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Konjeniki klub Komenda je letos od 7. do 9. oktobra organiziral v
Komendi Jesenski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije. Na 24.000 kvadratnih metrih so se predstavili razstavljavci s cele
Slovenije in mednarodni proizvajalci opreme in strojev. V okviru sejma
je bila prvi dan predstavitev sort kriancev krompirja in dav ne zakonodaje za kmetovalce. Vse tri dni pa je bila v organizaciji Staneta tebeta celovita, zanimiva predstavitev sekalnikov in cepilcev lesa, priprava biomase oziroma razli nih sekancev in ogrevanja z lesom.
Med tevilnimi obiskovalci, gospodarstveniki, kmetovalci in strokovnjaki s podro ij kmetijstva, gozdarstva in lesne predelave je bila tudi
deset lanska delegacija iz Sremske Mitrovice z upanom, direktorjem
sejma in gospodarstveniki. Ob odprtju sejma so oba upana, Toma
Drolec in Branislav Nedimovi , in oba organizatorja sejmov, Alojz
Lah ter Zoran Bogi evi , slovesno podpisali listino o prijateljskem
drubenem in poslovnem sodelovanju med Komendo in Sremsko Mitrovico.
Slavnostni govornik na sejmu je bil predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Ciril Smrkolj, uvodni nagovor na 16. sejmu pa predsednik
Konjenikega kluba in astni ob an Komende Alojz Lah. Ob slovesnem
odprtju, ki so ga obeleili godbeniki iz Menga, komendske maoretke,
u enci O in otroka folklorna skupina Avrikelj, je Alojz Lah poudaril,
»naj bodo kmetijska zemlji a namenjena hrani in ne biohranljivi energiji. Zara anje kmetijske zemlje z gozdovi, je nezadostna ocena za dravo, ki to samo gleda. Le gozdovi naj bodo e naprej gozdovi.«
Sejem, ki je z mednarodnim podpisom ob razstavljavcih stopil na
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mednarodno oznako sejma, si je v treh dneh ogledalo prek 60.000 obiskovalcev, na njem pa je bilo blizu 600 razstavljavcev.
A. alar

Zbori ob anov so mimo in sporo ilo z vseh
treh je bolj kot ne enako: Dosti imamo teh
razprtij med svetniki in upanom. Skrajni
as je, da se usedete in pri nete opravljati
poslanstvo, za katero ste dobili mandat.
»Ja, imajo prav. Vendar moram spomniti
vse, ki tako mislijo, da sem prav to osebno
storil e meseca maja (30.), ko sem povabil na
neformalni sestanek vse svetnike in jih poskual prepri ati o posledicah, e se bo ustvarila
opozicija proti meni. Opozarjal sem na posledice, ki nas lahko doletijo. Brez dlake na jeziku,
poteno, sem na tem neformalnem(!) sestanku,
namenjenem izklju no medsebojnim pogledom, svetnikom tudi povedal tako dobre, kot
slabe plati ob ine in mojega dela. Takrat sem
med skoraj triurno razpravo tudi omenil poteze, ki se jih moramo posluevati, da popravljamo napake drugih; in to zgolj zaradi pridobivanja pogojev za nae skupno dobro. Kako je
potem nekdo na tem sestanku grdo izkoristil
moje zaupanje, in ga posredoval v javnost, ste
lahko spremljali v dvomese nem lin u name
kot upana, ob ina pa se je znala v poloaju,
ki si ga, milo re eno, ne zaslui. Mediji so namre v asu »kislih kumaric«, kot v asih re emo, naredili zgodbo iz iztrganega konteksta na
sestanku.
V poloaju, v kakrnem smo se znali, sem
bil gotovo v vseh 13 letih najbolj ranljiv in
opozicija, ki se je zbrala tako z leve, kot z desne, se mi je ma evala za poraz, ki ga je doivela na lanskih volitvah. Seveda danes vsi v en
glas prozorno zatrjujejo, da temu ni tako, vendar zatrjevanje ne prepri a; njihov cilj je pa
bil: popolnoma onemogo iti upana pri vseh
njegovih projektih. Kaj bo to pomenilo za obino, zanje ni bilo pomembno. A je e kako
pomembno, saj ves ta bojkot pomeni uni enje
projekta Medgeneracijsko sredi e. In to je
prava katastrofa.
Prav zato sem sklical zbore ob anov, da po-

vem, da se v poloaju, v kakrnem smo se
znali, sam teko znajdem in obljub, ki sem jih
dal v predvolilnem asu, ob tako neodgovornem ravnanju svetnikov, ne bom mogel izpolniti.«
Zbori so bili obiskani. Poti, ki bi vodila v
reitev problemov tako z vrtcem, kot z
zdravniki, domom za stareje, na zborih
ob anov pa ni nih e nakazal. Bilo pa je nazadnje vse usmerjeno v vrtec in prodajo
projekta Medgeneracijskega sredi a.
»Res je, ampak to, da nam grozi odvzem
koncesije za 56 postelj v domu za stare, o itno
nikogar ne skrbi. Vendar je prav ta koncesija
tista, brez katere ves projekt ni omembe vreden.
Vai, recimo nasprotniki, opravi ujejo
svoja stali a s trditvami in poudarjanji: NI
DENARJA!
»Imajo prav. Se strinjam. Vendar je denar le
trenutni problem. Le kdo ga danes sploh ima?
Ob ina je ta trenutek res v navidezni slabi nan ni kondiciji. Toda denar je. Trenutno imamo krepko preko milijona evrov terjatev do
drave in njenih intitucij; enkrat okrog 700
tiso in drugi e 530 tiso evrov. Za prvi znesek smo v tobi z dravo, tobo smo dobili na
okronem in po pritobi drave e na vijem
sodi u in je sodni postopek pravnomo no
kon an nam v prid. Pri a smo izmikanju drave
pri pla ilu, ki je na vse skupaj vloila e revizijo. e vedno smo se z dravo pripravljeni tudi
poravnati, a doslej nismo naleteli na posluh.
O itno je drava v nan nih kripcih in poskua izkoristiti vsa pravna sredstva za odlog plaila, eprav sem prepri an, da tudi sebi v kodo.
Zamudne obresti namre te ejo.
Teko pa je izmikanje razumeti pri drugem
znesku, saj pla ilo ne gre neposredno iz dravne blagajne, ampak z ra una Sistemskega
operaterja za distribucijo elektri ne energije
(SODO), ki je po predpisih dolan odkupiti

elektro omreje, ki ga je zgradila lokalna skupnost. SODO je zato opravil cenitev omreja v
1. fazi cone, pripravil in podpisal tudi pogodbo
za odkup in ima denar prirpavljen. Z odkupom
se strinja Direktorat za energijo, po mojih informacijah tudi nan no ministrstvo, neodlo ni pa naj bi bili na gospodarskem ministrstvu.
Upam, da se bo v kratkem z odkupom strinjal
e minister Gaspari in s tem SODU omogo il,
da izvede to, kar mu narekuje dravni predpis.
Omenjate Poslovno cono I. Kaj pa Poslovna cona II?
»Lahko napovem, da bomo odprodali tudi
13 transformatorskih postaj z vsem elektro
omrejem v Poslovni coni II. Ta del je po naih
ocenah vreden blizu 2 milijona evrov, kon ni
znesek pa bo dolo en po uradni cenitvi. Na ta
denar ne ra unamo letos. SODO je po predpisih dolan odkupiti omenjeno infrastrukturo.
Omenim naj e prodajo telekomunikacijskega
omreja, ki je ocenjeno na okrog 350 tiso
evrov. Najbolj pomembno pri tem pa je, da
smo vsa ta omreja zgradili sami, z naim denarjem.
Razen teh prihodkov pa ra unamo tudi na
odprodajo nekaterih zazidljivih zemlji v obini, ki jih za delovanje ob ine ne potrebujemo.«
Sliati je bilo, da so obveznosti ob ine veje od prihodkov?
»Trenutno ja, vendar stanje ni kriti no. Prepri an sem, da bomo v nekaj mesecih te teave
reili. To pa al ne velja za Medgeneracijsko
sredi e.
A, da se povrnem k aktualnim teavam, ki
jih poskuamo reiti po sklepih in odlo itvah
svetnikov, katerim bom ez leto zagotovo lahko dokazal, da so naredili nepopravljivo napako. Pustili so se namre prepri ati in pri eli
podirati projekte, ki smo jih usklajeno sestavljali vsaj dva mandata. Spomnim naj, da bi
bila ob ina z gradnjo Medgeneracijskega cen-
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tra (MGC) obremenjena ele leta 2013 in nadaljnjih 15 let z najve 250 tiso aki letno. Potem bi bil objekt v 100-odstotni lasti ob ine in
bi se z najemninami ve kot pa samo pokrival.«
In sedaj je odlo itev, da se skua celoten
projekt prodati
» in da se odpovemo dolo enim programom. Vendar brez vrtca in prostora za zdravnike sem prepri an (in s tem se hvala bogu, razen
enega svetnika, vsi strinjamo), se zgolj prodaja
zemlji a samo za dom za stare s 100 do 150
posteljami absolutno ne spla a; in ni v interesu
ob ine. Menim, da bomo s prodajo izgubljali
as in denar. Toda o itkov, da tega nasveta nismo poizkusili, ne elim posluati. Se bom pa
opravi il, e nimam prav.
Poudarjam pa in z vso odgovornostjo trdim,
da smo bili vse, kar je sedaj podrto, z ekipo
sposobni izpeljati; seveda s konstruktivnim
delom ve ine v ob inskem svetu. Naj spomnim, da sem bil nenazadnje proglaen za
manegerja leta, saj smo glede na prora un
vlagali najve ji odstotek sredstev v infrastrukturo.
Ob pozornem branju objavljene razpredelnice velja poudariti, da imamo danes veliko ve
zazidljivih zemlji , kot pred odcepitvijo od
Kamnika; mednje pa ne pritevam zemlji v

coni. Pri prihodkih, ki so predstavljeni v razpredelnici, je treba upotevati, da se je primerna
poraba, ki jo dobimo od drave, v letih od 2003
do 2010 gibala med 2 in 2,5 milijona evrov.
Vse ostalo so prihodki ob ine. Med investicije
pa so vtete vse obnove cest in izgradnja infrastrukture: vodovodi, kanalizacija, javne razsvetljave, ceste, plo niki in seveda tudi vsi
objekti za olsko in predolsko vzgojo. Med
slednjimi so: prvi prizidek k oli v Mostah, telovadnica v Komendi, prizidek k oli v Komendi, prizidek k telovadnici v Komendi,
drugi prizidek k oli v Mostah in vse prenove v
obeh olah z devetimi oddelki predolske
vzgoje. Pet oddelkov vrtca pa smo uredili v
kontejnerskem vrtcu.
Na zborih ob anov smo sliali predlog, da bi
tudi s kontejnerskim vrtcem v prihodnje lahko
reili pomanjkanje prostora prihodnje leto za
varstvo najmlajih. Odgovor je: Ne. Tudi za
kontejnerske vrtce potrebujemo prostor, doloeno komunalno infrastrukturo, soglasja in
gradbeno dovoljenje. Skratka, tudi takna reitev ni ez no . Mislim pa, da tovrstna reitev
glede na standarde in doseke, ki jih imamo in
poznamo v ob ini v zadnjih 12 letih, tudi ni na
mestu.«
Epilog ?
»Rad bi rekel, da odkar so se prek politi nih

strank v dogajanje v nai ob ini vklju ili zunanji svetovalci, ki ne dovolijo naim svetnicam
in svetnikom, da bi razmiljali s svojo glavo,
se nam vsem mnogo slabe godi; in se nam bo
e tako godilo s temi svetovalci. Ne razumem,
kako so nekateri ponujali na volitvah, da bodo
delali v dobro ob ine, danes pa hodijo, ali pa
kli ejo v svoje centrale, in spraujejo, kako naj
glasujejo.(?) Temu smo bili pri a, ko sem predlagal sporazumno reitev na kolegiju, da si
seemo v roke. A dobil sem odgovor, da to pa
ne gre tako, da je treba v centralo vpraat. Ali
e huje; da me pokli ejo kar na njihov dom,
kjer me po akajo s strankarskim prvakom, ki
ni iz nae ob ine. Hkrati pa mi predsednik politi ne stranke, ki je isto asno tudi »ef komendske celice«, govori, kako k njemu hodijo nai
prvaki in snujejo in na rtujejo, kako bi Komendskega upana In potem naj uspeno
delamo?!?«

Projekt Medgeneracijski center, ki so ga svetniki v prejnjih dveh mandatih oblikovali in
potrdili, da bodo pod skupno streho e nekajkrat omenjeni razli ni programi, v ob inskem
svetu tega mandata ni dobil zelene lu i za zaetek del. Pojasnilo: Ni denarja.
upan je poudaril, da se ne uti odgovornega
za padec tega v slovenskem merilu priznanega
projekta, pa pa je odgovornost za to treba iskati v politi ni opoziciji, ki je na volitvah doivela nepri akovano negativen rezultat. Zato
sedaj njegova pronja, kaj predlagajo ob ani,
kako naprej.
Ob solidni udelebi so povsod prevladovala
prepri evanja tako imenovane opozicije, ki
ima v ob inskem svetu ve ino, in upana na
osamljeni nasprotni strani. Nekateri, ki so glasno z medklici protestirali, da to ni seja ob inskega sveta, so se zato o itno na trenutke po utili bolj kot poslualci in gledalci v igri dveh
polov.
Vendar ob vztrajanju in prepri evanju (vsak
na svoji strani prepri anih), se je na zborih izoblikovalo mnenje, ki je e ne ravno prepri ljivo kazalo na morebitno izoblikovanje jutrinjega projekta. Niso pa bili redki, ki so pri
tem kriti no opozarjali, da brez skupne pripravljenosti v ob inskem svetu razvojne zgodbe
ne bo.

Kronika dogajanj potrjuje, da je bilo v ob ini
e ve pomembnih odlo itev, ko so bila mnenja
deljena, a se na startu uresni itve niso spraevali o materialnih (nan nih) monostih, razmerah in pogojih. Nekaj podobnega je tudi pri
tem projektu in »duebriniki zaskrbljenosti«
svetnike opozicije, je bilo sliati.
Ker bo skoraj ugasnila dravna koncesija za
program starejih in za zdravstveno oskrbo in
ker bo prihodnje leto najmanj 80 otrok brez
organiziranega varstva v na rtovanih tirih
oddelkih v Medgeneracijskem centru, je ob
o itkih ene in zagovornih trditvah druge strani,
da ni denarja, izstopal predlog, da se projekt
Medgeneracijski center proda pod pogoji, ki
jih bo izoblikovala posebna komisija, otroko
varstvo rei kontejnersko, zdravstvena oskrba
v okviru prostorskih monosti, koncesija pa da
se podalja.
Da bo morebitna komisija pri tem imela
teko, skorajda nereljivo nalogo, je nakazal
Marjan Poto nik (v upravi ima na skrbi prostorska vpraanja). Nekajkrat je poudaril, da je
za vsako spremembo potrebno gradbeno dovoljenje, kar varstvo in koncesijo ne bo pravoasno reilo.
Nekaj mnenj na zborih o padcu projekta
Medgeneracijski center
Vid Koritnik, svetnik: »Nih e od svetnikov,

ki so glasovali proti najetju
kredita, ni proti Medgeneracijskemu centru. Vendar, e denarja ni, tega ne more narediti «
Roman Groelj,
svetnik:
»Meni (pred tirinajstimi leti sem bil predsednik
KS) je danes vseeno, kje je vrtec; v Komendi ali v Mostah
e bi bilo dovolj denarja, ne bi
imeli pomislekov Res pa ne
bi rad videl, da upan to gnojnico prevali na
ob inske svetnike «
Pavel mid, svetnik: »To je
porotvena izjava in zato zavajanje Ta projekt je treba dati
na drabo... Mislim, da takrat (a
me ni bilo na seji), nismo sprejeli, da bi bil vrtec v objektu
Medgeneracijskega centra
tiri ure sem bil
v Rogaki Slatini, kjer sem dobil
potrditev, da vrtec ne sodi v
projekt «
Mirko Kepic: »Gre samo za
tisti znesek, ki ne bi bil zbran od
najemnin; in to 200 do 250 tiso
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Opomba (namesto komentarja) - Morda
bi Tone Pav ek rekel:
»Naj bo ivljenje vseh - volja in cilj,
dobro vsem - svetinja jutrinjih lepih vil,
naj bo sloga vseh ivljenj - mo ,
in pozaba grdih nasprotij - pomo .«
Andrej alar

Slovesno so vzhodni prizidek pri Osnovni oli
Moste odprli 12. oktobra (predstavili smo ga e
v Aplenci septembra). Najve ja pridobitev v
novih prostorih so poleg u ilnic in kabinetov e
knjinica, ra unalniki koti ek, ve namenski
prostor, jedilnica in sodobno opremljena razdelilna kuhinja. olska povrina ole v Mostah
se je pove ala za 707 kvadratnih metrov. Obe
oli, v Komendi in v Mostah, imata tako 8141
kvadratnih metrov povrine; Komenda 4991, v
Mostah pa 3150 kvadratnih metrov. Izgradnja
prizidka z zunanjo ureditvijo je veljala prora un
ob ine Komenda 1,045.000 evrov, dodatnih
40.000 pa e adaptacija strehe.
V samostojni ob ini Komenda je bil v dvanajstih letih dokon an zahodni prizidek v
Mostah, zgrajena je bila portna dvorana v
Komendi, zgrajen prizidek k oli v Komendi, celovito so bili posodobljeni olski prostori v oli v Mostah, pove ano je bilo tevilo oddelkov za otroko varstvo z 8 na 19
in sedaj zgrajen e vzhodni prizidek. Skupna vrednost investicij je bila blizu 7 milijonov evrov, vrednost vseh gospodarskih
investicij blizu 60 milijonov evrov; skupaj
torej skoraj 70 milijonov evrov v dvanajstih
letih.

