo nekaj vtisov otrok in starev, ki so
se udeleili letonjega tabora:
- Ko smo li na Golico, smo hodili po sveem zraku, in bila sem najvije do sedaj. - Tina,
1.a
- Ve mi je bilo, ko sem plezal po plezalni
steni in priel do sredine. Ni me bilo strah, ker
me je varoval Peter. Vesel sem, da smo igrali
nogomet in bili zelo uspeni. - Gaper, 4.b
- Najbolj mi je bila ve plezalna stena. Vsi
smo morali biti navezani, da ne bi padli in se
pokodovali. Vesela sem, da sem preplezala do
vrha. - pela, 5. c
- Ve mi je bilo, ko je Janez kuril ogenj.
Spekel sem si hrenovko, ki je bila zelo dobra.
- Primo, 5 let
- Super je bilo, ko sem plezal. Rekel sem si,
da bom priel do vrha, in uspelo mi je. Pred
plezanjem sem si oblekel varovalni pas. Peter
pa me je privezal e na vrv. - an, 5.a
- Po plezalni steni sem plezal trikrat in enkrat
mi je uspelo priti do vrha. Pred plezanjem sem
si moral oble i varovalni pas. Varoval me je
Peter, na vodnik. - Jot, 3.a
- Veslal sem prvi . Ni me ni bilo strah. Z
o ijem sva po jezeru lovila ra ke. - Nejc, 4.b
- Po jezeru sva peljali Petra. Bolj malo naju
je ubogal (ali pa midve njega). Nisva ga hoteli
peljati nazaj k pomolu. - Zala, 4.a in Monika,
7.a
- V soboto smo odli na pohod na Debelo
brdo in planino Stamare. Med potjo smo nabirali borovnice. Bilo jih je veliko. - Klara, 5.a
- Boala sem kozli ke, saj imam zelo rada
ivali. - Ana, 4.a
- Ko smo li na Golico, je na ogradi pisalo:
»Pozor, hud bik!« Na hlevu pa je pisalo HOTEL MU vam nudi: trim kanje z bikom, trkanje z bikom, blatno kopel
Hodili smo tudi
po avstrijsko-slovenski meji. - Nika, 2.b
- Z o ijem, Nejcem in Romano sem se pelja-
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la s olnom. Katarina, 3 leta
- Ve mi je bilo, ko sem plezal po plezalni
steni in kuril ogenj. - Erik, 1.c
- Vonja s kanuji mi je bila zelo ve . Nabral
sem veliko kondicije, da bom laje hodil s
skavti. Najbolja stvar se e dela in to je palica.
- Timotej, 3.c
- To je e na etrti tabor. Vsako leto je
bolji od prejnjega, komaj akamo naslednjega, ki bo gotovo spet najbolji. Veseli smo dobre drube in enkratnih voditeljev, ki razumejo
otroke elje in zmonosti, in so se vedno pripravljeni prilagoditi najibkejim. Sicer pa
smo poleg portnih iger uivali v udovitem
vremenu v prelepi naravi. - druina Plevel
- V udoviti naravi sva skupaj s prijetnimi
ljudmi z Zalo resni no uivala. V gore se bomo
(tudi s komendskimi planinci) zagotovo e vrnili. - druina Erent
- Odkrivanje gorskih lepot skupaj z drugimi
druinami je super. Tu si vzamemo as za druenje, v dolini nam, al, zato preve krat
zmanjka asa. Otroci uivajo, mi pa tudi. Komaj akamo naslednji tabor. - druina Zorman
Romana Ravnikar,
mentorica planinskega kroka

Likovna vzgoja mi je bila ve , ker smo veliko stvari delali. Nau il sem se, da moram
ubogat in da se mora v oli potrudit. - Vito,
1.c
V oli moram biti prijazen do drugih. Nau il
sem se tudi, da moram do rte barvat. V oli so
najbolji ra uni. - Nejc, 1.c
Meni so bile najbolj ve naloge v Ra unanju je igra. Nau il sem se, da med delanjem
naloge ne smemo vpiti. - an Lampi , 1.c
Jaz znam zdaj S pravilno napisati. Nau ila
sem se, da je treba dvigniti roko, e eli kaj
povedati. - Tinkara, 1.c
Ve mi je bila matematika, ker smo ra unali. Nau il sem se dvigovat roko, da sprejemam
v igro in da si prijatelj s soolcem. - Erik, 1. c
Ve mi je bilo takoj, ko sem stopil v ta razred. Hotel sem se veliko nau iti, hotel sem
prebrati rke. Najbolj mi je bila ve likovna