Mirko Kepic, bivi podupan: »Ob zadovoljstvu otrok, u iteljic in vodstva ole ter nekaterih krajanov sem tudi osebno ponosen, da
nam je projekt uspel al ob tem, kar se sedaj
dogaja, ne vem, kako bo prihodnje leto z vpisom v vrtec.«

Deset lanska delegacija iz Sremske Mitrovice
je bila med jesenskim sejmom na obisku v Komendi. Med lani delegacije so bili poleg upana in predsednika sejma tudi gospodarstveniki
in predstavniki mestne uprave. S podpisom listine o sodelovanju med sejmoma so v pogovorih videli tudi druge monosti sodelovanja. No,
za za etek so potrdili tudi kulturno sodelovanje
na skupnem posnetku s folkloristi.
 A. .

V za etku tega meseca se je za ela gradnja
kanalizacijskega voda ob ob inske stavbe oziroma Doma po Zaj evi proti Nasov am. Gre
za glavni kanalizacijski vod, ki bo potekal
precej globoko pod zemljo (na sedanjem odseku 6 metrov). Na zadnji seji ob inskega sveta
je upan pojasnil, da ob ino gradnja nan no
ne bo bremenila, ker gre za poravnavo z ob ino
Cerklje. Po programu naj bi gradnja trajala
okrog dva meseca, kar pa zadeva vgrajevanje
ostale komunalne infrastrukture na tej trasi, je
le-ta prav tako v programu, obnova ne asfaltne prevleke pa ne bo opravljena, dokler ne
bodo kon ana vsa dela. Na trasi glavnega kanala je predvidena tudi izgradnja povezav nanj,
zato kasneje ne bo ve razkopavanj.
A. .

letno, kar bi morala zagotavljati ob ina iz prora una Naj se postavi neodvisna komisija...
Edina alternativa, kje naj stoji centralni vrtec,
pa je ob oli v Komendi, vendar zagotoviti je
treba zemlji a «
Tatjana Zorman: »Nam
je vseeno, ali je vrtec v Mostah, Komendi, ejah «
Peter Pibernik: » e
gre vrtec v
Komendo,
naj svetniki
povedo, kje bo Medgeneracijski center...«

Dr. Angelca erovnik: »
Predlagam, da se ta projekt nadaljuje, morda z neko drugo dinamiko
Mislim, da volivci
imamo tudi svoje pravice. Ne
more ena skupina - jaz bom rekla - prili so kot Butalci in zavrnili nekaj, kar je «
Dr. Marko erovnik: »To je borba med
politi nimi strankami in upanom «
Helene Drolec: »Sedaj ste vsi pametni. Izvoljeni ste, da pomagate, ne pa da si rnega
Petra podajate... Pomagajte, da se rei «
Barbara pruk: »Za stareje se ni e ni
naredilo. Nao starejo ob anko v Kamniku so

Toma Drolec, upan: »To je sad na rtovanja,
eprav nekateri v asih mislijo, da ne na rtujemo.
al temu ne bomo pri a prihodnje leto. Mirku
Kepicu se zahvaljujem, ker je ves as potrjeval
pravo sodelovanje med ob ino in olo.«
A. alar

solze polile: ''A e zdaj ni doma'' Ne samo
mladi, tudi stareji «
Kern tefan: »Nadzorni svet je ustavil
projekt, ker je naro il ne se zadolevati «
Ivan Hlade: Re eno je bilo,
e prihodnje leto septembra ne
bo Medgeneracijskega centra,
koncesija odpade «
Joe Sunik: »Vsi svetniki
se moramo zavzeti, kam bomo
dali 80 otrok «
In prav poziv vsem svetnikom, naj stopijo
skupaj z upanom, je bil izto nica v odgovorih ob anov na upanovo vpraanje na vseh
treh zborih, kako naprej.
A. alar
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V Cerkljah so podpisali vlogo za pridobitev
kohezijskih sredstev za izgradnjo novega vodovodnega sistema Krvavec. Ta naj bi v prihodnje
z vodo oskrboval okrog 28.000prebivacev. Obine Cerklje, en ur, Vodice, Komenda in Kranj
skupaj kandidirajo za evropska sredstva za izgradnjo skoraj 32 kilometrov magistralnega
vodovodnega sistema, ki bo nadomestil sedanji
dotrajani, ponekod e nevaren sistem Krvavec.

Na podlagi 3. in 16. lena Zakona o dolo anju obmo ij ter o imenovanju in ozna evanju naselij, ulic in stavb  ZDOIONUS
(Uradni list RS t. 25/2008) vas obve amo,
da bo na Ob ini Komenda, Zaj eva cesta
23, 1218 Komenda objavljen predlog za
dolo itev obmo ja novega naselja Poslovna
cona eje pri Komendi in uvedbo uli nega
sistema v naselju Poslovna cona eje pri
Komendi.
Objavljeni predlog si je mogo e ogledati na
oglasni deski Ob ine Komenda v asu od
28.10.2011 do 11.11.2011. Morebitna mnenja, predloge in pripombe se v tem roku
lahko vpiejo v knjigo mnenj, predlogov in
pripomb v tajnitvu Ob ine Komenda, lahko pa se posredujejo tudi pisno na naslov
Ob ine Komenda, Zaj eva cesta 23, 1218
Komenda, na fax t. 01/ 83 41 323 ali na
elektronski naslov: obcina.komenda@siol.
net.
To obvestilo se objavi v Glasilu ob ine
Komenda, na spletnih straneh ob ine ter na
oglasni deski Ob ine Komenda.
tevilka: 7113-0002/2010
Datum:21.10.2011
Toma Drolec
upan

Novo omreje bo potekalo po istih odsekih kot
obstoje i, razen novega odseka proti letali u
Joeta Pu nika. Nosilka projekta je ob ina Cerklje, ob ine pa ra unajo, da bodo dobile tako
evropska kot dravna sredstva; kohezijskih
sredstev 51,52 odstotka, ob ine bodo skupaj
morale zagotoviti 40 odstotkov, sredstva tako
imenovane tudije pa so slabih 10 odstotkov.
Krvavki vodovod, o njegovi obnovi se go-

vori e okrog 25 let, ima na nekaterih odsekih
velike izgube in je pred razpadom zaradi dotrajanih azbestnih cevi. Ker e imajo gradbeno
dovoljenje, v ob inah ra unajo, e bi do novega leta prejeli odlo bo o rpanju kohezijskih
sredstev, bi spomladi objavili razpis za izvajalca del. Tako bi bil vodovod lahko zgrajen do
spomladi leta 2014.
A. alar

Dr. Primo Banovec z Intituta za vodarstvo je
na sejah odbora za komunalo, ceste, urejanje
prostora in varstvo okolja, odbora za kmetijstvo
in na seji ob inskega sveta predstavil poplavno
problematiko v ob ini. Z ra unalnikimi modeli
je prikazal delovanje padavinske vode ob
100-letnih padavinah. Predlagal je tudi ukrepe
za omilitev poplavljanja. Posebej je izpostavil
zadrevalnik na Tunjici, ki bi bil pri reevanju
poplavne nevarnosti zaradi narave doline Tunjice najpomembneji; predvsem pri varovanju
Most in Suhadol. Drugi zadrevalnik bi bil
zgrajen na Pati, vendar zaradi neugodnega terena in velikih pretokov vode ob ve jih deevjih

ni celovita reitev. Tretji ve ji zadrevalnik bi
zgradili na Knejem potoku, za Vrtaki potok
pa predlaga gradnjo manjega zadrevalnika, ki
bi  itil le obmo je bodo e stanovanjske soseske KO 11 na Podbortu. Pri tem pa meni, da
gradnja ve jega zadrevalnika na Vrtakem
potoku ne bi imela sorazmernega u inka na
poplavno ogroenost nije od Podborta.
Svetniki na zadnji seji ob inskega sveta so
podprli predlog odbora za kmetijstvo, da obinski svet obravnava problematiko skupaj z
lastniki zemlji , strokovne slube pa pripravijo predloge reitev.
A. .

Dve prireditvi je predzadnji konec tedna v oktobru pripravilo Turisti no
drutvo. V petek, 20. oktobra, so na Jur kovem skednju v Lon arjevem
etnolokem muzeju na Podbortu obujali z li kanjem koruze stari obi aj.
Kljub hladnemu vremenu in denim kapljam pa so naslednji dan, v soboto, pri Krikem bajerju pokuali kostanj na pikniku (na sliki). Reportai v novembrski Aplenci
 K. Tabernik  T. Ogorevc; slika: Tone Ogorevc

Ob inski svet je na zadnji seji v razpravi kako naprej z Mergeneracijskim centrom, tudi zaradi obravnav na zborih ob anov, odlo il, da
upan imenuje komisijo za prodajo tega projekta. Pred zaklju kom
redakcije so sklenili, da bo upan pred odlo itvijo o imenovanju komisije sklical vodje svetnikih skupin in jo oblikoval skupaj z njimi.
 A.alar

6

Ob zaklju ku redakcije oktobrske tevilke
Aplence je Uredniki odbor Glasila ob ine
Komenda na koresponden ni seji 21. oktobra
potrdil pravila za politi ne stranke, za liste
kandidatov za volitve v Dravni zbor R Slovenije na obmo ju 10. okraja 1. volilne enote, in
se bodo v volilni kampaniji lahko predstavili
svojim volivkam in volivcem v Glasilu ob ine
Komenda Aplenca.
Glasilo ob ine Komenda APLENCA bo
izlo v petek, 25. novembra. V skladu z Zakonom o volilni kampanji pripada (na redni politi ni strani Aplence) vsem organizatorjem
volilne kampanje za Parlamentarne volitve
2011 v 10. okraju 1. volilne enote brezpla no
¼ rno-bele strani.
Zaporedje brezpla nih predstavitev v redni
izdaji bo izrebano na javnem rebanju (datum
in kraj rebanja bo objavljen na spletni strani
ob ine Komenda  SPREMLJAJTE OBVESTILA O VOLITVAH NA SPLETNI STRANI
OB INE KOMENDA).
Na razpolago bo tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na dodanih barvnih
straneh v redni (ali izredni) tevilki od ½
strani dalje. Prostor navzgor ni omejen, vendar
je lahko le ½ strani, 1/1 stran Izredna tevilka pa bo izla v sredo, 30. novembra 2011,
pred nedeljskimi volitvami, e bo naro enih

najmanj 3 strani barvnih objav.
V redni tevilki (prav tako tudi v izredni
tevilki, e bo dovolj naro il) bo zaporedje
pla anih objav dolo al datum prejema popolne dokumentacije (ne rezervacije) za
objavo. Zadnji rok za oddajo potrebnih materialov za brezpla no (ali pla ano objavo) v redni izdaji Glasila ob ine Komenda Aplenca je
(potni ig ali datum elektronske pote) etrtek, 10. november 2011, do vklju no 14. ure.
Za IZREDNO TEVILKO je ZADNJI
ROK za oddajo ETRTEK, 24. november,
do 10. URE (10 dni pred volitvami 4. decembra.)
tevilo znakov za objavo na brezpla ni
strani je 1600 (vklju no s presledki) + logotip
ali 1800 (vklju no s predsledki) brez logotipa.
Predolge, aljive, ali tekste, ki niso v skladu z
zakonom, bomo zavrnili.
Za objavo lahko oddate lo eno tekste, logotipe in slike. Obliko lahko le predlagate
oziroma nakaete. Logotipi ali slikovni materiali morajo imeti potrebno kvaliteto za
reprodukcijo oziroma za tisk (ve ji formati
so bolji). Materiali, e oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: word), niso primerni
(lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence:
v visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in
besedilo v krivuljah). Informacije (tudi vse

V okviru izvajanja rednih aktivnosti je poslanska skupina SDS ponedeljek, 10. oktobra, namenila obisku Kamniko-zasavske regije. Poslanci
so bili razdeljeni v tiri skupine, ena od teh pa je obiskala ob ine Kamnik, Medvode, Vodice in Komendo. Poslanci se ob obisku podjetij,
ustanov ter lokalnih skupnosti v pogovorih z vodstvi organizacij in lokalnih skupnosti seznanjajo z razvojnimi izzivi ter s teavami, s katerimi
se ti sre ujejo pri delovanju.
Skupina poslancev SDS, ki so jo sestavljali Miro Petek, Milan ade, Milenko Ziherl in Joef Jerovek, je v ob ini Komenda, skupaj z
vodstvom ob inskega odbora SDS Komenda, obiskala podjetje Vrtnarstvo Gaperlin, kjer jim direktor in lastnik podjetja Alojz Gaperlin
predstavil svoje podjetje, njegovo delovanje in na rte za prihodnost.
Poslanci, ki so poudarili, da je obisk posameznih regij ena od rednih
aktivnosti poslanske skupine SDS, s katero se lahko soo ajo s problemi posamezne regije in podjetij v tej ter tudi tako v okviru dela v dravnem zboru pripomorejo k izboljanju, so bili s strani vodstva OO
SDS seznanjeni tudi s trenutnim stanjem ob ine Komenda ter delovanjem odbora.
Ob robu obiska regije je bila v Domalah e javna tribuna, na kateri
je vodstvo SDS predstavilo klju ne reitve za preboj iz krize. Dejstvo je,
da Slovenija politike zadolevanja in »tovariijskega« poslovanja, znailnega za zadnjo vlado, mesto Ljubljana, pa tudi ob ino Komendo, ne
zmore ve . Za preboj je edina reitev pomladna koalicija, ki zagotavlja
gospodarsko rast, nova delovna mesta in pravi no Slovenijo. Ve na
nai spletni strani.
Predsednik OO SDS Bojan kof

v zvezi z objavami o volitvah) na tel.: 031638-699.
Pla ane prispevke sprejema Urednitvo
Aplence (diskete, CD, slike) po E-poti:
urednistvo.gok@komenda.si ali po poti na
naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva 23, 1218
Komenda z oznako VOLITVE 2011.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati,
kdo je naro nik in pla nik. Politi ne stranke ob
oddaji gradiva za objavo na podlagi pogodbe
predloijo naro ilnice, samostojni kandidati in
liste pa isto asno naro ilo pla ajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroki, vklju no
20% DDV in raznos po domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00
EUR.
Uredniki odbor Glasila ob ine Komenda

Kljub »vro i« jeseni na doma em polju, ko e nimamo pospravljenih
vseh pridelkov, moramo e misliti na DZ volitve, ki bodo 4. decembra.
Kandidat N.Si je mag. Matej Tonin, kamniki ob inski svetnik, v politiki e 10 let. Deloval je v parlamentu kot strokovni sodelavec PS, sedaj
opravlja funkcijo podpredsednika NSi. Lansko leto je kandidiral za upana Kamnika in prejel solidnih 23% glasov, prav tako je pred tremi
leti na DZ volitvah dosegel 8% glasov, najbolji rezultat med kandidati
NSi. Tonin je mag. politologije, avtor knjige »Zakaj so se razli junaki
osamosvojitve« in podjetnik. Je predstavnik mlaje generacije, a vendar
e ima veliko politi nih izkuenj in tudi gospodarskih. V najtejih asih
je ustanovil podjetje ter zaradi vztrajnosti in trdoivosti obstal. Na lastni
koi je preizkusil teke gospodarske razmere, zato od nove vlade pri akuje, da bo vse napore vloila v gospodarsko okrevanje Slovenije in bolj
pravi no socialno drubo. Nujno je odpraviti nan no nedisciplino, ki
uni uje tudi zdrava podjetja. Meni, da so pobude o tretjinskem ali polovi nem odpu anju v javni upravi demagogija in pojasnjuje: »ozrite se
okrog sebe in se vpraajte, katerega u itelja, katerega zdravnika, katerega uradnika na ob ini ali upravni enoti bi odpustili? Edino realno
zmanjevanje JU je, zmanjevanje po naravni poti, torej z upokojevanjem, kar pomeni 1 do 2% letno.« Seveda se pa Tonin zavzema za ve jo
u inkovitost JU, saj pravi, da je nesprejemljivo, da dravljani svojih
dobrih podjetnikih idej ne morejo uresni iti zaradi po asnosti ali
okornosti JU. Tako dnevno izgubljamo delovna mesta. V delovanje JU
moramo uvesti ve trnih principov in ve odgovornosti. Na kandidat
za poslanca mag. Matej Tonin spotuje vse ob e vrednote, je iz njih rastel in jih prenaa v vsakdanje ivljenje. Mlaji so nae upanje. Podpis v
podporo njegovi kandidaturi in N.Si bo mogo e oddati na UE oz. vsak
dan od 24. do 28. oktobra pred stavbo ob ine v Kamniku.
OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar
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S kulturnim programom, odprtjem zanimive in
bogate razstave ter s podelitvijo priznanj zaslunim lanom so lani LD Komenda v nedeljo,
16. oktobra, proslavili astitljiv jubilej, 90-letnico delovanja. Spomladi, ob ob inskem prazniku,
so dobili zlato priznanje ob ine Komenda, tokrat
pa so jim na prazni nem sre anju estitali tudi
stanovski tovarii iz sosednjih lovskih druin.
Ob pregledu
devetdesetletnega delovanja se
je stareina druine
Goran
Perin e uvodoma zahvalil
vsem sedanjim
lanom, ki so
sodelovali pri
pripravi praznovanja in vsem,
ki so v minulem obdobju z delom prispevali k
obstoju in dananjemu jubileju.
Kronika izpred 90 let belei, da je 4. septembra 1921, ob ustanovitvi Lovskega kluba Komenda postal predsednik upravnega odbora
Ferdo Vode, namestnik Jernej Vode, blagajnik
Franc Zadrgal, lan Alojz porn, tajnik Franc
Drear in namestnik Franc Vehovc. e ob nastanku in registraciji kluba so takrat natisnili
Pravila Lovskega kluba Komenda, ki se za enjajo: »Ime kluba je »Komenski lovski klub« s
sedeem v Komendi.«
Ta stavek je odgovor na zgodovinsko odrinjenost Slovencev od pravic lova. Dolga stoletja so lahko lovili le plemi i in premoni,
medtem, ko so bil nai ljudje lahko le gonja i
ali v uvajski slubi pri gospodi, ki je bila veinoma nemkega izvora. Slovenski intelektualci, umetniki in vidni predstavniki skupnosti
so se tega e kako zavedali, zato so izvajali lov
in se vklju evali v lovsko organiziranost. Tako
vemo za Janka Kersnika, Ivana Tav arja, celo
Franceta Preerna in e tevilne druge, ki so se
zavedali, da izvajanje lova ni pomenilo le sam
lov, temve nacionalno dejanje, ki je imelo v
tistih asih druga en pomen v primerjavi s sedanjostjo. Najvidneja organizacija je bil e
omenjen Slovenski lovski klub oz. drutvo,
katerega prvi predsednik je bil Ivan Hribar,
naslednji pa dr. Ivan Lovren i .
Komendski lovci pa so napravili e korak
naprej, ki je bil za tiste ase nenavaden. Povezali so se v lovski klub na krajevnem temelju.
Lovci po njihovem niso le slovenski lovci,
ampak so tudi pripadniki svojega kraja.
al je moral klub svojo registrirano dejavnost ustaviti za asa estojanuarske diktature
zaradi znanih politi nih razlogov in omejitev
iz Beograda. Vseeno se je predsednik dotakratnega kluba Ferdo Vode povezal s kamnikim
usnjarjem Knai em in skupaj sta z zakupom
omogo ila e naprej izvajanje lova naim lovcem na naih prostorih.
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Po vojni so bili komendski lovci do
leta 1951 povezani skupaj z lovci iz
Kamnika in Stahovice, od tega leta
naprej pa so delovali v Lovski druini
Komenda. Eden najve jih dosekov
tega obdobja je bila izgradnja lovskega
doma, ki so ga zgradili 1971, leta 1972
pa so sve ano razvili tudi prapor LD
Komenda. V tem asu so se izmenjavali razli ni stareine Vengust, Jernej
Kralj in Nande Vode. Prav slednji je bil
najdlje stareina v zgodovini lovstva
na Komendskem. Ko smo pred praznovali 75-letnico, je stareinstvo prevzel Ivan
Perin in kasneje dr. Jernej Zupan i .
»Ob 90-letnici lahko re emo, da nismo ravno v najboljem poloaju, saj so zahteve drave
do nas vedno ve je, tako da se spri o velike
koli ine administrativnega dela, ki ga moramo
opraviti, spreminjamo v druino, ki mora najprej poskrbeti za administriranje in ele potem
za lovsko dejavnost. Potem je tu e mnenje raznih organizacij in posameznikov, ki nimajo
predstave o vlogi lovstva na slovenskem v
preteklosti, kakor tudi v sedanjosti ne, in v nas
vidijo le neodgovorne in vase zaverovane ljudi,
ki so zaradi svojih sprevrenih uitkov anomalija drube. V prid nam niso niti tevilne pozidave v nai ob ini in hitro izgubljanje ivljenjskega prostora divjadi. Toda moj namen ni
smiliti se samim sebi, ker vem, da moramo
nadaljevati zavezo kvaliteti, s katero so nao
dejavnost dolo ili ustanovitelji kluba pred 90imi leti. Verjamem tudi, da bomo zmogli. To