vzgoja in to, da gremo ven se tudi kaj nau it. Taj, 1.c
Meni je dobra likovna vzgoja in matematika.
Rada sem zunaj opazovala. Zdaj znam bolje
ra unati. - Julija, 1.c
Ve mi je ra unanje, tevila do 20, nau il
sem se, da barvam od rte do rte. - an Kavi , 1. c
Ve mi je bilo zunaj, ko smo gledali naravo.
Ve mi je pravilo, da sprejema v igro. - Lucija, 1.c
Ve mi je bila portna vzgoja in igra bratec,
rei me. Nau il sem se lepo telovadit. - Alja
Juhant, 1.c
Ve so mi bile pravljice in likovna vzgoja,
ker rada riem. Nau ila sem se tevilke pisat.
- Klara Kastelic, 1.c
Ve mi je bil ples in petje in tudi matematika.
Ana Kastelic, 1.c

V mesecu juniju smo komendski klanovci
izvedli projekt Dobro delo. Na pomo smo
prisko ili Milanu Maleu s Klanca, ki so
nam ga priporo ili lani UPPG, in mu pomagali pri ureditvi bivalnih prostorov in
okolice. Prepleskali smo stene in o istili
prostore.
Ob pogledu na spremenjene prostore smo
bili zelo zadovoljni in veseli, da smo se lotili dela ter tako nekomu polepali vsakdan.
Zahvala velja tudi Ob ini Komenda, ki je
prispevala denar za nakup barve ter skrbniku Homarju za usmerjanje.
Klan ufti s ustvi

V SPOMIN

V SPOMIN
Ko tvoje zaelimo si bliine,
gremo tja, v ta mirni kraj tiine,
tam srce se tiho zjo e, saj verjeti no e,
da te ve med nami ni.
Mo tvoj glas se ve ne slii,
beseda tvoja v nas ivi,
povsod te utimo mi vsi
Med nami si!!!

13. avgusta bo minilo alostno leto, od kar nas je zapustil dragi mo,
ati, dedek, pradedek, tast in brat
Mineva 6 let, odkar si odla od nas.
Ostajajo spomini na skupno prehojeno pot in udovite skupne
trenutke.
Vsem, ki se ga spominjate, mu prigite sve ke in postojite na njegovem grobu,
iskrena hvala!
Vsi njegovi!

Polepala si nam ivljenje in to bomo vedno cenili.
Mojca, Petra, Peter
Suhadole, julij 2011

Zdaj se spo ij, izmu eno srce,
zdaj se spo ijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene o i,
le moja drobna lu ka e brli.
(S. Makarovi )

ZAHVALA
V 86. letu nas je nenadoma zapustila naa draga mama, sestra,
babica in teta

V SPOMIN
4. avgusta bo minilo alostno leto, odkar se je poslovil na dragi mo in ata

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji izkazali zadnje slovo in darovali v njen spomin.
Posebna hvala g. upniku za lep pogrebni obred in prav tako tudi
pogrebni slubi, pevcem, nosa em, Karitasu ter Zvezi borcev Komenda. Ostala bo za vedno v naih srcih.

Hvala vsem, ki se ustavite ob njegovem grobu, mu priigate sve e,
se ga spomnite v molitvi in ga ohranjate v lepem spominu.
Za njim ostaja velika praznina.