Vsi poznamo po itniko delo. V asih, ko smo
e gulili olske klopi in si pridobivali znanje po
raznih predavalnicah, smo si med olskimi
po itnicami vedno nali delo. Tako smo z velikim veseljem lahko kupili nov kos garderobe,
bolji pripomo ek za olo ali pa kar nekaj.
Danes so tako nepogreljivi in prestini portni
rekviziti bolj kot ne stroek starev. Mnogim
tudentom je po itniko delo in delo prek celega leta e vedno obveza in edina monost za
tudij.
Vse od svojega sedmega razreda osnovne
ole sem si med po itnicami nala delo, tudi za
dva meseca, zato sem si izraz »po itniko delo
» sposodila tudi za tole spominjanje na moje
letonje poletje.
Letos te e dvajseto leto, od kar sem svoj
prosti as zapisala goram: Ko sem najbolj
utrujena grem v gore, da se tam spo ijem.
V tolikih letih sem spoznala ogromno ljudi;
dobrih prijateljev, s katerimi se rada potepam
po hribih. Ena od teh je tudi Slavica, lanica
PD Tolmin, tudi ona vodnica PZS. Mislila sem,
da me je bolj za alo kot zares za ela nagovarjati da prevzameva skupaj delo v planinski

pri a vaa portvovalnost, lovski tovarii, s
katero ste pripravili prireditev in razstavo. elim, vsem nam, ki nam lovstvo nekaj pomeni,
da nadaljujemo standarde iz preteklosti in tudi
sami pustimo za seboj sled v asu za prihodnje
rodove,« je v nagovoru med drugim poudaril
stareina LD Komenda Goran Perin.
Pred odprtjem zanimive razstave o delovanju druine od ustanovitve do danes so sedanjim tridesetim lanom lovske druine Komenda estitali in zaeleli uspeno delo naprej
stanovski lani zelene bratov ine iz LD Menge, Vodice, Sela, en ur in Krvavec.
Odli ja ob jubileju pa so dobili: Boris Bolka
in Viktor Grintal (zlati znak za zasluge LZS),
Franc Kremar (znak za zasluge LZS), Miro
Han i , Ljubo Koritnik, Matej obar (priznanje
LD Komenda za dolgoletno delo v lovski druini), Nande Vode (priznanje in zahvalo LD Komenda svojemu najvidnejemu lanu in edinemu
astnemu lanu), Goran Perin (srebrni znak
Kinoloke zveze Slovenije za zasluge).
A. alar

ko i. Prvo navduenje se je kon alo z odlo itvijo NE. Leto je hitro minilo in spet je prilo
povabilo. Ker je denar vedno dobrodoel, je
padla odlo itev. Da, greva, za tri mesece v
planinsko ko o na Planino Razor.
Slavica za oskrbnico, jaz za kuharico. Seveda se nisem zavedala, v kaj sem se podala. A
ko sko i v vodo, mora plavati, sicer je potop,
in plavala sem.
Po prekratki pomladi sem 18. junija pomahala Komendi v slovo. Kako bom, kako bom
uspela skuhati in pripraviti tolikne koli ine
hrane in to, kot so pri akovali od mene dobre
hrane, me je skrbelo le kratek as pred odhodom. A zopet je obveljal star pregovor »pogumni imajo vedno sre o«. Vremenska napoved
za prvi vikend je bila zelo slaba. Oddahnila
sem si, saj vsaj prve dni v ko i ne bo veliko
obiska in bo lahko po asno uvajanje. Tako je
tudi bilo. Prijazna poklicna kuharica Dragica
je bila z menoj v kuhinji dva dni. Naredili sva
skupaj specialiteto planinske ko e Razorske
trukje. Skupaj sva skuhali tudi pravo T'minsko
joto in minetro. e drugi dan po prihodu smo
imeli v ko i 32 u encev planinske ole in tako

pravljen
program
usposabljanja je bil
zelo pester in poln
pozitivnih preseneenj. Poudarek je bil
vseskozi na skupinskem delu, vzpostavljanju, oblikovanju
in grajenju tima.
Skupni cilj lahko doseemo le s sodelovanjem in vzajemno
soodvisnostjo. Prav
tako pa je zelo pomembna
ustrezna
komunikacija, zaupanje, prilagajanje,
skupno
reevanje
problemov, na rtovanje dela ter osebno
zblievanje. Delavnice so potekale na
V za etku julija letos smo se udeleenci usposabljanja za delo v Medgeneracijskem sredi u
Komenda udeleili dvodnevnega oblikovanja
delovnega tima  tim buldinga. Skupaj smo
preiveli res udovit vikend ter e bolje spoznali sodobne koncepte oskrbe in nege.
Tisto jutro smo se z avtobusom izpred ole v
Komendi odpeljali proti Dolenjski v smeri
Posavja in e med vonjo opazovali lepote narave. Pot smo nadaljevali preko Sevnice do
Lisce, najvije razgledne to ke Posavja, ki je
tudi znani planinski in izletniki cilj. Na tej
lokaciji smo se nastanili tudi mi. Vnaprej pri-

na in igranja vlog, ki jim
je sledilo individualno delo, nato pa na podlagi analize e delo v skupini. Vse
skupaj je potekalo spro eno in predvsem zelo zabavno, tako, da smo se
prav vsi nasmejali ter se
obenem tudi bolje spoznali. Za sr iko na koncu naega usposabljanja pa so
poskrbeli nai organizatorji.

ni bilo asa za razmiljanje; ali bo ali ne bo. Je
moralo biti. Dnevi so hitro tekli od zgodnjega
jutra do pozne no i. Prvi in naslednji konec
tedna sem mislila kar sesti skupaj. A nisem. Iz
doline so prihajali Tolminci in ljudje iz okolikih krajev z novicami iz doline. Zelenjavna
juha je letos na Razorju odli na, doma kruh
tudi dober, v Portorou pa so baje rekli, da tako
dobrih trukljev kot letos, ki se kar stopijo v
ustih, e ni bilo. Kar zajeten moakar je prisopihal z nahrbtnikom in e z enim spredaj; in na
ves glas komentiral: »Zdaj sem pa jaz priel
pogledat tisto Gorenko, ki zna skuhati pravo
joto. Ker dobro joto lahko skuha samo Primorka!« Seveda sem bila kaj vesela in zadovoljna
komentarja. Res pa je, da je hrana, ki se skuha
v velikih koli inah in na »primarni energiji«,
to je na ognju, res bolja.
Za lep konec tedna prihaja na to planino
ogromno ljudi predvsem na hrano. Na dan
smo razdelili tudi po 60 l jote, po 100 porcij
trukljev, poleg tega pa e ri et, doma ini mu
re ejo kaa, testenine, gola, kislo zelje, izvrstne klobase, nikoli ni zmanjkalo gancev in
kislega mleka.
Ve erna utrujenost je bila z jutrom pozabljena, kuharska kondicija se je hitro kopi ila. Bilo

pa je tudi domotoje. Zelo sem pogreala moje
ivljenje v vasi in mojo kamniko planinsko
dru ino. Najbolj so me razveselili prijatelji in
znanci, ko so prihajali na obisk. Bilo je tudi kar
nekaj Komend anov. Vsi so mi dan e polepali in dali energijo e za nekaj prihodnjih dni.
Delo v planinski ko i je res naporno, a lepo
in zanimivo. Ve ina prihajajo vendarle planinci. Mnogo je tudi izletnikov, sprehajalcev, saj
je Planinska ko a Razor s Posoke strani zelo
lahko dostopna. Ogromno je tudi gorskih kolesarjev s celega sveta. Zato je na planinskih
ko ah zelo pomembno, da osebje dobro pozna
tudi planinske poti in hribe okoli. Vsak dan je
potrebno spremljati vremenske razmere in
obiskovalcem svetovati na rtovano pot. Nikakor pa ne gre brez znanja tujih jezikov. Posebno
sem vesela, ko vidi ljudi iz celega sveta, kako
se potrudijo nau iti tudi kakno nao Slovensko besedo. Skoraj vsak je rekel vsaj prosim in
hvala. Imeli sva mladega Kanad ana, ki je potoval po Sloveniji e mesec in pol, se u il slovensko in elel, da se z njim pogovarjava samo
slovensko. Celo ena Italijanka je znala par naih besed. Zelo veliko je bilo zamejskih Slovencev, ki so zelo ponosni na svoje poreklo.
udilo me je, kako so se vsi zelo tevil ni Hr-

V nedeljo, pred odhodom domov, smo se
ustavili e na Razborju. Leta 2008 je bila ta vas
razglaena za najlepo hribovsko vas v Sloveniji. Tam smo si ogledali edino ensko terapevtsko komuno  Skupnost Sre anje (Don Pierino), kjer se pod geslom: Kar dela, dela zase,
zdravijo odvisnice od prepovedanih drog.
Obiskali pa smo tudi cerkev Sv. Janeza Krstnika, kjer nas je ob zaklju ku usposabljanja akala prijetna pogostitev.
Na koncu naj povem, da je bilo dvodnevno
druenje in usposabljanje s tim buldingom,
enkratno doivetje, polno navduenja in adrenalina. Za vse to gre zahvala vsem, ki so k temu
pripomogli; predvsem pa voditeljema omenjenega programa prof. Joetu Ramovu in Franciju Imperlu.
Upam, da bo medgeneracijsko sredi e Komenda zares kmalu za elo rasti, delovati, uresni evati svoje poslanstvo in namen kvalitetnega soitja med generacijami v nai ob ini.
Alenka Starin

vatje trudili govoriti Slovensko. Mladi iz vsega
sveta sedaj seveda znajo angleko. Tako sta
mlad par ob jutranjem odhajanju vpraala »a vi
govorite tudi nemko?« Ko sem pritrdila, je
rekel, da nekatere besede povem v nem ini.
Seveda, tako je, e ne zna jezik dovolj dobro.
Povedal je, da sta iz tudgarta, da pa je njegova
mama Slovenka iz »Pija«. Komaj sva se sporazumela, da je iz Ptuja. Mama je bila stara 16
let, ko je la delat v Nem ijo. Seveda sem se
za udila, kako, da ga ni nau ila govoriti slovensko. Odgovoril je, da je tudi ona pozabila
svoj jezik. Pa se nisem mogla strinjati z njim.
Vpraala sem ga, e sta obiskala Ptuj, a ga nista. Rekla sem, da naslednje leto morata priti
spet v Slovenijo, morata obiskati Ptuj, saj to je
vendar zelo lepo in najstareje slovensko mesto; in mama ga mora nau iti vsaj malo slovensko. Razli smo se kot dobri prijatelji.
To so dogodki, ki se ti zapiejo v srce. In
zato je delo na planinski ko i zelo lepo.
Naslednje leto ne vem, kako bo, a obisk te
prekrasne Posoke pokrajine, Planinske ko e
Razor, Posokih gora in Zgornje bohinjskih
gora okoli, so res vredni obiska.
elim vam varen korak Katja Tabernik
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e lani, ko je MePZ DU prvi gostoval na druabni prireditvi v muzeju na prostem na Bregu
(Froeg) v dolini Roa na Korokem, je bil zbor
povabljen tudi na letonjo prireditev, na posebno
eljo upana ob ine Ro (Rosegg). Pevci so se
radi odzvali, saj so bili prijateljsko sprejeti na
dvojezi nem obmo ju Koroke, kjer se e vedno
sliita slovenska beseda in slovenska pesem.
Prireditev je bila 18. septembra. e na vonji
skozi del Koroke, ki smo jo obiskali tudi kot
izletniki (do nastopa), so nas prijetno presenetile dvojezi ne napisne table krajev in tudi e

dvo ali ve jezi ni turisti ni prospekti.
Za sprostitev smo si privo ili obisk
znamenite romarske Marijine cerkve v
Osojah (Ossiach), kjer smo lahko ob udovali udovito baro no tukaturo in
cerkveno opremo. Prisluhnili smo zgodovini kraja in benediktinskega samostana ter obiskali e grob »Mutca Osojskega«, poljskega kralja Boleslava
Hrabrega, in izvedeli mit in resni nost njegove
ivljenjske zgodbe.
Zabavni del izleta je bil obisk naih »daljnih
prednikov« - 150 opic (makakov), ki ivijo
(sicer ograjeni) na prostem in si jih lahko vsak
ogleda od blizu. Sliali smo marsikatero zanimivo iz njihovega ivljenja in tudi pomislili na
to, kako smo si e vedno podobni v nekaterih
dejanjih in obnaanju.
Popoldanski nastop na e omenjeni prireditvi
je bil zopet zmagoslaven in navduujo . Publika
je zahtevala dodatek k rednemu dogovorjenemu

Sedem kriev so si 24. septembra naloili od
dneva rojstva oziroma krsta v komendski cerkvi.
Teko je to verjeti, sode po mladostnem videzu
in veselju, ki jim je arelo z obrazov, ko so se
zbrali na pobudo Mihe Ferjuca, da po astijo ta
slovesni trenutek. Z avtobusom so se odpeljali v

Ljubljano, kjer jih je sprejel stolni upnik Joe
Lap in posebej zanje ob improviziranem oltarju
na dvori u upni a daroval sv. mao. Ni bil
navaden oltar, niti kakna sodobna improvizacija. Bil je krstni kamen, odstranjen iz komendske
cerkve ob prenovi, ob katerem so bili kr eni
vsi, ki so se tega sre anja udeleili.
Se je komu utrnila solzica ob spominu na
mlada leta, obudila nostalgija za toplim materinskim naro jem? Verjetno. Pa so solze zakrili
in se predali veselju, ki je kipelo ob tem sre anju ob pripravljeni zakuski. Druenje in izmenjavo spominov so nadaljevali v priznani gostilni. elimo jim e veliko okroglih obletnic!
-vc

Ministrstvo za okolje in prostor je pred letonjim praznikom vseh svetih
(dnevom spomina na mrtve) pripravilo akcijo z naslovom Bi prigali letos
sve o manj? K sodelovanju in podpori je povabilo tudi katoliko Cerkev
na Slovenskem. Slovenski kofje so podprli akcijo na seji Slovenske kofovske konference 26. septembra v Kopru. Duhovnike so prosili, naj dajo na
oglasne deske po upnijah gradivo Ministrstva za okolje in prostor o akciji in tudi na druge na ine spodbudijo ljudi k ekoloki ozave enosti; vernike in vse ljudi dobre volje pa povabijo, naj raje darujejo za mae oziroma
v dobrodelne namene.
Slovenci namre na pokopali ih vsako leto prigemo 4500 ton sve ,
kar nas uvr a na prvo mesto v Evropi. Ob prazniku vseh svetih (dnevu
spomina na mrtve) ter spominu vseh vernih rajnih prigemo ve sve na
prebivalca kakor kateri koli drug narod na svetu, kar, posledi no, povzro i tudi pravo goro odpadkov. Vlada republike Slovenije je sicer e
sprejela uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi sve ami, vendar
teava s tem e zdale ni reena, saj so lon ki teh sve ve inoma iz teko
razgradljive plastike, ki jo lahko seigajo le v napravah z ustreznimi
ltri. To pa zato, ker se pri seigu spro a strupen plin klor, ki se pretvori v klorovodikovo kislino.
Razumen in do rajnih spotljiv lovek se, kot duhovnik dr. Karel Gran,
vpraa, ali je res potrebno zemljo, pod katero po ivajo nai dragi, smetiti s plastiko, se pravi s kopi enjem sve , pa tudi z neprimernim in preti-
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sporedu. Po kon anem sporedu je priel k zboru
tudi upan, se nam zahvalil in bil navduen nad
kulturo petja in e vedno mladimi glasovi. Prav
po tihem me je vpraal, kako na Nace uspe iz
pevk in pevcev zelo zrelih let izvabiti mladostne
glasove, jih uglasiti in jih vrhunsko predstaviti.
Naj bo to Nacetova skrivnost.
Zanimivo je bilo, da je upan nato poklical njihov ansambel, ki je igral in pel (seveda) alpsko
zabavno glasbo. Kaj hitro so se ujeli z naim harmonikarjem in zadonela je slovenska narodna
pesem. Zanimivo  tudi nemko govore i so prepevali z naimi pevci (tudi besedila jim ve ali
manj niso bila tuja). upan je zaplesal z naimi
pevkami, tudi drugi doma ini so se mu pridruili.
Pomislil sem: saj slovenska beseda ni popolnoma tuja niti nemkim doma inom. Skoraj
ganjen pa sem bil, ko se je ob prvi pesmi naega
zbora priblial o ka z nekako triletnim sin kom
v naro ju in mu tiho, skoraj na uho, prepeval
slovenske pesmi. Je potem udno, da se je slovenska beseda kljub zatiranju in omalovaevanju ohranila na teh tleh ve kot tiso let?!
Tone Ogorevc

ranim kraenjem. e posebej bi se morali to vpraati verni ljudje, ki verujemo v posmrtno ivljenje. Rajnim bi morali, kot je poudarjal e
nekdanji komendski upnik Nikolaj Pavli , namenjati mae in molitve,
saj jim edino to lahko pomaga, ne pa njihove grobove obteevati z metri
marmorja in okraevati s pravcatimi gorami cvetja ter grmovnic. Iz
spotovanja do njih in tistega, kar so nas u ili, vzgajali in za nas rtvovali zado a e, kot svetuje Karel Gran, cvet z doma ega vrta in sve ka
iz pozornosti do njih. Tekmovanje, kdo bo postavil ve ji in lepi nagrobnik, bo na njem ve marmorja, ni kr ansko; prej pogansko, saj nas to
priklepa na ta svet, kae kot da je s smrtjo vsega konec, se ho emo naim
dragim vidno oddoliti ele potem, ko je zanje e prepozno. Naredimo to
e za asa njihovega ivljenja! Verni in druga e prepri ani. In se, verni,
poglobimo v pravo vsebino praznika vseh svetih: da je bivanje za nas na
zemlji le prehodno, je naa prava domovina v nebesih.
Za vse pa velja: danes ivimo tako, kot da bomo jutri umrli. Se pravi,
bodimo pripravljeni na smrt, kajti potem bomo tudi druga ni do najblijih in drugih okrog sebe e za asa ivljenja. Bolj ljubeznivi, spotljivi in
tudi hvaleni. Po smrti lahko le to imo solze za tem, kar smo pri njih in
zanje za ivljenja zamudili.
Ministrstvo za okolje in prostor tudi predlaga, da za nae drage umrle
lahko prigemo tudi e-sve o in jim namenimo posvetilo. To je do 20. oktobra
do 19. ure naredilo e 868 oseb. V ra unalniku je potrebno le vpisati na
googlu: www.svecamanj.si ter odpreti razdelek Prigite virtualno sve o.
Joe Pavli

lani Konjenikega kluba Komenda so pripravili letonji sedemnajsti
tekmovalni dan za kasa e. tevilni obiskovalci, ki so se zbrali ob zaklju ku kasake sezone v Komendi, so lahko spremljali osem zanimivih
kasakih dirk. Na dobro pripravljeni 1800-metrski tekmovalni stezi so
bile v ospredju tri spominske dirke za tiri velike moe, posve ene Francu
Serenu, Henriku Übeleisu, Helmutu Koenenu in dr. Maksu Tuku.
V tradicionalni spominski dirki Franca Serena je nastopilo est
odli nih 3- do 14-letnih kasa ev mednarodne reje, s kilometrskim asom
1:17,8 pa je zmagal desetletni kastrat Angel Sirrius na vajetih Marka
Gorenca iz KK Ljubljana, pred sedemletnim rebcem Leonidasom OZ
(Rene Hanekovi , KK Ljutomer) in sedemletno kobilo nemke reje
Santa Mario (Matej Osolnik, KK Ljubljana). Prvi letos so doma i organizatorji izvedli e dve spominski dirki. V spomin na Henrika Übeleisa in Helmuta Koenena, pobudnika vsakoletnih sre anj med lani KK
Komenda in Konjenikega kluba DTC Wiersen iz Nem ije, ki traja e
od leta 1995. V sedmi to ki tekmovalnega dne se je pomerilo pet tekmovalcev doma ega kluba in pet tekmovalcev gostujo ega kluba. Prva
tiri mesta so osvojili doma i tekmovalci, s kilometrskim asom 1:20,9
pa je slavil Toma Zakrajek. Drugo mesto je osvojil Ive Dovan, tretje
pa Janez tremfelj. V spominski dirki dr. Maksa Tuka je nastopilo deset
4-letnih povabljenih slovenskih kasa ev. V dirki sta nastopili tudi Maksimiljana (Marinek) in Mojca (Nushol), h erki pokojnega dr. Maksa
Tuka. Doma a tekmovalca Andrej Marinek in Toma Zakrajek sta
osvojila drugo in tretje mesto, zmaga pa je s Petrom Zadelom ml. in
Porshejem MP odla v Ljubljano. Andrej je bil z Diamondom MS drugi,
Toma pa je z Glori Sage osvojil tretje mesto.
V ostalih petih dirkah so slavili: Dakot (Jure Porenta, KK Ljubljana),
Candy (Ale inkole, KK entjernej), Icona (Miha Jan, KK Triglav
Bled), A Mystery (Mirko Gregorc, KD Krim) in z najboljim kilometrskim asom dneva 1:17,2 tiriletna kobila italijanske reje Nubia Lavec
(Milan an, KK Komenda).
Organizatorji doma ega kluba so pripravili tudi veli asten sprejem
svojemu lanu Romanu Jerovku, ki se je skupaj s svojim o etom Janezom in rejcem Lojzetom Gorjancem z zlatimi rkami zapisal v zgodovino
slovenskega rejsko kasakega porta, saj mu je uspelo v eni tekmovalni
sezoni zmagati tako na prvenstvu triletnih, kot tudi tiriletnih kasa ev.
Rezultati kasakih dirk v Komendi 18. septembra
6. dirka, Spominska dirka Franca Serena, avtostart 3- do 14-letni INT kasa i, 1800 metrov: 1. Angel Sirrius (Marko Gorenc, KK
Ljubljana), 1:17,8, 2. Leonidas OZ (Rene Hanekovi , KK Ljutomer),
1:18,8, 3. Santa Maria (Matej Osolnik, KK Ljubljana), 1:19,1;
7. dirka, Spominska dirka Henrika Übeleisa in Helmuta Koenena,
Prijateljsko sre anje KK Komenda in DTC Wiersen, avtostart 3- do
14-letni povabljeni EU kasa i, 2200 metrov, zasluek do 4000 evrov:
1. Vincenes (Toma Zakrajek) 1: 20,9, 2. Rosabela (Ive Dovan, KK Komenda), 1:21,2, 3. All
Gerd (Janez tremfelj, KK Komenda), 1:21,4;
8. dirka, Spominska dirka dr. Maksa Tuka,
avtostart za 4-letne povabljene slovenske kasae, 1800 metrov: 1. Porshe MP (Peter Zadel ml.,
KK Komenda) 1:21,8, 2. Diamond MS (Andrej
Marinek, KK Komenda), 1:21,9, 3. Glori Sage
(Toma Zakrajek, KK Komenda), 1:22,4.
Darko Hacin

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

PRVI MESEC BREZPLA NO

MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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ih mestih tako posami no, kot v dvojicah in v ekipnem tekmovanju.
1. mesto evropskega prvenstva v dvojicah David Brodar in Tilen
Feldin.
1. mesto evropskega prvenstva Tilen Feldin  vozovnica na svetovno v ZDA
3. mesto evropskega prvenstva David Brodar
2. mesto dravnega prvenstva Tilen Feldin
3. mesto dravnega prvenstva David Brodar
2. mesto enskih dvojic Tjaa Koncilija in Tea Bizjak
4. mesto najbolja Slovenska ekipa Fire team Moste1
Kar tirje tekmovalci Fireghter teama PGD Moste pa so dosegli
rezultat pod magi no mejo 2 minuti in to so: Matic Zupan, David Brodar, Tilen Feldin in Gaper Urbanc. Samo za ilustracijo; lanski tekmovalec Francoz Vincent Helingman (poklicni gasilec iz Francije) je dosegel rezultat 2.09,26 in se uvrstil na Svetovno prvenstvo. Zares: VSE
ESTITKE FANTJE in DEKLETI.
Ja, slii se neverjetno vendar resni no. To smo dokazali konec tedna (od
16. do 18. septembra) na dravnem in Evropskem tekmovanju operativnih gasilcev v najzahtevnejem tekmovanju na svetu: Fireghter Combat
Challenge - »najtejih dveh minutah v portu«, ki je e drugo leto potekalo tudi pri nas, tokrat na parkiri u za Supernovo na Rudniku v Ljubljani.
Tekmovanja FFCC v Sloveniji so se udeleile ekipe in posamezniki iz
Slovenije, Francije, Nem ije, Poljske, Hrvake, ZDA ter Kanade.
Prili so tudi ameriki vojaki, name eni v letalskih bazah v Nem iji.
Da na kratko predstavim tekmovanje:
Gasilec mora po stopni u te i v tretje nadstropje, se pravi, dvanajst
metrov visoko, pri emer s seboj tovori e 19 kilogramov zvite gasilske
cevi. Ko pride na vrh, cev odloi in po vrvi k sebi potegne drugo 19-kilogramsko zvito cev. Dvanajst metrov visoko in to brez kripca. Ko jo
spravi k sebi, ste e po stopnicah navzdol na poligon, tam pa mora s
tekim kladivom 4 kg udrihati po 72,5-kilogramski elezni gredi in jo
premakniti za cel meter in pol. Nato med ovirami te e ve kot 40 metrov,
vzame cev, napolnjeno z vodo in jo odvle e e dobrih 25 metrov in skozi
vratca ter z vodo zbije tar o. Nato zagrabi 80 kilogramov tekega »ponesre enca«, ki ga mora zvle i trideset metrov-vzvratno do cilja. Da pa
ne bi bilo vse tako »lahko« mora to opraviti v popolni gasilski opravi
(obleka, kornji, elada, rokavice, ) in po vrhu e z dihalnim aparatom,
ki ga ima na obrazu. Tea, le 25 kg - malenkost. Pri vseh teh naporih, ki
veljajo za eno najzahtevnejih tekmovanj na svetu, mu ne sme zmanjkati zraka v tla ni posodi. e mu kaken del opreme pade na tla, ga mora
pobrati in namestiti nazaj, sicer je diskvaliciran. In najbolji vse skupaj
prete ejo prej kot v dveh  tekih  minutah.
Za najbolje rezultate je potrebno zares trdo delo, tako smo mo anski
gasilci od za etka avgusta naprej trenirali tiri krat tedensko (prej pa
samo 3 x tedensko), kar se nam je obrestovalo e na Poljskem (prispevek
v prejnji Apnenci) in nam dalo zagon e za doma e tekmovanje.
Poleg tega, da je ekipa iz Most tekmovala, je prispevala tudi levji
dele k organizaciji tega tekmovanja skupaj z PGD Radovljico. Pri sami
organizaciji je sodelovalo preko 20 Mo anov, najve ja zahvala pa gre
Andreju Plevelu, ki nam
je s pomo jo avtodvigala
vseskozi pomagal pri
postavljanju in razstavljanju stolpa. Ja, brez
njega bi bilo skoraj nemogo e izpeljati logisti no tako zahtevno
tekmovanje.
Izkazalo se je, da smo
Mo ani ena najbolje
psihozi no pripravljenih ekip (tekmovalo je 9
posameznikov, 2 tafeti
po 5 lanov, tri moke in
ena enska dvojica), saj
smo posegali po najbolj-
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Lani je bilo udeleencev 120, letos pa e preko tristo. eprav tekmovanje nima podpore Gasilske Zveze Slovenije (in e prenekaterih ob inskih Zveze, kar je milo re eno alostno, je to tekmovanje, ki spodbuja
stalno zi no pripravljenost operativnega gasilca. Ja, operativnega gasilca, ki vam s svojo usposobljenostjo in zi no kondicijo lahko rei
ivljenje. Seveda pa to razli nim »zape karjem« ni pogodu in tovrstna
tekmovanja dajejo v ni . Da, tudi drava in lokalne skupnosti bodo
morale tu nekaj storiti, saj neprestano ra unati na nekoga in ga izkoristiti samo ob nesre i, ne pa mu tudi pomagati skozi leto pri usposabljanju,
pri opremi, pogojih za delo, enostavno ve ne bo lo. Slej ko prej bo
tudi prostovoljcem prekipelo  oziroma prostovoljcev ve ne bo. Katero tekmovanje v Sloveniji, ki ni profesionalno, pripelje toliko udeleencev iz razli nih drav na popolnoma prostovoljni osnovi? To je stvar, ki
jo sporo amo tudi naprej: gasilci nismo nebodigatreba, ki poleavamo
po gasilskih domovih in fehtarimo vse vprek, ampak ekipe, ki to, kar
delamo na tekmovanju, z lahkoto po nemo tudi na intervencijah. Vsaka
naloga, ki je tukaj, ponazarja nalogo na intervenciji. In to je tisto najpomembneje. (ve na www. pgd moste).
Na cilj je bil v nedvomno doseen oziroma preseen. Nae druine
so si kon no oddahnile: »Sedaj bo pa vsaj pol leta mir«. Vendar ne, ne
bo. S tako odli nimi rezultati smo si prisluili monost tekmovanja na
Svetovnem Fireghter Combat Challenge, ki bo med 14. in 19. novembrom v Zdruenih dravah Amerike, natan neje v Myrtle Beach, SC
(Juni Karolini). www.reghterchallenge.com. e se nam bo nan no
vse izlo (do sedaj smo se nancirali sami, tokrat pa brez sponzorjev ne
bo lo) se bomo tekmovanja tudi udeleili. Zavedamo se bremena, ki
smo si ga naloili, saj ne bomo zastopali le Most oziroma ob ine Komende, niti ne »samo Slovenije«, pa pa Evropske operativne gasilce z
eno razliko; vsepovsod so to profesionalci, le pri nas ne. Nikakor ne
mislimo v ZDA samo na izlet, treniramo e bolj ( e se to sploh e da) in
e nas ne bodo ustavile pokodbe, se bomo zoperstavili gasilcem iz celega sveta in na nas lahko ra unajo.
Mislim, da si nai doma i zasluijo opravi ilo za ves as, ki ga podarjamo »drubi«. Vendar upam, da razumete: To je na na in ivljenja
in to radi delamo, saj je stalna pripravljenost pogoj za uspeno pomo ljudem, ki jo potrebujejo.

št. 6/2011, 28. oktober 2011

KAZALO
1.
2.

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA CENTRAL- 1
NA ISTILNA NAPRAVA DOMALE- KAMNIK V DRUBO PO ZAKONU O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUBAH
SKLEP O DOLO ITVI NA INA PLAKATIRANJA V ASU VOLILNE KAMPANJE ZA DRAVNOZBORSKE VOLI- 2
TVE 2011

Na podlagi 25. lena Zakona o gospodarskih javnih slubah (Ur. l.
32/94) in 16. lena Statuta ob ine Komenda (Uradne objave GOK, T.
02/09-UPB1) je Ob inski svet ob ine Komenda na svoji 8. seji dne
20.10.2011 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA CENTRALNA
ISTILNA NAPRAVA DOMALE- KAMNIK V DRUBO PO
ZAKONU O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUBAH

5. len
v tretjem odstavku 9. lena se rta etrta alineja.
Doda se nov etrti odstavek, ki se glasi:
»Skup ina izvaja samo ustanoviteljske pravice in ne sme izvajati
upravljavskih in nadzorstvenih funkcij.«
6. len
Doda se nov 11a. len z naslovom »Nadzorni svet:
Nadzorni svet nadzoruje vodenje drube.