Vsi njeni.
Mlaka, 28. 6. 2011

Vsi njegovi
Moste, avgust 2011

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

Aplenca-Glasilo ob ine Komenda, leto 20, tevilka 8-9, bo izla
23. septembra 2011. Gradivo za objavo oddajte do etrtka,
8. septembra 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
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Pa imamo kar nekaj kosti, ki jih ljudje tako
radi glodajo. e jim to koristi, pa je drugo
vpraanje. Zgodi se, da se komu vsaj del kosti
zatakne v grlu. Kdo je kriv? Drava in drakonska zakonodaja. Pri tem mislim na novo prometno zakonodajo, ki je za ela veljati 1. julija
in se od tega dne tudi uporablja v praksi.
O viini kazni za posamezne prekrke je bilo
v dnevnem asopisu napisanega e toliko, da
je vsak avtomobilist z njimi e seznanjen. Pa
morda vseeno ne bo odve , omeniti najbolj
pogoste prekrke in kazni, ki jim sledijo:
Avtocesta in hitra cesta  prekora itev hitrosti ve kot 50 km/h - najmanj 400 EUR, 9
to k in prepoved vonje.
Cesta zunaj naselja  prekora itev ve kot
40 km/h  najmanj 500 EUR, 9 to k in prepoved vonje.
Cesta v naselju  prekora itev ve kot 50
km/h  najmanj 1.200 EUR, 9 to k in prepoved
vonje.
Obmo je omejene hitrosti in umirjanje
prometa: prekora itev ve kot 30 km/h  najmanj 1.200 EUR, 18 to k.
Onesnaevanje okolja iz voze ega avtomobila (odmetavanje smeti  tudi cigaretnih
ogorkov)  100 EUR.
Pa vinjeni vozniki? Droge? Odvzem voznikega dovoljenja? Brezobzirnost. Tudi ponekod slabe ceste!
Tako  nekaj kosti je ponujenih za glodanje.
Pa odzivi?
»Le kako bomo pla evali tako visoke kazni
pri tako nizkih pla ah«? To vpraanje postavljajo ljudje najbolj glasno in nejevoljno.
Pa ne vsi. Trije prekaljeni vozniki ma ki so
svoja razmiljanja strnili takole: Ivan (75 let)
meni, da samo visoke kazni ne bodo omejile morije na naih cestah, saj ve za veliko konkretnih
primerov, ko nekateri tudi po odvzemu voznikega dovoljenja veselo kriarijo po naih cestah.
Potrebna bi bila hitreja sodi a, ki bi izrekala
kazni im prej, ne ele po enem ali celo ve letih.
Igor (49 let) meni, da visoka kazen za redne in
hude prekrkarje ne predstavlja prevelikega bremena, saj so to predvsem ljudje iz premonejih
slojev. Najbolj obsoja prekora itev hitrosti v naseljih, eprav meni, da so nekatere omejitve neivljenjske. Gotovo pa verjame, da so ostreje kazni
samo prenjen na in za polnjenje dravne malhe
brez dna. Ima pa za vinjene za volanom priporoilo zakonodajalcu: po dveh prekrkih zaradi vinjenosti v zapor (pa ne pogojno).
Poseben problem vidi tudi v nekorektni vonji voznikov tovornjakov, ki se velikokrat
brez varnostne razdalje »nabijejo« v kolone, ki
jih ni mogo e varno prehiteti.
Lovro (60 let) meni, da kazni tudi po prejnjem zvianju niso v celoti dosegle svojega
namena. Tako vidi v sedanjem zvianju (dajatev
v dravni prora un) samo nekoordinirano delo
neteto birokratskih struktur, ki samo na papirju
skrbijo za varnost prometa. Samo ve policistov
na cesti bi morda kaj pomagalo, pa aurnost
sodstva tudi sodi med ukrepe, ki bi pripomogli
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k resni nem spotovanju zakonskih predpisov.
Predvsem pa meni, da je kultura obnaanja in
medsebojnega spotovanja udeleencev v prometu na izredno nizki ravni. e doma a vzgoja
bi morala najmlajim vcepiti te vrednote.
To so recimo ve inska mnenja ljudi  sam pa
bi pristavil: »Le kateri v pa sili voznike, da
ne znajo ali no ejo skrajati noge, ki pritiska
na plin, da ne znajo hitrosti prilagoditi stanju
vozila in cesti a
e ne znajo ali no ejo prisluhniti dobremu v
sebi, naj potem ne jokajo nad »oderuko« dravo.