1. len
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna istilna naprava
Domale- Kamnik v drubo po Zakonu o gospodarskih javnih slubah (
Ur. Vestnik t. 14/94, 17/94 in 2/2002) se naslov odloka spremeni tako,
da se glasi: »Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Centralna istilna
naprava Domale- Kamnik d.o.o.«.
2. len
1. len odloka se spremeni tako da se glasi: »S tem odlokom se uredi
delovanje Javnega podjetja Centralna istilna naprava Domale- Kamnik d.o.o..«
3. len
Besedilo 7. lena se spremeni, tako da se glasi »Osnovni kapital drube
znaa 563.512,03 «.
4. len
Besedilo 8. lena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovnem kapitalu drube je vsak drubenik udeleen z enim poslovnim deleem, kot sledi:
a. OB INA DOMALE 220.698,92 , kar predstavlja 39,1649 %
celotnega kapitala
b. OB INA KAMNIK 185.396,59 , kar predstavlja 32,9002 % celotnega kapitala
c. OB INA MENGE 81.142,35 , kar predstavlja 14,3994% celotnega kapitala
d. OB INA KOMENDA 31.011,19 , kar predstavlja 5,5032 % celotnega kapitala
e. OB INA TRZIN 22.955,23 , kar predstavlja 4,0736 % celotnega
kapitala
f. C N (lastni delei) 22.307,75 , kar predstavlja 3,9587 % celotnega
kapitala.«

Nadzorni svet ima tri lane, katere voli skup ina. lan Nadzornega
sveta je lahko oseba, ki ima vsaj visoko strokovno izobrazbo.
Nadzorni svet daje soglasje k tistim notranjim aktom drube, katere
dolo i Drubena pogodba.
Delo Nadzornega sveta ureja Drubena pogodba.«
7. len
v 15. lenu se beseda »skup ine« nadomesti z besedama »nadzornega
sveta«.
8. len
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Ob ine Domale, Kamnik,
Menge, Komenda in Trzin in pri ne veljati 15 dan po zadnji objavi.
tevilka: 014-0002/2011-5
Datum: 20.10.2011
TOMA DROLEC
UPAN

Na podlagi 8. lena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni
list RS, t. 41/2007), 5. lena Odloka o oglaevanju v ob ini Komenda
(Uradne objave Glasila ob ine Komenda, t. 04/2006) ter 16. lena
Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave Glasila ob ine Komenda, t.
02/2009) je Ob inski svet Ob ine Komenda na 8. redni seji dne
20.10.2011 sprejel

SKLEP O DOLO ITVI NA INA PLAKATIRANJA V ASU
VOLILNE KAMPANJE ZA DRAVNOZBORSKE VOLITVE
2011

I. Brezpla no plakatiranje
1. len
Vsak organizator volilne kampanje (politi na stranka, samostojna lista),
ki sodeluje na volitvah poslancev v Dravni zbor v letu 2011, lahko v
asu volilne kampanje pridobi na obmo ju ob ine Komenda brezpla no
1 (eno) plakatno mesto v velikosti 70 x 100 cm (70 cm je irina, 100 cm
je viina) prostora na vsakem od 5-ih rednih plakatnih mest.
2. len
Brezpla na plakatna mesta bodo razporejena na naslednjih lokacijah:
Komenda  na avtobusni postaji pri trgovini Pal ek v Komendi 
zemlji e parcelne tevilke 18/2 k.o. Kaplja vas
Moste  na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu)  zemlji e
parcelne tevilke 1391/8 k.o. Moste
Suhadole  na zelenici v bliini cerkve  zemlji e parcelne tevilke 1172/35 k.o. Suhadole
Kri  ob avtobusni postaji iz smeri Kamnika  zemlji e parcelne
tevilke 851/1 k.o. Kri
Podbort  ob krii u GmajnicaPodbort  zemlji e parcelne
tevilke 216/37 k.o. Mlaka.
Gra ni prikaz lokacij brezpla nih plakatnih mest je sestavni del tega
sklepa.
Glede na velikost panojev za brezpla na plakatna mesta so dimenzije
plakatov lahko le 70 x 100 cm ali 50 x 100 cm.
3. len
Brezpla no plakatiranje iz prvega lena tega sklepa je dovoljeno le ob
predhodnem pisnem soglasju pristojnega ob inskega organa.

Zaradi nadome anja pokodovanih plakatov mora vsak organizator
volilne kampanje dostaviti Ob inski upravi ob ine Komenda najmanj
10 plakatov.
Namestitev, odstranitev in nadome anje pokodovanih plakatov, ki so
izobeeni na podlagi 1. lena tega sklepa, izvede ob inska uprava.

II. Pla ljivo plakatiranje oziroma oglaevanje
6. len
(plakatiranje)
V asu volilne kampanje je dovoljeno tudi dodatno plakatiranje na
ostalih plakatnih mestih, ki jih imajo na obmo ju ob ine Komenda v
lasti oziroma v upravljanju naslednji oglaevalci:
Europlakat d.o.o., martinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Amicus d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domale
Metropolis Media d.o.o., landrova ulica 8 B, 1000 Ljubljana
vendar le ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega ob inskega organa.
Upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta oziroma povrine iz
predhodnega odstavka dolo i viino pla ila za plakatiranje na dodatnih
mestih v skladu s svojim cenikom.
Za vsako dodatno plakatiranje mora upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta pla ati upravno in komunalno takso v skladu z veljavnimi
predpisi.
Vloga za pridobitev soglasja za brezpla no plakatiranje, ki jo lahko vloijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred dnevom
volitev na naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, 1218 Komenda s
pripisom »Volitve 2011«, mora vsebovati naslednje podatke:
ime lastnika oglasnega prostora,
lokacija plakatnega prostora,
tevilo izobeenih plakatov z velikostjo oziroma velikost jumbo
panoja,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje z odgovorno
osebo organizatorja,
naziv politi ne stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega kandidata,
tevilko in datum sklenjene pogodbe o plakatiranju za volilno
kampanjo.
Vse nepopolne vloge bo ob inska uprava s sklepom zavrgla.

Vloga za pridobitev soglasja za brezpla no plakatiranje, ki jo lahko vloijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred dnevom
volitev na naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, 1218 Komenda s
pripisom »Volitve 2011«, mora vsebovati naslednje podatke:
naziv politi ne stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega
kandidata
popolni naslov organizatorja volilne kampanje
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja.

7. len
(postavljanje panojev)
Organizatorji volilne kampanje lahko ob pla ilu uporabe plakatnega
prostora postavijo oglasne panoje maksimalne dimenzije 120 cm X 100
cm in nanje lepijo oziroma name ajo plakate z volilno propagandnimi
sporo ili na vseh javnih povrinah in zemlji ih v lasti Ob ine Komenda
razen na lokacijah iz 2. lena tega sklepa.

Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega
odstavka tega lena, bo ob inska uprava s sklepom zavrgla.

Pripravo in postavitev ter vzdrevanje plakatnih panojev ter name anje
plakatov zagotavljajo organizatorji sami.

4. len
Vrstni red izobeenih plakatov na posameznem brezpla nem oglasnem
panoju iz prvega lena tega sklepa se bo vril na podlagi prejetih vlog
po na elu enakopravnosti.

Zaradi varnosti morajo biti panoji obteeni oziroma primerno pritrjeni.

5. len
Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo
izobesiti na brezpla na plakatna mesta na podlagi 1. lena tega sklepa
dostaviti v potrditev Ob inski upravi ob ine Komenda.

Pristojni organ Ob ine Komenda ali Medob inskega inpektorata v
primeru neustrezne postavitve plakatnega panoja opozori organizatorja,
ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti.
Vloga za pridobitev soglasja za pla ljivo plakatiranje, ki jo lahko vloijo
organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred dnevom
volitev na naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, 1218 Komenda s
pripisom »Volitve 2011«, mora vsebovati naslednje podatke:

naziv politi ne stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega kandidata,
popolni naslov organizatorja volilne
kampanje,
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
tevilo postavljenih panojev,
lokacije vseh panojev (po monosti
parcelna tevilka).
Za vsak postavljen oglasni pano se pla a nadomestilo za uporabo plakatnega prostora v
viini 25,00 .
Pla ilo od uporabe plakatnega prostora iz tega lena je prihodek prora una Ob ine Komenda.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami
najkasneje v 15 dneh po dnevu volitev odstraniti vse svoje panoje.
8. len
(transparenti)
Organizatorji volilne kampanje lahko ob
pla ilu uporabe plakatnega prostora, v asu
volilne kampanje zaprosijo za izobeanje
transparentov na drogove, ki so namenjeni za
izobeanje transparentov in so na naslednjih
lokacijah:
nad dravno cesto pred naseljem Moste
iz smeri Kamnika,
v krii u dravnih cest pri Kralju v
Mostah,
nad lokalno cesto v Komendi pri Gasilskem domu,
ob lokalni cesti (Kranjska pot) pri odcepu od dravne ceste Menge-Kranj.
Na vsakem od navedenih lokacij je mogo e
isto asno izobesiti najve po dva transparenta.
Izobeanje transparentov iz prvega odstavka tega lena je dovoljeno le
ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega ob inskega organa.

Lokacije izobeenih transparentov iz tega lena se bo vril na podlagi
prejetih vlog po na elu enakopravnosti.

Vloga za pridobitev soglasja za postavitev transparenta, ki jo lahko
vloijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred
dnevom volitev na naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, 1218
Komenda s pripisom »Volitve 2011-transparent«, mora vsebovati naslednje podatke:
naziv politi ne stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega
kandidata,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje,
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
tevilo postavljenih transparentov.

Organizatorji volilne kampanje morajo transparente, ki jih nameravajo
izobesiti na podlagi tega lena, dostaviti Ob inski upravi ob ine Komenda.

Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega
odstavka tega lena, bo ob inska uprava s sklepom zavrgla.
Za vsak postavljen transparent se pla a nadomestilo za uporabo plakatnega prostora v viini 65,00  in dejanski stroki izobeanja, ki ga lahko
opravi le vzdrevalec javne razsvetljave v ob ini Komenda Stanislav
Vodlan EL-TT d.o.o., Suhadole 21, 1218 Komenda v viini 100,00 .
Pla ilo od uporabe plakatnega prostora iz tega lena je prihodek prorauna Ob ine Komenda.

III. Oglaevanje zunaj plakatnih mest
9. len
Za plakatiranje in postavljanje panojev zunaj plakatnih mest, dolo enih
s tem sklepom, mora organizator pridobiti soglasje lastnika stavb, drugih
objektov ali zemlji .
Za ta oglasna mesta ne veljajo dolo be od 1. do 8. lena tega sklepa.

IV. as oglaevanja
10. len
Izobeanje plakatov, postavljanje panojev in transparentov iz tega sklepa
se lahko vri le v asu uradne volilne kampanje (30 dni pred dnevom
volitev).

V. Kon ne dolo be
11. len
Nespotovanje dolo il tega sklepa je prekrek po Zakonu o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, t. 41/2007) in Odloku o
oglaevanju v ob ini Komenda (Uradne objave Glasila ob ine Komenda, t. 04/2006).
12. len
Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo dolo be Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, t. 41/2007).
13. len
Ta sklep za ne veljati z dnem sprejetja na seji Ob inskega sveta ob ine
Komenda, se objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda in na
uradni internetni strani Ob ine Komenda.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS, t. 62/10 in
40/11) predvideva, da je od 1.1.2012 za dolo itev viine pla ila
vrtca pristojen Center za socialno delo. Zato stare pozivamo, da
pravice do znianega pla ila vrtca za leto 2012 ne uveljavljajo
ve na ob ini.

Ta sklep se uporablja v asu uradne volilne kampanje za volitve v Dravni zbor v letu 2011 ter se posreduje vsem lastnikom oglasnih prostorov na obmo ju ob ine Komenda.

Vsi, ki bodo eleli uveljavljati pravico do znianega pla ila vrtca za
leto 2012, bodo morali izpolniti nov obrazec vloge in jo oddati na
pristojnem Centru za socialno delo, vendar ne prej kot 1.12.2011.

tevilka: 040-0007/2011
Komenda,20.10.2011

Zato vas pozivamo, da se v zvezi z oddajo vloge po novem obrnete
na pristojni Center za socialno delo.
Toma Drolec
upan

Dramska skupina Kri - V Domu krajanov na Kriu bo Dramska
skupina Kri uprizorila veseloigro z naslovom Od Jutra Do Ve era.
Predstava bo 4. in 5. novembra ob 19. uri, 6. novembra ob 16. uri.
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki. Vabljeni!
ola za vrednote ivljenja  Ustanova Petra Pavla Glavarja organizira 4. olo za vrednote in ivljenje z naslovom: VREDNOTE
ZA IVLJENJE. ola bo v Glavarjevi 104 (Glavarjeva bolnica) v
petek, 4., 11., 25. novembra, in v petek 9. in 16. decembra, vsakokrat od 19. do 20. ure (predavanje do 35 minut in nato razprava).
Na Smledniki grad - Pohod na Smledniki grad DU Komenda
organizira v soboto, 5. novembra. Odhod ob 8.30 izpred »Kralja« v
Mostah.
Martinovanje  DU Komenda vabi 12. novembra na Martinovanje.
Odhod iz Komendne ob 6.30. Prijave do zasedbe prostih mest zbira
Marija pehonja, tel.: 01/8341-529 in vaki poverjeniki.
ahovski turnir  ahovska sekcija DU Komenda je organizator
zaklju nega turnirja v I. osrednji slovenski ahovski ligi. Turnir se bo
za el v etrtek, 24. novembra, ob 17. uri v avli Osnovne ole Komenda.
Iz Suhadol na Dobeno  Iz Suhadol na Dobeno se bomo pohodniki
podali v soboto, 26. novembra. Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah
Zeli arska delavnica  Drutvo zdrava celica organizira Zeli arsko delavnico s priznano zeli arko Marijo Jamnik. Informacije Vesna ivadinov tebe, telefon: 040 75 73 74

Ob ina Komenda
11. november
18. november
25. november
2. december
9. december
16. december

Zaradi omejenega tevila udeleencev se mora na delavnico NUJNO PRIJAVITI: 031/297-712, mravljisce@gmail.com. S seboj prinese predpasnik in rutico, lahko pa tudi e kaken dober preizkuen
recept! Prispevek za material je 3 EUR za eno delavnico.
Pridrui se nam, e ti je ve dobra hrana in te veseli kuhanje, peenje in ustvarjanje v kuhinji; zbirali in izmenjavali bomo kuharske
recepte; nau ili se bomo pripraviti raznovrstne jedi in dnevne obroke;
spoznali bomo zakonitosti postavljanja pogrinjkov za raznovrstne
prilonosti; prepustili se bomo ustvarjanju taknih in druga nih sla ic in sladic

Pridruite se nam pri odkrivanju pre udovitega sveta util, ivali in
e mnogo drugih stvari, ki se vrtijo okoli nas. Obiskali bomo zanimive ljudi in koti ke, prebirali zgodbe in gledali risanke, posluali
glasbo, peli in plesali, se igrali, zabavali in tudi likovno ustvarjali.
Vsako soboto od 10.00 do 12.00:
29. oktober
12. november
19. november
26. november

Zaj eva cesta 23, Komenda, 031/297-712 (Suzana),
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

PETKOVE KUHARIJE ZA OSNOVNOOLCE od 8 do 12 let
vsak petek od 18.00 do 20.00
7. oktober
14. oktober
21. oktober
29. oktober
4. november

KROMPIRJEVI POLPETI in meana solata
JABOL NI ZAVITEK in sadni aj
GOLA s hrenovkami in solato
LAZANJA  mesna in zelenjavna
PO ITNICE - ni delavnice!!!

RAFFAELO KROGLICE
SPOMLADANSKI ZAVITKI  mesni in zelenjavni
CUFTI s pire krompirjem
MIKLAVEVI PIKOTI
DUNAJSKI ZREZEK s pe enim krompirjem
CUP CAKE - novoletni kola

3. december
10. december

BU E, BU KE, BU KICE  odpravili se bomo na kmetijo
na Bregu, spoznali pridelavo in uporabnost bu in oblikovali
lu ko.
LAMPIJONI  ogledali si bomo risanke Luka in Lu ke, se
igrali druabne igre na temo svetloba in tema in izdelali visei lampijon.
JESENSKA SLIKA  prepoznavali in okuali bomo jesenske pridelke in ustvarili sliko iz drevesnih listov in gozdnih
plodov.
ADVENTNI VEN EK  prebrali bomo zgodbo o adventu,
obiskali cvetli arno in spoznali, kako nastane ven ek in ga
sami izdelali.
MIKLAV NA OBISKU  preko risanke bomo spoznali,
kdo je Miklav in zanj izdelali angel ke in ga priklicali na
obisk.
NOVOLETNO DARILO  posluali bomo zgodbo o obdarovanju, oblikovali okvir za fotograjo in se fotograrali.

17. december BOI NI PIKOTI  posluali bomo boi ne pesmi, pekli
in okraevali raznovrstne pikote.

Prostovoljni prispevek za eno delavnico je 1 EUR.
Narejene izdelke otroci odnesejo domov!
Prisr no vabljene vse male mravljice!

Na portnem igri u v Mekinjah pri Kamniku
je bilo 8. oktobra regijsko gasilsko tekmovanje
Regije Ljubljana III (organizator je bila GZ
Kamnik). Izreden, zares zavidljiv uspeh so na
tem tekmovanju dosegle z obmo ja Gasilske
zveze Komenda gasilke iz PGD Komenda in
sicer lanice A in lanice B. Tako prve, v starosti do 30 let, kot druge nad 30 let, so osvojile
prvo mesto in se tako uvrstile na dravno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Gasilke so tako
e dokazale v regiji III, da vaja dela mojstra.
Prav to  vaje, namre e naprej akajo lane
A, saj so na regijskem tekmovanju v Mekinjah

tokrat osvojili 21. oziroma zadnje mesto.
Po tekmovanju so lanice A povedale, da so
le v Kamnik zmagat, lanice B pa zato, da ne
osramotijo drutva. Da gasilske lanice Komende niso kar tako »od muh« pa so dokazale
tudi na Mednarodnem tekmovanj ob Dnevih
za ite in reevanja oktobra 2011 v Kopru,
kjer so zmagale, bile pa so hkrati etrte na Pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije.
estitke in uspeno naprej!
A. alar
Ni udno, da je po teh uspehih hitro zakroilo po Komendi:
»Ve se, kdo vodi v Komendi  enske;
moki sedaj le »kurbljajo« in meajo...«

V zadnji Aplenci nam jo je na 50. strani zagodel tiskarski krat. Sodelovanje na dnevih
narodnih no je pripisal gasilcem iz Most.
Pravilno pa je Gasilci iz Komende; bilo jih
je celo kar 21. So pa letos prvi sodelovali
tudi gasilci s Kria. Za neljubo in nenamerno
napako naj velja: iskreno opravi ilo.
A. alar

Zbiralnica lo enih frakcij oziroma Ekoloki
otok je prostor, kjer lahko prebivalci ob ine
Komenda odlagate lo eno zbrane odpadke. Na
posameznem ekolokem otoku se nahajajo trije
(po potrebi tudi ve ) 1100L zabojniki in sicer
za lo eno zbiranje in odlaganje PAPIRJA in
KARTONA, MEANE ODPADNE EMBALAE ter STEKLA.
Koli ine zbranih koristnih odpadkov v
okviru ekolokih otokov nara ajo iz leta v leto, kar kae na to, da ste ob ani sprejeli ta
koncept lo enega zbiranja odpadkov. Tako
lahko upravi eno trdimo, da se okoljska ozave enost v ob ini dviguje ter posledi no
obremenjevanje okolja zmanjuje.