Pa e vro e je. Ali je kaj udnega, da se nekaterim misli le steka urejajo in jim zato v asih malce »zavrti«.Tako se je zavrtelo nekomu,
ki je 15. junija, dopoldan, poskual vdreti v
osebni avtomobil, ki je bil parkiran izven naselja Suhadole. Ni mu uspelo.
Tudi tatvine niso bile izjema. Posebno mika
nekatere zbiralce baker, ne glede na obliko in
obdelavo. Mrlike veice na pokopali u so
bile 1. junija »preve popolne«, zato je nepridiprav z njih ukradel lebove in vse, kar spada
zraven. Obsojanja vredno, da niti zadnji kraj,
kjer lovek po iva zadnje ure med nami, ni
vreden spotovanja. Osebni avto v Komendi je
5. junija ostal brez registrskih tablic, ki bodo
nekomu verjetno sluile za nepotene namene.
Vro e glavice in objestnost so bile verjetno
vzrok kar za dve vandalski dejanji, saj je bilo
tar a »napada« steklo na oknu stanovanjskega
objekta v Komendi 20. junija nekaj dni pozneje (26.6.) pa so bila napadena in seveda razbita
stekla na poslovnem objektu v Mostah.
Parkiri e v PC v ejah je bilo 26. junija prizori e pretepa. Je bilo to v bliini kakega gostinskega lokala ali kje drugje, je v bistvu vseeno.
Lepo bi bilo, e bi vro ekrvnei pozabili, da
imajo pesti tudi za kaj drugega, kot za pretep.
Pri prometnih nesre ah pa junija nismo bili
ravno skromni. Kar pet se jih zgodilo v preteklem mesecu.
Nekdo, ki verjetno ni vedel, koliko je irok
njegov avto, je zapeljal preblizu desnega roba
cesti a. Neprilagojena hitrost je bila vzrok
prometne nesre e 12. junija v krii u pri
Kralju, 19. junija pa se je zaradi nepravilne
strani vonje pri gasilskem domu v Komendi

preoblikovala plo evina. Istega dne je po ilo
tudi v krii u pri Kralju. V soboto, 25. junija,
ob » udni uri«, zgodaj zjutraj, ob 3.55, je zaradi neprilagojene hitrosti na Zaj evi cesti v
Komendi lastnik avtomobila imel kleparsko
delavnico kar pri roki. Le malo je verjetno
moral po akati na policiste in e kak dan, ko je
mojster avtoklepar odprl svojo delavnico,
povzro itelj pa po popravilu svojo denarnico.
as dopustov je. Ste e s sosedom sklenili sporazum o nadzorovanju svojega premoenja?
elim vsem dolge, prijetne po itnice in
sprostitev v asu dopusta. Pa ne pozabite na
nove prometne predpise!
Tone Ogorevc

Druga letonja kasaka prireditev na hipodromu Konjenikega kluba Komenda je bila v
nedeljo, 10. julija. Tudi tokrat so bili lani doma ega kluba uspeni, saj so bili zmagovalci
na dveh dirkah, prav tako pa so na dveh dirkah
osvojili 2. mesto.
Prvi je bil na 2. drugi dirki Milan an, na 5.
dirki pa Peter Zadel mlaji. Toma Zakrajek
iz doma ega kluba je bil drugi v 3. dirki, Milan
an pa v 4. dirki. Dober izkupi ek doma ih na
sedmih dirkah pa je poudaril Igor tebe  Tesarstvo in krovstvo, ki je bil pokrovitelj najhitreje, 6. dirke, v kateri je zmagal Marko Gorenc iz KK Ljubljana.
Najve ja zanimivost in zmagovalci ob instva pa so bili poniji, ki so bili z dirko vesela
popestritev prireditve.
Letonja zadnja dirka na hipodromu KK
Komenda bo 18. septembra, ko bodo lani komendskega Konjenikega kluba imeli v gosteh
tudi prijatelje DTC iz nemkega Viersna.
A. .

V alosti sporo amo, da smo se junija 2011 na Ple nikovih alah v Ljubljani po
dolgoletni bolezni poslovili od

tajnice, ra unovodkinje in lanice Konjenikega kluba Komenda.
Ohranili jo bomo v lepem in trajnem spominu.
lanice, lani in Upravni odbor Konjenikega kluba Komenda

Z mesecem junijem se je uradno kon ala nogometna sezona 2010/2011, v kateri so dokaj
uspeno nastopile vse starostne selekcije Nogometnega kluba Komenda, eprav so bila
sprva nekatera pri akovanja v tekmovalnem
smislu le nekoliko vija. (predvsem lanska
ekipa). Skozi leto je bilo delo kljub napornem
organizacijskem ritmu dokaj intenzivno, ne le
v tekmovalnem smislu, temve tudi zaradi selitve v nove klubske prostore. Je pa tako konec
sezone nastopil tudi as za kraji premor, analizo rezultatov, hkrati pa sledi najpomembneje
obdobje, na rt za delo v prihodnosti.
Rezultatsko se je leto za komendski nogometni klub kon alo solidno, eprav se lanski
ekipi ni uspelo uvrstiti v 3. slovensko nogometno ligo, kar je bila kljub mo ni konkurenci
realna elja. lani so tako sezono kon ali na 4.
mestu 1. ljubljanske Medob inske nogometne
lige, pri emer so imeli edini poleg zmagovalne
ekipe Svobode iz Ljubljane le 4 poraze v 26
tekmah. Sezono so kon ali v zmagovitem slogu s tirimi zaporednimi zmagami in lahko
zaklju imo, da je bil spomladanski del sezone
delno zadovoljiv  uvrstitev na etrto mesto pa
je posledica slabih rezultatov v lanski jeseni
in nekaterih nepotrebnih spodrsljajev na doma em igri u. Zaradi reorganizacije ligakega
sistema se prvouvr eni Ljubljan ani niso odlo ili za napredovanje, Komenda pa bi zaradi
tega lahko napredovala v viji rang tekmovanja
e z osvojenim drugim mestom. Zmanjkali sta
dve to ki in zopet smo obstali v 1. MNZ ligi.
Vseeno pa nas prihodnje leto ponovno aka
srdit boj za napredek, kar je tudi prvotni cilj
domene lanske ekipe.
e bolje od ligakega dela pa smo se izkazali v lanskem pokalu MNZ, kjer je NK Komenda z 11 doseenimi in le 1 prejetim golom
zlahka prila do polnala slovenskega pokala,
kjer pa smo gostili prvaka 2. Slovenske lige 

ekipo NK Interblocka. Na tej tekmi smo
jih z dobro igro dodobra namu ili, kar je
po tekmi priznal tudi njihov trener dr.
Zdenko Verdeniki, in za las izgubili z
rezultatom 0:1. Igralci lanske ekipe so
v ve ini zadovoljili trenerja in upravo,
zato bo okostje ekipe v nadaljevanju v
ve ini ostalo nespremenjeno.
Velika pridobitev sta tudi novi trener
vratarjev in novi terner selekcije U-10, saj
je podmladka v Komendii zmeraj ve .
Na alost pa moramo tudi poudariti,
da letos mladinska in kadetska ekipa nista izpolnili za etnih pri akovanj klubskega vodstva, saj o itno ta generacija ni voljna resno
delati, delno pa smo za to odgovorni tudi vsi
vodilni v nogometnem klubu.
Vseeno pa se novi zagon kae v mlajih selekcijah, pri katerih je tevilo igralcev mo no
naraslo in e raste. Pove alo se je v tolikni
meri, da je bila potrebna in zelo smiselna ureditev prvega pomonega igri a v zgodovini
kluba, ki smo ga s pomo jo Ob ine Komenda
in zvestih pristaev kluba kon no pridobili. Tu
gre poleg posluha ob ine posebna zahvala naim sponzorjem (tebe, Kosirnik) in seveda
prostovoljcem (Kladnik, Kern, ini , Kosirnik,
penko, Fartek, Rajko, Tomo,...).
V klubu je aktivnih tudi vse ve mladih trenerjev, ki v skladu s pravili opravljajo ustrezna
trenerska izobraevanja, s katerimi se bo kvaliteta vadbe ohranjala e naprej. Dokaz dobrega
dela pa so poleg mnoi nega odziva med mladimi tudi rezultati teh selekcij  selekcija U-12
je kon ala sezono na odli nem tretjem mestu
med 15 ekipami, selekcija U-9 na drugem v
svoji skupini. Prav tako pa je tudi ekipa najmlajih U-8 le za malenkost zaostala za zmagovalci Radomelj ani. Odraz kvalitetnih treningov in dela se vidi tudi v povpraevanju
mo nejih klubov po komendskih igralcih, pri