Pri odlaganju odpadkov v odgovarjajo e
zabojnike na ekolokih otokih Vas prosimo,
da ne odlagate odpadke ob zabojnike
oziroma na funkcionalno povrino ekolokega otoka,
da ne poskuate nasilno odpirati in posledi no uni evati zabojnikov,
da kartonske katle in ostalo kartonsko
embalao z veliko prostornino zloite oziroma raztrgate,

da meano odpadno embalao izpraznite,
ve je plastenke in plo evinke pa stisnete z
namenom zmanjanja prostornine; tisti, ki
na »ekoloke otoke« prinaate rumene vree pravilno napolnjene z meano odpadno
embalao in jih odlagate ob posodah, te
vre e oddajajte v okviru rednega odvoza
(sistem »od vrat do vrat«) ali pa vsebino
spraznite v sam zabojnik za meano odpadno embalao. Ve je kose embalae (na
primer embalae pralnih sredstev) ali razreite na manje dele in jih odloite v zabojnik
ali pa jih ponovno oddajte v okviru rednega
odvoza (v rumenih vre ah ali posodah z
rumenim pokrovom oziroma ob rumenih
vre ah ali posodah z rumenim pokrovom),
da stekleno embalao izpraznite.
V zabojnik za PAPIR in KARTON
NE SODIJO:
sestavljena
embalaa
 »tertrapak«
(sodi v
zabojnik za
embalao),
povo en in
plasticiran
papir, umazan
in higienski
papir, celofan, tapete ter natron vre ke
sipkih izdelkov  apno, cement, krmila,
itd (sodijo v rno posodo za ostanek
komunalnih odpadkov).

V zabojnik za
MEANO ODPADNO EMBALAO NE SODIJO:
razli ni
sprayi in
plasti na
embalaa
nevarnih
snovi (sodijo
med nevarne
odpadke),
kosovni
plasti ni
predmeti  npr. otroke igra e, plasti ni
stoli (sodijo med kosovne odpadke)
V zabojnik za
STEKLO
NE
SODIJO:
okensko,
avtomobilsko
in drugo
ravno steklo
(zbirni
center),
ogledala,
kristalno
steklo,
porcelan,
keramika, navadne arnice, ipd (sodijo
v rno posodo za ostanek komunalnih
odpadkov),
var ne sijalke (sodijo med nevarne
odpadke).
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Prodam meana drva. Cena 45,00 EUR/m3.
Informacije tel.: 041 319 855
Urani Marko,
Klanec 36, 1218 KOMENDA

Vknjiba lastninske pravice v zemljiko
knjigo je izjemnega pomena, saj Stvarnopravni
zakonik dolo a, da se za pridobitev lastninske
pravice na nepremi nini s pravnim poslom
(prodajna pogodba, darilna pogodba itd.) zahteva vpis v zemljiko knjigo. Vpis v zemljiko
knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje
zemljikoknjino dovolilo (49. len SPZ).
Pravnoformalno zato na podlagi sklenjene
prodajne pogodbe, ki vsebuje zemljikoknjino dovolilo, postanete lastnik nepremi nine ele z vpisom v zemljiko knjigo. Pri
tem mora biti zemljikoknjino dovolilo overjeno. Glede na to, da je bilo v praksi zemljikoknjino dovolilo skoraj vedno vklju eno v samo prodajno pogodbo, to pomeni, da mora biti
na sami prodajni pogodbi overjen podpis osebe, ki prenaa lastninsko pravico. Sodi e
vknjibo opravi na podlagi izvirnika takne
prodajne pogodbe. V primeru, da ste ga izgubili je reitev vae teave odvisna od tega ali
imate vsaj kopijo prodajne pogodbe in ali prodajalec, ki je vpisan v zemljiki knjigi ali njegov pravni naslednik e obstajata. V primeru,
da je temu tako, vam zakon omogo a, da
vknjibo lastninske pravice v vao korist
doseete tudi na podlagi listine, ki bo vsebovala izjavo osebe, ki je vknjiena kot lastnik,
da zaradi uskladitve zemljikoknjinega

stanja z dejanskim ali zaradi nadomestitve
izgubljenih izvirnikov listin dovoljuje vpis
lastninske pravice v korist druge osebe.
Podpis nekdanjega lastnika na tej listini
mora biti overjen, ni pa ji potrebno prilagati izvirnika ali prepisa prodajne pogodbe iz
leta 1990. V primeru, da ne obstoji niti nekdanji lastnik niti njegov pravni prednik (dedi )
potem boste vknjibo vae lastninske pravice
lahko dosegli v postopku vzpostavitve zemljikoknjine listine, o katerem bomo pisali v eni
izmed prihodnjih tevilk.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
e-pota: irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si
splet: http://www.moj-odvetnik.si

ki bi vam skuhal, po istil, pospravil stanovanje?
Nekoga, ki bi namesto vas odel v trgovino, lekarno, poto?
Nekoga, ki bi namesto vas opravil stvari,
za katere nimate asa?
V Komendi in okolici.
Tanja (041-820-528)
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Marija in Stane Zarnik
(13. do 31. julij 2011)

nadaljevanje iz prejnje tevikle
Cusco, nedolgo nazaj prestolnica Peruja, je izhodi e za Machu Picchu (veliko goro). Ogledi
bivali Inkov, njihovih naselij, oblikovanih
skal se pri ne e v bliini Cusca, nato pa nadaljuje v Ollantaytambo in na koncu veli astno
izgubljeno mesto. Videla sva vrsto posnetkov,
fotograj, vendar lastno oko vidi mnogo ve . O
templjih, boanstvih ne bova razpredala. Podobnosti z drugimi svetovnimi verstvi so, do
stvaritve zemlje (mamapachu) pa do ezstranstva ( ez nebesni svod) in podstranstva, kjer je
vro e, kjer se rojevajo vulkani in kjer vladajo
ka e. Mesto so gradili okoliani, mountain people, za tiste, ki so bili na statusni lestvici zelo
visoko (vladarji, njihovi pomo niki, sve eniki,
vojskovodje, ). Druine so bile velike, tudi
dvajset otrok, bilo je veliko delovne sile, ki pa
niso bili sunji. Podobno kot v Egiptu. Kaj je
zmogla arhitektura, statika; kaj so zmogla loveka telesa, roke! Pravo udo na nai zemlji.
Na Machu Pichuju sva sre ala Argentinko
(blizu 30 let), ki je odli no govorila pansko in
angleko ter naju je povpraala, potem ko naju
je posluala, e sva Poljaka. Odgovorila sva, da
ne. Ko sva povedala od kje sva, je vesela
dodala,da ima stare stare iz uemberka in
kofje Loke in da je bila pred 15 leti v Sloveniji. Ko smo se poslovili, je rekla: »se vidimo«.
Lepo sliati, kajne. Ker je stoletnica Machu Picchuja, sva pe at igosala v potni list in na to
opozorila tudi profesorja prava, ki sva ga naklju no sre ala v izgubljenem mestu. V njihovi
agenciji jih na to niso opozorili.
Za tisti dan pa to sre anje ni bilo edino. Slovensko govorico sta sliala dva Slovenca iz
skupine Shappa, eden od njih je bil moj profesor
iz Pravne fakultete. V povratku, z vlakom, sva
sedela nasproti mladenkama iz Mauriciusa, ki
tudirata v Zuricha in potujeta. Mlaja od njiju
je bila v za etku julija v Ulcinju in je strano
pohvalila burek in evap i e. Bili sta na trackingu, li so po snegu in deju, zmo il se je GSM
aparat in za iskanje hostla je bil dober moj Nokia, ki me nikoli ne pusti na cedilu. Signal sem
imel vsepovsod. Naslednji dan pa ponovno na
avtobus, v Puno, v izhodi e dvodnevnega izleta na jezero Titikaka (3810 m), plavajo i otok
Uros, kjer ima ob utek ko hodi po njem, kot
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da bi hodil po na pol napihnjeni
blazini po morju.Vse se ugreza.
Pa naprej na nasledji otok
Amantani, kjer sva preno ila
skupaj e z dvema paroma iz
Anglije in Romunije - nekaken
kme ki turizem z zelo prijaznimi ljudmi, s katerimi je dobro
komuniciral moj mo, ker je
pred potovanjem opravil e teaj panskega jezika. Na otoku,
so tistega dne praznovali dan
poljedelcev. Sem so prili tudi
iz sosednjih otokov, vsi v tradicionalnih noah, peli in igrali
narodno glasbo in se priporo ali dobri etvi.
Majhen trg obdan s stojnicami, prireditvenim
odrom, krajevnimi veljaki, ki so ve ili kokine
liste. Tudi mi smo pili kokin aj, ki se ga priporo a za bolje elod no po utje, za laje premagovanje viinske razlike. Kokini listi ne »primejo« kaj dosti bolje kot kokin aj, zato so razna
opozorila glede ve enja isto odve na. Res
pravi indijanski obredi plesa in petja.
Meje med dravami so vedno zanimiva sreanja z oblastjo, s policijo, z vojsko. Na mejo
smo se pripeljali z Perujskim avtobusom, odpeljali smo se z Bolivijskim avtobusom. Prehod
smo opravili pe. Najprej ena pisarna, ig za
odhod, potem druga pisarna ( v sosednji zgradbi) ig za prestop, potem na drugo stran, v drugo
dravo in spet ig za vstop. Turistom prtljage
na tej meji ne pregledujejo. Uradniki niso mrkega pogleda tako kot pri nas, na Brniku, pa na
juni (hrvaki) meji. Pot nas je vodila v Copacabano, prijetno mestece, udovite stojnice,
cerkev s rno Marijo. panci so vse precej predelali, prinesli tudi orientalske ornamente. Potem pa na catamaran in na Isla del Sol. Stopnice,
viina, sonce, . ali res moramo. Ni bilo zaman. Cvetje, diavnice in na koncu aman,
blagoslovitev in iskrene elje, da pridemo
sre no domov in da naj se nam ne izgubi prtljaga. Na katamaranu poklepetava z Argentinskim
parom in z mladimi Mehi ani. Eden od njih
omeni, da je bil s stari v Ljubljani, ko so romali v Medjugorje in da mu je Slovenija ena najlepih drav, kar jih je obiskal.
No ni La Paz je paa za o i. Ne veliko mesto
(1,1 milijonov prebivalcev) se nahaja po blinjih pobo jih, vse je rumeno plavo in na viini
3600 metrov. Bolj zanemarjeno mesto od mest
v Peruju, postreba bolj socialisti na (to poznamo iz Slovenije), vsi delajo, rezultatov pa
nikakor ni, s slabim zrakom in z edinstveno
arovniko trnico. Orodje, pripomo ki, sestavine za pripravo arovnikih napitkov. S kombijem se popeljemo ez prelaz, ki je izhodi e
kolesarjenja po Most Dangerous Road on the
World, v Coroico, v trope, v zelenje in rastje,
ter udovite barve razli nih grmovnic. Slapov
v tem sunem asu ni bilo veliko, veliki pti i
pa tudi niso prileteli na foto termin. Prijetno
videnje in malo zavisti do tistih, ki so se dol (iz

5000 m) spustili s kolesom. Vse je organizirano, poskrbljeno za varnost. V asu bivanja v
Boliviji si ogledava ostanke piramide v Tiwanaku, izvoru amerike civilizacije.
Iz La Paza sva se zve er vrnila v Limo, da bi
naslednjega dne videla, prvi v ivljenju, vojako parado, ob prevzemu oblasti predsednika
Ollanta Humala. V povorki so Perujci gostili
vse vojske sosednjih drav, v slovesnih uniformah, vse rodove njihove vojske, moke, enske,
preleti avionov, helikopterjev, hamerji, godbe
Ljudstvo je spremljalo korakanje, topotanje,
obra anje vojakov, prikaz ve in s puko z
ovacijami, z valom, ki je potekal kilometer po
eni strani avenije in se vrnil po drugi. Nepozaben dogodek, ponos za Peru, za njihove dravljane, prava lekcija iz domovinske vzgoje. Vojaki JLA si malo predstavljamo, kaken ima
ob utek pri slovesnem korakanju, preostali
pa Drava brez vojske, brez obrambe svojih
meja, ni drava. Ta element dravnosti Slovenci
al nimamo, zato imamo tudi toliko teav z razumevanjem svoje zgodovine.

Pono i pa slovo od Julije, ekiranje, na letali u povpraajo ali bi sedela ob oknu ali v
sredini letal, prvi vzlet, akanje 7 ur, drugi
vzlet, pa tretji in iz Madrida etrti vzlet, pristanek v Benetkah, izgubljen je kos opreme. V
kov ku so bila darila za doma e in najblije.
Prelepo je bilo, preve gladko je vse teklo, da
se ne bi zalomilo! Pa tako teko so naju akali
in pa seveda darila, ki jih vedno nakupiva z
veliko uta do obdarjenca. H i me potolai,da
se bo potovalka e nala, glavno, da sva se
zdrava vrnila. Na avtocesto, v kolono  ferogosta, zve er naju domov pripeljeta h i in njen
mo. Malo razo arana ob slabem zaklju ku. Pa
ne za dolgo. Naslednji dan so kov ek nali v
Madridu, ga natovorili na doma ega prevoznika, in po dveh dneh, potem ko sta vsebino dobro obdelali uniformirani delavki na Brniku,
je v pravih rokah. Pozno v no smo se veselili
vsebine tako elenega kov ka.
Na naslednje potovanje pa obvezna oprema
- ZEMLJEVID SLOVENIJE - da e midva
malo pripomoreva k razpoznavanju nae male,
lepe domovine.
Avtor potopisa Stane Zarnik je imel 24. maja
letos zagovor doktorske dizertacije iz politi ne lozoje uradnitva. Stane Zarnik je
21. junija postal doktor druboslovnih znanosti - politologija. estitamo!

Kot e skoraj vsako leto ( e bi bilo vsako, bi
bil to e 21. SKVO vikend) smo si stari in novi
voditelji vzeli vikend asa in se odpravili pripravljat nove izzive za nae skavte. Letos smo
bivali v Sostrem pri naem novem DA-ju (duhovnem asistentu) Aleu Tomaevi u, ki je bil
pred nekaj leti tudi diakon v komendski upniji.
V petek smo pripravili izziv za odhajajo e
stare in prihajajo e nove voditelje. Komendski
steg so zapustili Nejc Jurkovi , Primo Pogaar in Jure Jerovek, ki bo svojo skavtsko pot
nadaljeval na dravni ravni. SKVO-ju (skupnosti voditeljev) pa sta se pridruila Sara
Vidmar in Domen Jurkovi . Temu je sledilo
strateko na rtovanje. Preleteli smo stanje v
stegu in postavili smeri dela  vizijo.
V soboto smo se odlo ili za tri vizije in si

zastavili cilje. Seznanili smo se z vzgojnim namenom in ga
priredili tudi za na
steg, kasneje pa smo
e na rtovali po vejah. Letonji voditelji
posameznih vej so:
VV: Eva Karni nik,
Andreja Grkman in
Sara Vidmar, IV: Katarina Pavlini , Benjamin Lah, Domen
Jurkovi in Mojca
Zmrzlikar, NOPP:
Izidor Bitenc in Irena
Grilc, PP: pela Hlade in Tamara Lah.
Stegovodja v
letonjem letu je
Tamara Lah, njen
pomo nik pa Izidor Bitenc.
Vsako leto namenimo
veliko
asa projektom
(Adventni, LMB,
Obljube, istilna
akcija
) in za
njih smo si vzeli
as v nedeljo dopoldne. Letonje
leto pa bomo posvetili tudi pra-

znovanju 20-letnice komendskega stega, na
kar smo zelo ponosni.
Mojca, Frle a ebela

Hla e so postale prekratke, kroj kon no malo
bolj prav in tevilka razreda se je spremenila in
s tem je priel tudi as, da nekateri zamenjajo
skavtsko vejo. Od ete Pogumno srce se je poslovilo osem junakov in ta dogodek je bilo treba
primerno obeleiti. Najprej smo preverili, e so
sploh e zreli za odhod. Bodo i najstareji so
jim pripravili nepozaben izziv in za za etek so
jim za mo pripravili slastne pala inke, namazane s sumljivimi zadevami. Kar nekam po asi
jim je lo Potem e banano, ki pa so jo morali
pojesti po dva skupaj, brez rok seveda. Nato
smo preizkusili njihovo znanje z nekaj vpraanji
in zi no mo s sklecami in dobro staro vrvjo.
Niso voh, nae starine. Za konec pa e posladek
- ogromna skleda sladke smetane, v katero so

morali potopiti obraz in poiskati svojo kislo
kumarico. Rezultat: siti, utrujeni in zelo smetanasti skavti, ki pa so dokazali, da z njimi ni ale
in da so pripravljeni za noviciat. Sledili so odhodi, ko je vsak prebral svoje pismo odhoda, se
spomnil na svoje skavtske za etke, tabore, spomine in se poslovil od soskavtov. Odli so tudi
voditelji Tamara, Izidor in Irena, ki bodo sedaj
vodili druge veje. Malo smo se smejali, veliko
smo se objemali, poto ili kako solzo, ampak
tako pa je ob slovesih. Potem smo si zasluili
kosilo, ki sta nam ga pripravila nova voditelja
Domen in Mojca. Po po itku pa smo e pri akovali nae novince. Vsak vod je dobil za pomo
le blaten odtis evlja, potem pa so morali poiskati nove lane voda. Malo zmedeni, malo

prestraeni, ampak predvsem veseli, so novinci
pokukali iz svojih skrivali in se pridruili
abcam, ebelam, gazelam, sokolom ali volkovom. In ne bi bili mi, e jih ne bi kar takoj zvezali, jim zavezali o i in poslali na pot, kjer jih je
akal izziv. Za bive vol i e nekaj dungelskih
vpraanj, za voditelja pa spet veliko smetane. Pa
smo se strinjali, da so vsi dovolj pametni, mo ni
in lepi, zato smo jih sprejeli v nao eto, zraven
pa e postavili nove vodnike. Dovolj smo delali,
zato smo se e malo igrali rover ka-nogomet,
pomalicali in se imeli nadvse fajn. Zdaj smo
bogateji za 10 mladih skavtov in dva voditelja,
imamo pet super novih vodnikov, smo siti, razigrani, veseli, pogumni, mo ni in nadvse edni.
Katarina, Simpati na ebela