emer sta Komendo e zapustila talentirana
nogometaa Andra ini in Elvedin Agovi ,
ki bosta svoj talent in razvoj dokazovala v
Domalah.
Po dolgem obdobju se je v Komendi pojavil
tudi interes za veteranski nogomet, za kar se je
na pobudo Roberta Majdi a sestavila ekipa
ljubiteljev nogometa in seveda druenja. Tako
se je formirala ekipa Veterani NK Komenda, ki
se je tudi prijavila v ligako tekmovanje in
kljub nekaterim za etnim pomislekom dokaj
uspeno in v zadovoljstvo vseh nastopajo ih
nastopala na igri u ter seveda tudi ob igri u.
Temu v potrditev je tudi vse ve je zanimanje
za sodelovanje v tej ekipi, ki prihaja tudi od
prijateljev iz okolikih krajev in celo iz Ljubljane. Zaradi tega lahko tudi ponosno re emo,
da smo ne glede na razli na znanja vseeno kolektiv pozitivcev, ki v prvi meri poleg rekreacije stremi za skupna druenja in popestritev
dogajanja v klubu.
Leto je zaokroil tudi ob ni zbor NK Komenda, kjer so se izvolili novi lani organov
kluba s potrditvijo ponovne zaupnice staremu
predsedstvu, hkrati pa se je za rtal in potrdil
plana dela za bodo e obdobje dveh let.
Tako lahko ponovno optimisti no zremo v
prihodnost in pri akujemo uspene rezultate!
IO NK Komenda
Dare Bolari , predsednik

Sedaj je e kar tradicija, da se »turisti« odpravimo na izlet dvakrat na leto. Tako spoznavamo
nove kraje, delo turisti nih drutev drugod in
se druimo.
Preko Jezerskega vrha smo se odpeljali 21.
maja v zgodnjih jutranjih urah. Pri Jezeru smo
se e prej okrep ali z dobro obaro in ganci in
se polni mo i po jutranji kavici zapeljali na
avstrijsko stran.
Prek precej slovenskega Velikovca je bil na
prvi cilj Marija Sveta (Maria Sall). Pogled na

cerkev na skali je res posebno doivetje. To pomembno romarsko sredi e
obiskuje vedno ogromno turistov in
romarjev. Skupina pred nami si je po
ogledu vzela as za mao, tako nam je
bila onemogo ena razlaga lepih in pomembnih zanimivosti v cerkvi; predstavitev umetnikih, zgodovinskih in
sakralnih to k zunaj cerkve seveda ni
bila dovolj nazorna.
Pot smo nadaljevali proti prestolu ustoli evanja na Gosposvetskem polju. Obisku tega kraja
je vedno posebno doivetje ob zavedanju, da
smo Slovenci trdoiv in klen evropski narod.
Pot nas je vodila proti Gradu Ostrovica
(Hoch osterwitz). Tu smo doiveli neizprosno
trenje zasebnega turisti nega objekta. eprav
smo imeli obisk in as rezerviran, ni bila
uslubenka na blagajni prav ni prijazna. Ve ina se nas je na grad povzpela pe po obramb-

nem zidu preko 14. varovanih vrat. Vsaka
vrata skrivajo posebno simboliko. Po muzejskem delu gradu nas je vodil simpati ni vodnik
v Slovenskem jeziku. Vojaka muzejska zbirka
pripoveduje o ivljenju lastnikov gradu, katerih
potomci grad e vedno upravljajo.
Deevni oblaki so se zbirali in nas prijazno
po akali, da smo se vrnili do avtobusa. Potem
se je ulilo »kot iz kafa« in pravo neurje nas je
spremljalo vse do slovenske meje.
Koroka entanelska dolina je prava vas turisti nih kmetij. Mi smo bili dogovorjeni na
kmetiji Marin, ki sprejme do 2500 gostov
hkrati. Poleg velikega gostinskega objekta
imajo otor, kjer lahko pogostijo preko 2000
obiskovalcev. lovek, ki ni gostinec, si to kar
teko predstavlja. Jedli smo zelo dobro doma o
hrano. Ve er pa je priel prehitro in e smo se
morali posloviti od prijaznih Korocev.
Katja Tabernik
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Dela na polju, v vrtu in druga so v polnem teku, zato vam
po zelo ugodnih cenah nudimo gnojila in tudi cement.

V akciji od 21. julija do 20. avgusta
MLE NI FILTRI RAZLI NIH DIMENZIJ

Novost v Kme jski zadrugi Cerklje
PRENOVLJENA TRGOVINA V VOKLEM

Julija in avgusta vam nudimo e posebej ugodne nakupe v
vseh naih poslovalnicah. Za vsakega se bo nalo kaj.

Na Zelenico  Tisti, ki se raje podajo na kraje ali malo dalje pohode,
bodo 3. septembra morda izbrali pohod na Ljubelj in Zelenico.

S kolesi na pot  4. avgusta se bodo kolesarji podali z Gmajnice v
Komendo in naprej v Adergas, na Pato in potem nazaj v Komendo.
Kako je pri sosedih  Kolesarji se bodo na krono vonjo na ogled
kako je pri sosedih podali tudi 18. avgusta. Na pot bodo odli iz Komende, nadaljevali proti Cerkljam v Vodice do Suhadol in nazaj v
Komendo.
V Vol ji Potok - Zanimiva kolesarska pot bodo tudi 25. avgusta.
Izpred Scorpia v Mostah bodo krenili najprej v Vol ji Potok, od tam pa
skozi Radomlje v Vodice in naprej v Topole pa domov v Komendo.
Z avtobusom  Tudi upokojenci DU Komenda bodo 1. septembra z
avtobusom odli na Sre anje upokojencev Gorenjske

Dirka na 10 kilometrov  Zanimivo tekmovalno prireditev na rtujejo
v kolesarski sekciji 8. septembra. Dirka na 10 kilometrov bo potekala na progi Komenda  Zalog  Komenda.
Po itnice na morju  e bi se 14. septembra podali z avtobusom za
sedem dni na morje, se obrnite na Drutvo upokojencev Komenda.
Iz Suhadol  Kolesarji pa se bodo na zanimivo vonjo podali 15.
septembra iz Suhadol. Pot jih bo vodila v Vodice, Polje, Menge,
Radomlje in v Kamnik.
ah - ahovska sekcija ima e v programu 18. septembra Ekipno
prvenstvo v I. osrednji slovenski ahovski ligi.
Pohod  Zanimiv izlet za ljubitelje pohodov pa bo 24. septembra. Zaetek jeseni bodo pohodniki obeleili s pohodom h Gradikemu jezeru
in v Lukovico.

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.
Reeno krianko (lahko napiete tudi samo REITEV GESLA) poljite
na naslov: Urednitvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda DO VKLJU NO 8. septembra. Na kuverto napiite: ime, priimek, naslov in pripiite
Nagradna krianka.
Nagrajenci krianke Planinski dom PD Komenda v Aplenci, Glasilu
ob ine Komenda, tevilka 6-2011
1. nagrada  kosilo za 4 osebe  JANA BOTI , Sadarjeva ul.4, 1218 Komenda
2. nagrada  kosilo za 2 osebi  FRANC TERN, Mlaka 7 A, 1218 Komenda
3. nagrada  kosilo za 1 osebo  IVANA GAPERLIN, Urhova ul. 8, 1218 Komenda
4. nagrada  malica  MAJDA CESAR, Moste 40 B, 1218 Komenda
5. nagrada  malica  IVICA OGOREVC, Kri 23 A, 1218 Komenda
estitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki ga
bodo dobili po poti in osebnega dokumenta v Planinskem domu
PD Komenda na Podbortu.
Nagrade:
1. nagrada: pi anec s prilogo za 4 osebe
2. nagrada: polnjeni lignji s prilogo za 2 osebi
3. nagrada: pizza
4. in 5. nagrada: dopoldanska malica

Odprto: ponedeljek  etrtek od 7.30 do 23; petek - sobota od 7.30 do 01.00; nedelja-prazniki
ZAPRTO

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

PRVI MESEC BREZPLA NO
MIBOS d.o.o.

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

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