Ker je na vodja krdela Akela junako preminil v boju z Rde imi psi, je nae krdelo nujno
potrebovalo novega karizmati nega vodjo
Skakajo ih ol kov. Po preizkunji pri Kajih brlogih smo s Pesmijo obljube dobili tokrat svetlolaso Akelo, s katero smo zelo zado-

voljni, vendar pa smo potrebovali e rnega
panterja, Bagiro. In glej ga zlomka, mimo nas
se je vignilo nekaj temnega in brcalo kokosov oreh. Po zaslianju smo ugotovili, da to
bitje obvlada kokosbrc, hitro te e in se rado
smeje pa e prijazno je. No, tako smo dobili

novo Bagiro. Ka a Kaja ostaja ista in e vedno je najlepa. Sedaj pa se e veselimo voli ev mladi ev, da jih izurimo in pripravimo
na lov. In v dungli bo spet vse ronato in
mirno.
Ka a Kaja in Akela
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Najprej sem se el stuirat. Potem smo se
ogreli in nato so nas testirali. Bil sem prva
skupina. Skoraj celo uro sem bil v velikem
bazenu. Imeli smo tudi malico. Na koncu sem
se malo poigral v malem bazenu.
Enej Mandi , 3. a
Za elo se je sredi septembra. Bilo je v Kranju.
li smo z avtobusom. Najprej smo se ogreli,
potem smo se li stuirat. In potem je bilo testiranje. Razdelili smo se v skupine. Bile so tiri
skupine. li smo v olimpijski bazen. U ili smo
se abico, hrbtno plavanje, voja ka in raketo.
In potem je bila malica. Spet smo li v bazen, a
voda je bila mrzla. Ve krat smo tudi skakali v
vodo. Na koncu plavanja smo imeli testiranje
in tafetne igre. Bilo je super.
Ela Remic, 3. a
12. septembra smo li na plavalni te aj. Z avtobusom smo se vsak dan do 19. septembra vozili v Kranj. Preden smo li v bazen, smo se stuirali. Imel sem plavalno u iteljico. Ime ji je
bilo Ana. Plavali smo voja ka, raketo, hrbtno
in abico. Plavali smo v velikem bazenu. Skakali smo na glavo in na bombico. V majhnem
bazenu je bilo toplo. Imel sem se lepo.
Domen urbi, 3. a

U enci 5. razredov smo bili od 5. do 10. septembra v letni oli v naravi.
Vsak dan smo veliko plavali, vsak v svoji
skupini, in opravljali bronastega, srebrnega in
zlatega deln ka. Moj u itelj plavanja je bil
Ane Tekav i . Bil je zelo prijazen. Po u enju
plavanja smo imeli razli ne portne igre  odbojko na mivki, med dvema ognjema, fantje pa
so igrali nogomet ali koarko.
Imeli smo tudi pouk v naravi. Dobili smo
delovne zvezke in se u ili o primorskem svetu.
Pe smo se odpravili do Novigrada, kjer smo
si lahko kupili spomin ke in sladoled. Z ladjo
smo se odpeljali v Pore , kjer smo si ogledali
ozke ulice tega primorskega mesta. Videli smo
tudi mozaik, ki smo ga potem iz razli nih
majhnih kamen kov tudi sami naredili.
Imeli smo se zelo lepo. Veseli smo, da smo
se sre no vrnili domov.
Ula Kos, 5. b
V sredo zjutraj smo se odlo ili, da gremo po
zajtrku v Pore . Najprej smo li z avtobusom v
Novigrad. Tam nas je akala ladja, s katero
smo se odpeljali v Pore . Na njej so nam dali
tudi pija o. Ko smo prili v Pore , smo si najprej ogledali staro mesto. Hodili smo po ozkih
ulicah. Ogledali smo si tudi mozaik pri baziliki.
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Videli smo, kako so suili perilo in brisa e.
Nato smo prili na glavni trg, kjer smo se vsi
skupaj fotograrali. Nakupili smo si razli ne
spominke. Privo ili smo si sladoled. Morali
smo odhiteti. Do Novigrada smo se ponovno
odpeljali z ladjo. Vmes smo v vodi videli veliko klobukov. Iz Novigrada smo se odpeljali z
vlakcem. Potem smo imeli kosilo ter se razdelili v skupine za plavanje. Po plavanju smo
ve erjali. Nato smo imeli predstavitev sob, e
malo plesali in odli spat.
Janez Marinko, 5. c
V enem od jasnih ve erov smo odli iz Pinete
na kratek sprehod z naglavnimi svetilkami
opazovat zvezde. Na nebu smo poiskali Mali
voz, katerega del ek je tudi zvezda Severnica.
Zagledali smo premikajo o se zvezdo. Vsi smo
bili za udeni: »Le kaj je to?« ez nekaj asa se
je enemu izmed u encev utrnila misel: »To je
satelit!« Tako smo ugotovili, da to sploh ni bila
zvezda, ampak satelit. Kmalu smo opazili, da
je satelitov e ve .
Nato smo iz daljave opazovali Umag. Vedeli
smo, da je poznan po tenisu, saj ima ogromno
teniko igri e.
Tako se je kon alo nae opazovanje zvezd in
okolice. Odpravili smo se nazaj v dom, se pripravili na spanje in sko ili vsak v svojo posteljo.
Patricija Lunar, 5. c
Imel sem se zelo lepo. Ko nas je u itelj plavanja poklical, smo odli na plao. Z Robertom
sva nabirala koljke. V vodo smo li takrat, ko
smo bili vsi namazani s son no kremo. V
morju smo plavali in se potapljali. Robert in
jaz sva lovila rake in ribe. A e sva kakno
ujela, sva jo izpustila. Upam, da se bom tja e
vrnil.
Jakob mauc, 5. a
Dragi prijatelji,
v Pineti se imam zelo lepo. Vreme je lepo,
morje pa toplo. Vsak dan se u imo plavati in
spoznavamo primorski svet. Jutri bo ples. Tega
se e veselim.

V ponedeljek so nas plavalni u itelji testirali
in v torek razvrstili v skupine. Sem pri u itelju
Aleu. Rekel je, da se bomo do konca tedna
u ili kravl in prsno. Meni je najbolj ve , ko
smo v sobi. Naa soba ima na desni strani
omaro, na levi dva pograda in dva stola ter
no no omarico. Z naega okna sobe je lep pogled na naravo. Med po itkom se kartamo.
Zve er takoj, ko ugasnejo lu i, zaspimo.
Danes zve er bomo li ob obali do Novigrada, kjer bom kupil spomin ke.
eprav mi ni dolg as, vas pogream in komaj akam, da pridem domov.
Lepo vas pozdravljam
Nejc Zorman, 5. b

Eden od kulturnih dni v letonjem letu je
vklju eval obisk Mednarodnega gra nega likovnega centra v parku Tivoli v Ljubljani, kjer
poteka Mednarodni gra ni bienale, katerega
tema je Dareljivost in velikodunost.
Ker je v dananjem asu na svetu veliko rev ine, brezdomcev in brezposelnih, je prav,
da ljudje pokaemo nekaj so utja in podarimo
tem ljudem nekaj, kar jih osre i in jim pomaga
malo lepe iveti. O dareljivosti govorimo
ele, ko nekomu kaj damo, pa eprav le malenkost, npr. objem ali poljub, in ne pri akujemo
ni esar v zameno.
V MGLC so nam pokazali nekaj primerov,
kako lahko to storimo. Nekje so se ljudje organizirali in zbrali hrano, ki je niso porabili. Podarili so jo pomo i potrebnim, ki so je bili zagotovo veseli. Spet drugje so pekli pecivo in
pikote ter nape eno razdelili ljudem. To sicer
ni velika pridobitev za prejemnike, a je tako
dejanje posebno, saj loveka osre uje. Ni treba,
da vedno daruje kaj materialnega, lahko je to
le misel ali pogled, ki nekoga razveseli ali potolai.
Vse skupaj najbr ne bi bilo mono, e lo-

vek ne bi util niti trohice so utja do so loveka
v stiski. Mislim, da na svetu ni veliko takih, ki
bi bili pripravljeni za druge rtvovati del ek
svojega, eprav nas nekatere stvari ni ne stanejo. A v asih je teko podariti tudi nasmeh.
Andra Koir, 9. a

V etrtek, 16. septembra, smo si ogledali Narodno in Moderno galerijo v Ljubljani. V Narodni
galeriji smo ob slikah izvedeli nekaj zgodb o
starih junakih, npr. o Narcisu, ki je bil samove en, in o Parisovi sodbi, ki smo jo dekleta
tudi zaigrale. V Moderni galeriji pa smo videli
slike in kipe, za katere potrebuje kar nekaj
asa, da ugotovi, kaj predstavljajo. Ve mi je
bil prostor, v katerem so bile zbrane stvari iz
vsakdanjega ivljenja. Predmeti so bili vsakdanji, a vseeno zelo zanimivi. Videli smo tudi
nekaj kipov ivali. Zanimiva sta bila avtoportret slikarja s h erko in soba, ki je imela tapete
v obliki asopisa. Cela soba je bila en velik
asopis.
Ko smo akali u ence 7. b razreda, smo si e
enkrat ogledali fotograje na velikih tablah.
U itelj nam je povedal, da so bile fotograrane
iz balona na vro i zrak. Najbolj mi je bila ve
fotograja, na kateri je bilo izza gora videti
jezero, poleg tega pa e son ni zahod.
V Narodni galeriji sem veliko izvedela o

vrstah slikanja (portret, avtoportret, akt, tihoitje ) in zanimive zgodbe, v Moderni galeriji
pa, da umetnost ni le to, da stvar ali bitje lepo
narie ali upodobi, temve so to tudi stvari,
ki so bodisi nenavadne, edinstvene ali pa
vsakdanje. Kulturni dan mi je bil zelo ve in
bi ga rada e kdaj ponovila.
Jana Stele, 7. a

V etrtek, 6. oktobra, smo se nekateri u enci
udeleili Festivala znanosti, ki je potekal v
Cankarjevem domu v Ljubljani. Obiskala sem
ga prvi , saj so mi soolci povedali, da so delavnice in predavanja na teh festivalih zelo
pou ni in zabavni.
Ob 9. uri smo se izpred ole odpravili v
Ljubljano. Tam so nas razdelili v dve skupini.
V prvi so bili tisti, ki so se odlo ili sodelovati
na matemati nem tekmovanju, v drugi pa so
prisluhnili predavanju o vplivu vremena na
po utje. Odlo ila sem se za tekmovanje, eprav
mi matematika ni najbolj pri srcu. Na koncu se
je izkazalo, da sem se odlo ila pravilno, saj
sem se tam zelo zabavala. Od petih nagrad, ki
so jih podelili za pravilne odgovore, so kar
tiri dobili Komend ani.
Ob koncu te dejavnosti smo imeli nekaj
prostega asa. Ogledovala sem si razli ne dejavnosti. Najbolj ve mi je bila tista, pri kateri
je bilo treba prepoznati za imbe s pomo jo

voha. Ve ino sem jih ugotovila, nekaj pa je
bilo tudi takih, ki so mi bile neznane. eprav
sem si elela, da bi imela e nekaj asa za samostojno raziskovanje, pa mi ni bilo al, da
smo se udeleili naslednjega predavanja.
Ogledali smo si, kako so delali s teko im duikom, pokazali so nam, kako lahko s posebnimi
solmi doseemo, da ogenj gori v razli nih
barvah ter e druge stvari. Vsi so bili navdueni, ko so predavatelji napovedali, da bodo s
teko im duikom naredili sladoled. Nekateri
so ga poskusili, a jaz nisem bila med njimi, saj
ga je zmanjkalo, preden sem prila na vrsto.
Predavanje me je tako navduilo, da me to
sploh ni motilo.
Odli smo e na zadnjo delavnico, ki naj bi
bila s podro ja zike. A odsotnost predavatelja
je povzro ila, da smo spet posluali o kemi nih
poskusih. Tokrat smo delali z razli nimi plini.
Pokazali so nam suh led, zmrznili list, prikazali, kako se balon zaradi mraza skr i Tudi
stvari, ki sem jih izvedela tu, so mi bile precej
ve .
Dan je el po asi h koncu. Zdelo se mi je,
kot da smo komaj dobro prili, pa smo se e
peljali domov. Ugotovila sem, da so imeli soolci prav, ko so trdili, da se bom na festivalu
zabavala. Bilo je naravnost fantasti no in trdno
sem odlo ena, da se ga bom udeleila tudi prihodnje leto, e bo to le mogo e.
Adrijana Stele, 8. a

Mesec oktober je Mesec poarne varnosti in v ta namen nam je gasilska
postaja Moste pripravila pravo gasilsko dopoldne, ki smo se ga otroci in
vzgojiteljice ter vzgojitelji iz vrtca Mehur ki v veliki ve ini udeleili.
Najprej so nas gasilci prijazno sprejeli, se predstavili, vzpostavili zelo
prijeten stik z mal ki, nato pa nam razkazali gasilski avto, opremo in
razne pripomo ke. Otrokom je veliko pomenilo, da so imeli monost
sedeti v gasilskem avtomobilu in se po utiti kot pravi gasilci. Da je
bilo dogajanje pestreje, so otroci tudi gasili. Z vodo, ki je tekla iz cevi,
so merili plo evinko in jo poskuali spraviti na tla. Seveda ni manjkala
niti sladka malica, pija a in pe en kostanj. Otroci so spraevali in gasilci so jim odgovarjali. Ob koncu pa je sledil e prijazen pozdrav v
slovo  zavijanje sirene in lu i, kar je predvsem najmlaje nadvse razveselilo. Vsem gasilcem se e enkrat zahvaljujejo in jih lepo pozdravljamo! Na pomo !
Cirila Horvat, Vrtec Mehur ki
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Malo nenavaden naslov, je pa e kako resni en.
Gojitelj potnih golobov Boris Baloh iz Most je
eden redkih dejavnih gojiteljev teh plemenitih
ptic, ki imajo v svojem razvoju zelo razgibano
zgodovino. Uporabljali so jih v vojnah kot
prenaalce ukazov in poro il. So prenaali tudi
ljubezenska sporo ila, ko ivljenje e ni bilo
tako stehnizirano? Verjetno. Novi asi pa so
prinesli v gojitev potnih golobov nove vsebine
in tudi miselnost, da je reja teh »potarjev«
lahko prijetno razvedrilo, ki pa terja od lastnika
veliko znanja, ljubezni, potrpljenja, v asih tudi
odrekanja in nemalo materialnih strokov.
Vse nateto pa zbledi ob radosti, da je tvoj
golob dravni prvak, prvak na tekmovanju doma ali v tujini.
So pa teki asi, ko se letno izgubi tudi do 30
% golobov, ki ne najdejo svoje poti nazaj zaradi
atmosferskih motenj, elektromagnetnega sevanja raznih oddajnikov, ali pa so rtve sokolov.

Vseeno  Boris Baloh je lovek, ki zna in
zmore tudi preko takih ovir. Sicer letos ne bi
prijavil na mednarodno tekmovanje golobov 
pismono, ki e leta poteka v Sun City-ju v
Juni Afriki, kar treh svojih »tekmovalcev«.
Premagal je administrativne in birokratske
ovire vsake vrste  prijavil se je kot lan kluba
iz Komende - Slovenije in preko Avstrije poslal
svoje tekmovalce na jug te oddaljene celine.
Letos bo tekmovalo 5 do 6000 golobov iz 30
drav. Po obvezni karanteni  privajanje na terene, aklimatizacija in nato 15 tekem v novembru in decembru. Veliki nale pa bo 28.1.2012.
Tako bo zaslugi naega ob ana med zastavami udeleenih drav visela tudi slovenska zatava, gotovo bo v slubenih biltenih omenjen
tudi klub iz Komende. Po zaslugi Borisa Baloha in netetih sponzorjev, ki mu ve krat pomagajo pri strokih, ki nikakor niso zanemarljivi.
Pernatim tekmovalcem veliko sre e in uspe-

ha, gojitelju pa zaslueno priznanje.
Pa e to  svoje golobe rad pokae vsakemu,
ki pokae zanimanje  tudi predolskim in
olskim otrokom, ki jih na obisk prisr no vabi.
Samo prijaviti se je treba prej po telefonu 83416-33. Morda bo med mladimi obiskovalci
nael koga, ki ga bodo golobi navduili do te
mere, da bodo postali njegovi prijatelji.
O novostih na tekmovanjih bomo e pisali.
Tone Ogorevc

V etrtek, 6. oktobra, smo se e zgodaj zjutraj
odpravili proti vzhodu, natan neje v Sv. Toma
pri Ormou, kjer je bilo dravno prvenstvo v
orientacijskem teku za osnovne in srednje ole.

Po uvodni kulturni prireditvi se je za elo tekmovanje. Tekmovalci smo bili pred
tartom zelo, zelo iv ni. Na progi smo se
trudili po najboljih mo eh in nekateri z
orientiranjem nismo imeli teav, drugi so
naredili nekaj manjih napak, nekateri pa
so se tudi izgubili. Po prihodu v cilj se mi
je zdelo, da sem uspeno opravila s progo,
zato sem skupaj s soolci nestrpno pri akovala rezultate. as do njihove objave
smo si krajali z igranjem odbojke. Nadvse smo se zabavali in pri tem spoznali
nove prijatelje.
Ko nam je u itelj napovedal tretje mesto v
skupnem setevku pri u enkah, smo nestrpno
pri akovali razglasitev. A napovedovalka je

kot tretje uvr eno na oder poklicala neko
drugo olo, zato smo bili vsi zelo razo arani.
Nato je rekla: »Drugo mesto, u enke O Komenda Moste!« Nih e ni mogel skriti veselja,
saj smo dosegle res odli no uvrstitev. Pred nami so bile samo u enke O Sv. Toma, ki so
znale izkoristiti prednost doma ega terena.
Najbolje Komend anke smo bile Marjeta,
Nika in jaz. Tudi nai soolci so bili zelo dobri,
saj je ekipa, ki so jo sestavljali predvsem
mlaji fantje iz druge triade, dosegla esto
mesto.
Pot domov je bila vesela in glasna. Ta dan je
bil nepozaben. Zaradi doseenega in zaradi
novih prijateljstev. Orientacija je zakon!
Monika Ravnikar, 8.a

slugi portnega drutva Suhadole je tudi tokrat
pritegnila nekaj odli nih kolesarjev, ki kljub
mnogim drugim tekmovanjem radi tekmujejo
v Suhadolah.
Peter Pibernik

Cestni kolesarji so pomerili v meanem ekipnem kolesarskem kronometru, ki je bil letos
e deseti po vrsti (lani je odpadel). Tovrstno
tekmovanje je zanimivo predvsem zaradi sestave ekip, v katerih so bili tekmovalci razli nih
starosti, spolov in zi ne pripravljenosti. Taknja vonja zahteva druga en pristop, veliko

sodelovanja in prilagajanja vseh lanov. Tekmovalci so morali prevoziti
20 km dolgo, ve ji del ravninsko
progo z nekaj lajimi vzponi. Na
progo so se podajali v eno minutnih
presledkih. Ekipa »tajerci« (Sara
Frece, Andreja Godec, Bojan Miti ,
Nandi Frece) je bila mo no motivirana ubraniti zmago izpred dveh let,
vendar ji to ni uspelo. Zmagali so
»abarji« (Tanja Koncilija, Marko
Florjani , Franci Groznik, Peter Pibernik), ki so pokazali vrhunsko pripravljenost in usklajenost, pred »Ta
povoen« (Urka Cvek, Zvone agar, Andrej
Lah, Luka Zarnik). Na etrto mesto so se uvrstili »Rog Radenska« (Sonja Groznik, Urh
Groznik, Svit Groznik, Joe uek). Ekipa se
je formirala tik pred startom, zato ni bila najbolj uigrana, kljub temu pa je dosegla soliden
rezultat. Vzorno organizirana prireditev po za-
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s priznano zeli arko

Marijo Jamnikovo
Informacije
Vesna ivadinov tebe
telefon: 040 75 73 74

I. ENSKA LIGA - Tekmovanje je bilo v
Slovenj Gradcu 1. in 2. 10. Mlade igralke so
dosegle velik uspeh. Ekipa K Komenda, za
katero sta igrali Caterina Leonardi in Teja Vidic, je osvojila prvo mesto in se v naslednjem
letu uvrstila v dravno ligo. Uspeh je dopolnila
s 4. mestom ekipa K Komenda Pogi, za katero sta igrali Manca Kralj in Laura Unuk.
I. MLADINSKA LIGA - Tekmovanje je
bilo v Murski Soboti 8. in 9. 10. Ekipa K
Komenda Popotnik, za katero so igrali Sebastijan Markoja, Samo Kralj, Tilen Lu ovnik, je
osvojila 4. mesto. Ekipa K Komenda Pogi, za
Manca Kralj, Caterina Leonardi, Laura Unuk
je osvojila 9. mesto.

EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO - Tekmovanje je bilo v Bolgariji od 11. do 20. 9. Nastopili so tudi
nai mladi igralci in v skupini deklic do 14
let je Teja Vidic osvojila 47 mesto, v skupini de kov do 14 let pa Sebastijan Markoja 46. mesto.
11. MEMORIAL JOSIPA IPAVCA Tekmovanje je bilo v entjurju od 14. do
21. 9. Zelo uspeno je nastopila Caterina
Leonardi, ki je s 6. to kami osvojila 8. mesto in izpolnila pogoje za moki naziv mojstrskega kandidata. Uspeno so nastopili e
Andrej Koboldj  20. mesto, Bla Debevc
 27. mesto, Laura Unuk  30. mesto. Na turnirju mladih je Jan Unuk osvojil 3. mesto.
5. MLADINSKI TURNIR OB INE ALEC  Bilo je v alcu 25. 9. Peto mesto je
osvojil Julijan Novakovi , 13. mesto Gregor
uni , 16. mesto pa Jan ubelj.
7. TURNIR NAJMLAJIH - Tekmovanje
izvedeno v Ljubljani 27. 9. Osvojili smo. 6.
mesto Maj Markoek, 7. Jan Unuk, 10. Jan
ubelj, 31. Andra Karner, 35. Peter Ojsterek,
41. Klemen Poglajen, 45. Tim Kova i , 46.
Ana Pibernik, 47. Rok Hlade.
1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH je bil v Mengu 30. 9. Osvojili smo 5.

mesto Manca Kralj, 11. Julijan Novakovi , 12.
Maj Markoek, 17. Laura Unuk, 22. Jan Unuk,
25. Sta Ahtik, 27. rt Boi , 33. Gregor uni ,
49. Jan ubelj, 58. Ana Pibernik, 59. Klemen Poglajen, 60. Matej Kralj, 62. iga Vogrinc, 64. Rok
Hlade, 67. Domen Kralj, 69. Andra Karner.
1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
SREDNJEOLCEV je bil v Ljubljani 13. 9.
Osvojili smo 1. mesto Caterina Leonardi, 3.
Alja Bernik.
2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
SREDNJEOLCEV je bil v Ljubljani 11. 10.
Osvojili smo 2. mesto Caterina Leonardi.
Ekipe uspeno nastopajo v I. lanski ligi zahod in v Osrednji slovenski ligi.
Franc Poglajen

Prvi po ve letnih treningih in kvalitetnih pripravah sta enska in moka ekipa balinarske
sekcije DU osvojili prva mesta na regijskem
tekmovanju Gorenjske regija. S tem jim je bila
odprta pot na dravno prvenstvo v balinanju.
Intenzivni, e bolj poglobljeni treningi po tem
doseenem uspehu so dali slutiti, da vse le ni
bilo zaman.
Zadnji »poletni« dan, 8. oktober, je bil dan
dravnega prvenstva v balinanju, ki sta ga organizirali DU Koper in Piran. Dan, kot nala
za prijetno razpoloenje. Ekipi, v sestavi:
Ivanka uli , Dani Misja, Andreja Rojko, Fani
Sodnik in Pavla Hrovat v enski ekipi in moka
ekipa v sestavi: Alfonz Hrovat, Avgust Sodnik,

Drago Oblak, Alojz Zver in Joe irovnik, so
za eli pot selitve po tirih lokacijah, kjer se je
odvijalo tekmovanje.
enska ekipa, ki je prva pri ela tekmovanje
na terenu, ki ga doslej e ni poznala, je imela
»portno nesre o«. Izpadle so e po prvem krogu. Pa niso bile slabe. Pokazale so veliko znanja,
dobro pripravo za tekmovanje,pa jim je vseeno
spodletelo. Poraz so prenesle optimisti no in z
zavestjo, da je e uvrstitev na tako veliko tekmovanje in prvo mesto v regiji uspeh, ki ga bo
potrebno za naslednje leto e nadgraditi.
Moka ekipa se je vztrajno vzpenjala po lestvici navzgor vse do zasedbe, lahko re emo
odli nega 5. mesta v dravi. Pa je vse do za-

dnjih minut kazalo, da bo ekipa pridobila vsaj
e eno mesto. al, ena sama to ka jih je lo ila
od polnala, ko je ura pokazala konec.
Je e tako. V asih sre a obrne hrbet, v asih odlo a le za malenkost bolj zbrana igra nasprotnika.
Gledano v celoti so prvaki Gorenjske regije
pokazali, da so vredni takega tekmovanja in da
jim bo samo delni uspeh dal voljo in energijo
za priprave za prihodnje dravno prvenstvo.
Niso bili slabe volje, e manj isto razo arani,
ko so zapu ali tekmovanje, kjer so spoznali
kolege iz te portne panoge, njihove zmonosti,
tako da se bodo za naslednje leto pripravili e
bolje. Balini e ne bo samevalo!
Tone Ogorevc

Spomin na pokojne lane balinarske sekcije
po astijo balinarji vsako leto v jesenskem asu

na posebnem turnirju, kamor povabijo tudi sosednja drutva.
Letonji spominski turnir je bil 21. septembra, udeleilo pa se je ga je 60 tekmovalcev.
Poleg doma inov so sodelovali tudi balinarji iz
Menga,Cerkelj in Prevoj. Dvoboji so trajali od
jutra do ve era, ko so na balini u ostali sami
doma ini, ki so zasedli tudi prva tri mesta.
Najvije sta se uvrstila Ivanka uli in Peter
Plevel, ki sta osvojila prvo mesto, druga sta
bila Pavla Hrovat in Alfonz Hrovat, na tretje
mesto pa sta se uvrstila Drago Oblak in Avgust
Sodnik. Priznanje za »najblialca« si je prisluil Ivan Hafner. Vodja tekmovanja in sodnik je

bil Toma Hacin, ki v celem dnevu ni prejel
nobene pritobe. Vsi gostje pa so, kot vedno,
pohvalili organizacijo turnirja.
Balinarska sekcija je edina, ki e vrsto let
prireja spominske turnirje in se ob tem hvaleno spominja nekdanjih lanov. Prepri an sem,
da s takim ravnanjem dajejo tudi moralno
podporo vsem e aktivnim lanom, ki tako
poleg dobljenih priznanj in prijetnega druenja
vedo, da tudi po koncu aktivnega sodelovanja
ne bodo pozabljeni.
Morda ni slaba pobuda, da bi tako ravnale
tudi ostale sekcije v drutvu.
Tone Ogorevc
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Poro ilo Policijske postaje Kamnik za mesec september ne belei ve jega tevila kaznivih dejanj na obmo ju nae ob ine. Smo se ob ani
umirili, je »dotok pogumneev« manji zaradi uspenega dela Policije,
ali pa morda zaradi ozave enosti ob anov, da smo sami odgovorni, e
nepridiprave skoraj vabimo v hie ali pu amo vnemar nezavarovano
premoenje. V popolno poboljanje posameznikov, storilcev kaznivih
dejanj, skoraj ne verjamem.
Tako je Policija zabeleila 5. septembra poskus vloma v stanovanjsko hio v Suhadolah, ki pa je k sre i ostal samo poskus. Morda bo
storilec v bodo e nehal uganjati nespodobnosti, ker se je prepri al, da se
mu tokrat ra un ni izel.
Prav tako je 5. septembra za asno menjal voznika ukradeni osebni
avtomobil v Suhadolah.
V soboto, 9. septembra, pa si je doslej e neznani lump »nabral« sebi
potrebne dele vozila v Nasov ah.
Konec septembra se narava odene v jesensko-zlate barve. Pa si je
barvnih kovin za popestritev doma ali denarnice zaelel tudi nepridiprav,
ki je 29. septembra, na Kriu ukradel kar nekaj barvnih kovin.
Da nasilje v druini ni posebnost v ob ini, so se prepri ali policisti, ki
so morali 12. septembra intervenirati pri druinskem obra unavanju.
Nepravilna smer vonje (lahko re emo merjenje irine ceste ali sekanje ovinka) je bila vzrok prometni nesre i na glavni cesti v Mostah, ki
se je zgodila 2. septembra »e« zjutraj ob 8.10.
Gotovo ste v tisku ali drugih medijih zasledili, da s 1. oktobrom stopijo
v veljavo spremembe postopkov policistov z najhujimi kritelji v cestnem prometu. Vzporedno s spremembo postopkov policistov bodo
vpeljani tudi predpisi za obvezne rehabilitacijske programe, ki bodo
najhujim kriteljem tudi omogo ili izbris posameznih kazenskih to k.
Osnovni namen teh programov je sprememba voznikovega razmiljanja,
njegovih stali in pogledov na prometno varnost.
Za asen odvzem voznikega dovoljenja
V primeru utemeljenega suma, da je storilec, ki ima veljavno vozniko
dovoljenje, storil prekrek zoper varnost cestnega prometa, za katerega
je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih to k oziroma ve kot 7
kazenskih to k za voznika za etnika, bo moral prekrkovni organ v petih
dneh od ugotovitve prekrka za storilca predlagati sodi u poleg prijave
tudi za asni odvzem voznikega dovoljenja.
Tak postopek bodo policisti izvedli v primerih, ko bo na kraju prekrka ugotovljen storilec, ki bo storil naslednje kritve:
- Vonja v nasprotni smeri na avtocesti,
- vonja v nasprotni smeri na cesti z dvema ali ve prometnimi
pasovi za vonjo v eno smer,
- prekora itev hitrosti v obmo ju za pece ali v obmo ju umirjenega prometa za ve kot 30 km/h,
- prekora itev hitrosti v naselju za ve kot 50 km/h,
- vonja v asu, ko ima voznik v organizmu ve kot 1,10 gr. alkohola na kilogram krvi, ali ve kot 0,52 miligrama alkohola v litru
izdihanem zraka, - vonja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjujejo voznikovo sposobnost za vonjo,
- odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda,
- zapustitev kraja prometne nesre e,
- za vse prekrke, ki jih storijo vozniki za etniki, kjer je poleg

globe predpisanih ve kot 7 kazenskih to k v prometu.
V vseh navedenih primerih bodo policisti storilcem prekrkov izrekli
prepoved nadaljnje vonje in izdali potrdilo o za asno odvzetem voznikem dovoljenju. e voznik ne bo imel pri sebi veljavnega voznikega
dovoljenja, bodo policisti izrekli prepoved nadaljevanja vonje motornega vozila in na potrdilo dopisali, da vozniko dovoljenje ni bilo odvzeto.
O za asnem odvzemu voznikega dovoljenja oziroma o prepovedi
nadaljevanja vonje motornega vozila mora Policija brez odlaanja obvestiti organ, ki vodi evidenco voznikih dovoljenj.
Prepoved vonje motornega vozila bo veljala do izdaje sklepa
sodi a, ki bo odlo ilo o zadevi. V primeru neupotevanja prepovedi
nadaljnje vonje, bodo policisti e zasegli motorno vozilo.
Toliko za sedaj in v premislek. V naslednji tevilki bomo povzeli zakonske spremembe, ki jih bo pri svojem delu na njihovi podlagi izvajalo
Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zdravje.
Veselo jesen in ne pozabite na 15. november  as bo za menjavo
avtomobilskih pnevmatik!
Tone Ogorevc

Angela Stele, rojena 1. 5. 1928, Gora pri Komendi 1, stara 83 let
Marija Magdalena Hvasti, rojena 6. 3. 1948, Moste 40 g, stara 63 let
Matija Henec, rojen 18. 2. 1935, Komenda, Glavarjeva c. 59, star 76 let
Ivana Zajec, rojena 6. 1. 1928, Moste 57 a, stara 83 let

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

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je za vedno
zapustila naa draga mama in
stara mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izre eno soalje, darovano cvetje, sve e in svete mae.
Hvala osebju ZD Komenda in patronani slubi. Zahvala g. upniku
Zdravku agarju in g. Jeri u za lepo opravljen pogrebni obred.
Vsi njeni!
Nasov e, september 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
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Aplenca-Glasilo ob ine Komenda, leto 20, tevilka 11, bo izla
25. novembra 2011. Gradivo za objavo oddajte do etrtka,
10. novembra 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

estitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki
ga bodo dobili po poti, in osebnega dokumenta pri Miha Rudl, Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda, Telefon: 040 170 767. Nagrade so prenosljive na drugo osebo.

Nagrade:
1. nagrada: bon v vrednosti 130 EUR (osnovno poliranje celotnega vozila)
2. nagrada: bon v vrednosti 80 EUR (notranje globinsko i enje avtomobila)
3. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR (premontaa, vija enje, centriranje)
VULKANIZERSTVO GRGI s.p., Zaj eva 5, 1218 Komenda: nudimo poliranje in globinsko i enje vseh vrst; pripravo vaega vozila za
prodajo; vulkanizerstvo; hitri servis. Delovni as - ponedeljek-petek:
8.00  18.00, sobota: 8.00  13.00, nedelja, prazniki: zaprto. Informacije in sprejem naro il: 01 834 14 82, 041 812 420, 031 785 706.
Reeno krianko (lahko napiete tudi samo REITEV GESLA)
poljite na naslov: Urednitvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda
DO VKLJU NO 10. novembra. Na kuverto napiite: ime, priimek,
naslov in Nagradna krianka.
Nagrajenci krianke GeoPOL v Aplenci tevilka 8-9 - 2011
1. nagrada  bon 150 EUR DARJA KAMEK, Gora 24 c, 1218 Komenda
2. nagrada  bon 100 EUR JURE DOLMOVI , Nasov e 1, 1218
Komenda
3. nagrada  bon 50 EUR ZVONKA VAJDI , Moste 40 i, 1218 Komenda

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.
Za EBELO smo
tokrat dobili predlog, da jo podelimo avtorju oz. lastniku
napisa
GMAJNICA
ob
kroi u. Ogledali
smo si ga in se strinjali s predlogom.
OSAT si je tokrat prisluila rma
Milan Jelen s.p. iz sosednje ob ine. Kljub pozivom iz ob ine Komenda in prepovedi inpekcije v
Poslovni coni Komenda (za Petrolovo rpalko) e vedno predeluje gradbene odpadke.
EBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na razli nih podro jih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezpla na dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog

