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Sejmarjenje v takšni 
obliki, obsegu in s 
tradicijo kot jo ima 
v Mengšu, živi le 
redkokje. Letošnji 
sejem v Mengšu
pa je bil še posebej 
živ in zanimiv.

Umetnost je navaditi 
se živeti v sedanjem 
trenutku, nas pa vedno 
skrbi na zalogo

Sejem bil je živ Lovska družina 
praznovala 70 Let

Mengšan Nik Purnat 
Kamniku priboril zlato

Glasbena poslastica 
s klavirjem in sakso-
fonom

28 33 346 22



OBVESTILO

OBVEŠČAMO VAS, DA CENTER ZA 
SOCIALNO DELO DOMŽALE SVOJE 

PROSTORE S 1. 11. 2016 SELI NA NOVO 
LOKACIJO NA NASLOVU

MASLJEVA ULICA 3, DOMŽALE.

NOVI POSLOVNI PROSTORI SE NAHAJAJO 
OB ŽELEŽNIŠKI PROGI NASPROTI PARKIRNE 

HIŠE DOMŽALE.

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od oktobra 2016 
MLADINC bo odprt od 16.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. glede na dogodke, v ned. od 18.00 do 22.00

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com - T: 070-732-070

KAJ SE DOGAJA
* ŽIV ŽAV OŠ Mengeš, v torek, 4. oktobra, od 15.30 do 18.00, na ploščadi pred OŠ 
Mengeš (Blanka T.)
*VIDIM PRIHODNOST – pogovorno srečanje, SPOZNAJ ŠTUDIJ IN DELO PSIHOLO-
GA IN PSIHOTERAPEVTA, v torek, 11. oktobra, ob 19.00, v Mladincu (Alenka Z.)
*KOSTANJ PARTY, v soboto, 15. oktobra, ob 18.00, v Mladincu (Rok R.)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – KIRGIZIJA, v torek, 18. oktobra, ob 19.00, v Mla-
dincu (Andrej)
*MOVIE NIGHT – SPOTLIGHT, v soboto, 22. oktobra, ob 19.00, v Mladincu (Sara P.)
*PREDAVANJE  DEPRESIJA JE OZDRAVLJIVA, v torek, 25. oktobra, ob 18.00, v 
Mladincu (Barbka Š.)
*MOVIE NIGHT RISANKA – ALPHA AND OMEGA, v soboto, 29. oktobra, ob 17.00, 
v Mladincu (Sara P.)
*MOVIE NIGHT - THE DANISH GIRL, v soboto, 5. novembra, ob 19.00, v Mladincu 
(SaraP.)
*TURNIR V NAMIZNEM TENISU, v nedeljo, 6. novembra, ob 15.00, v Mladincu 
(Maja T.)
*TALENTI V ŽIVO – koncert Fad horses in gostje, v soboto, 12. novembra, ob 20.00 
(Nina Z,)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – SEVERNA KOREJA, v torek, 15. novembra, ob 18.00 
(Izidor F.)
*MOVIE NIGHT  RISANKA – THE CROOPS, v soboto,  26. novembra, ob 17.00 
(Sara P.)
PLES IN USTVARJANJE 
*VADBA ZA MLADE NOSEČNICE, ob torkih, do 15.00 do 16.00, pričetek oktobra, 
v Mladincu (Sanja T.)
*ANGLEŠKE GIBALNE URICE ZA OTROKE, ob torkih, od 16.00 do 17.00, pričetek 
oktobra, v Mladincu (Sanja T.)
* HIP HOP, pionirska skupina v torek in četrtek od 18.00 do 19.00; mladinska skupi-
na v torek in četrtek od 19.00 do 20.00,hip hop članice v torek in četrtek od 21.00 
do 22.00,  hip hop urice za mlajše (predšolske) ob četrtkih od 17.00 do 18.00,  
urice in članice pričnejo z vajami oktobra, treningi in plesne urice bodo v prostorih 
mladinskega centra (Sanja )
*DRAMSKA SKUPINA ZORANA, za mlade, ob petkih od 17.00 do 19.00, v plesni 
dvorani Mladinca (Nika M).
*OD LUTKE DO PREDSTAVE, za mlade od 10 let dalje, ob petkih od 18.00 do 
19.00, kreativno lutkovno ustvarjanje bo potekalo v prostorih Mladinca, pričetek ok-
tobra  (Sava K.)
*PILATES, ob torkih in četrtkih od 20.00 do 21.00, pričetek v oktobru, v prostorih 
Mladinca (Sanja T.)
*SOLO PETJE, termin po  dogovoru, prijave  in info na vokalstudio.soncna@gmail.
com ali na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu (Nina Z.)
UČENJE IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, v četrtek od  16.00 - 21.00, za mlade od 10. leta 
dalje, dijake in študente,  v Mladincu, termin po predhodnem dogovor (Rok R.) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching), individualno, po dogovoru, prijave in 
info na drustvo.aia@gmail.com,  v Mladincu (Silva A.)
SVETOVANJE
*PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, individualno, prijave na: 
svetovalnica.aia@gmail.com ,v Mladincu ( Mojca P.)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto 
in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, ali po dogovoru, izkušeni animatorji  
poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja T.)

URADNE URE:
ponedeljek:

8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

sreda:

8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:

8.00 - 13.00

OBČINA MENGEŠ

2. 11. in 15. 11. ob 18.00
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Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.

menges.si; Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490844, e-po-

šta: mengsan@menges.si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Matej Hribar, 

Aleš Janežič, Bogo Ropotar, Jože Vahtar, Tomaž Štebe, Mirjan Trampuž; 

 Uredniški odbor: Maša Skok, Štefan Markovič, Blanka Tomšič; Lektoriranje: 

Nataša Jerič (za Artline d.o.o.); Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o., tel.: 01 

7291190, artline.design@siol.net, www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.; Di-

stribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Oglasi in zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 

7247106, e-pošta irena.kosec@menges.si; Naklada: 3.000 izvodov; Revija:  izide 

enajstkrat na leto, je brezplačna in jo dobijo  praviloma vsak drugi petek v mesecu 

vsa gospodinjstva v občini Mengeš.

Zgodba z naslovnice: Na sejmu v Mengšu je gostoval čisto pravi lajnar. Foto: Edvard 

Vrtačnik

Naslednja številka Mengšana izide v petek, 11. novembra 2016.

SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo 

biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano tele-

fonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu 

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaro-

čenih prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne honorirajo. Potrebno jih je oddati v 

formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne fotografije 

(vsaj ena je obvezna k vsakemu članku) pošiljajte kot samostojne datoteke v .jpg 

formatu ter velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in 

navedite avtorja. Dolžina prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki, 

v vsakem primeru pa je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za 

naslednjo številko je zadnji dan v mesecu. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte do 31. oktobra 2016.

Kazalo

4 Občina

6 Intervju

9 Reportaža

12 Mengeški utrip

21 Obvestila

22 Šport

27 Kultura

32 Oglasi

33 Politika

34 Zahvale - Oglasi

Na odru sem srečna
Sem takšen človek, ki potrebuje veliko časa in prostora zase. Tudi 
jaz se vsakodnevno spopadam z notranjimi stiskami, preobreme-
njenostjo in stresom. Zgodi se, da me zaradi dnevnih opravil čas 
preprosto prehiti in duši mojo kreativnost, zaradi katere se počutim 
domače in sproščeno. Včasih preprosto pozabim, kdo sem in kaj 
si v resnici želim. Upam si trditi, da vsi hrepenimo po prostoru ali 
osebi, kjer se počutimo varno. Gledališki oder je zame prostor, 
znotraj katerega iščem sebe in rešujem svoje notranje konflikte. 
Za lažje razumevanje sveta okoli sebe stopim v čevlje drugega in 
se skozi drugo perspektivo učim obvladovati različne situacije in 
čustva, s katerimi sem lažje kos vsakodnevnemu življenju. Skozi 
igro nabiram izkušnje, odgovore na vprašanja in spoznavam glo-
bine človeka. Kadar je za mano takšen gledališki dan, se počutim 
srečno. Kaj ni to pravzaprav tisto, česar si vsi najbolj želimo? Tudi 
tebi, ki to bereš, želim veliko sreče pri ustvarjanju in gojenju tvoje-
ga kreativnega prostora.

Nika Manevski



Izgradnja manjkajočega dela mengeške obvoznice – 
opozorilo pristojnim
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v okviru obiska v osrednjeslovenski regiji v maju 2016 javno izjavil, da je izgra-
dnja mengeške obvoznice ena od prioritetnih nalog. V upanju, da ni šlo zgolj za vljudnostno izjavo, ampak, da se bodo izrečene 
besede ministra dejansko udejanjile, smo stopili v stik z njegovim kabinetov v želji, da se projekt obudi in čim prej realizira.

V začetku junija 2016 smo tako zaprosili za termin operativnega se-
stanka na ministrstvu, kjer so nas napotili na Direkcijo Republike Slo-
venije za infrastrukturo, ki naj bi bila pristojna za izgradnjo obvoznice. 
Po dveh mesecih prošenj in na koncu opozorila na možnost cestnih 
zapor smo z njihove strani dobili odgovor, da je za izgradnjo pristojen 
DARS. 2. septembra 2016 smo se z njihovimi predstavniki sestali na 
sedežu družbe v Celju, kjer smo jih seznanili z nevzdržnim prometnim 
stanjem, ki je posledica nedokončanega dela obvoznice. Zahtevali smo 
takojšnjo izgradnjo manjkajočega dela in ponudili možnost našega fi-
nanciranja v primeru, da država oziroma DARS nima zagotovljenih 
virov financiranja (ob zagotovilu, da nam ta sredstva država kasneje 

povrne). Obljubljeno je bilo, da bodo naš predlog proučili in v ta 
namen organizirali skupni sestanek s pristojnim ministrstvom in di-
rekcijo za infrastrukturo. 
 12. septembra 2016 smo se nato (župan, direktor občinske uprave 
in predsednik odbora za okolje in prostor Franc Hribar) sestali še na 
Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, na katerem so bili pri-
sotni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, direkcije in DARS-a. 
Na sestanku smo jim predložili fotografije neznosnega prometa na 
Prešernovi cesti in ponovno zahtevali takojšnjo izgradnjo obvoznice. 
Sestanek je bil že na robu ekscesa, saj sta predstavnika DARS in 
Direkcije za infrastrukturo drug na drugega prelagala pristojnost za 
izgradnjo obvoznice! Prisotnemu predstavniku Ministrstva za infra-
strukturo, gospodu Zavašniku, smo nato z naše strani podali zahtevo 
za sestanek neposredno pri ministru, da razreši vprašanje pristojnosti 
za izgradnjo obvoznice in da se izjasni o ponujeni možnosti našega 
sofinanciranja. Predstavnik ministrstva nam je zagotovil, da bo uredil 
sestanek z ministrom po 21. septembru 2016. Vse prisotne smo še 
enkrat z vso resnostjo opozorili, da bomo v primeru ignorance prisi-
ljeni sprejeti skrajne ukrepe za zaščito interesov prebivalcev Občine 
Mengeš (tudi možnost cestnih zapor).

Besedilo in fotografija: občinska uprava

Ponudili možnost financiranja Občine v primeru, da država oziroma 
DARS nima zagotovljenih virov financiranja ter ob zagotovilu, da vložena 
sredstva država kasneje povrne

Obvoznica Mengeš
Ob pisanju današnjega uvodnika po srečanju z ministrom 
za infrastrukturo, dr. Petrom Gašperšičem, in problema-
tiko, ki se izkazuje že vrsto let ob nedokončani obvoznici 
Mengeš, lahko povem sledeče.

Ko sva se z ministrom 11. maja pogovarjala o nevzdržnem stanju 
predvsem tovornega prometa v Občini Mengeš, ki bremeni in s tem 
tudi poslabšuje bivanje ljudi predvsem ob sami glavni cesti, je dal 
minister javno obljubo, da bo nezgrajeni del obvoznice Mengeš 
prioriteta v programu Ministrstva za infrastrukturo in seveda tudi 

v programu DARSa. Na srečanju, ki je potekalo 10. oktobra letos, 
smo se zopet lotili problematike in iskanja rešitve za čim prejšnje 
dokončanje tega dela. Glede na prisotnost ljudi s posameznih re-
sorjev na tem sestanku sem tudi sam dobil upanje, da se bo to 
dejansko zgodilo v prihajajočem letu. Po obljubah in terminskem 
planu, ki je zapisan tudi v programi DARSA za leto 2017, in ume-
stitvi neizgrajenega dela obvoznice Mengeš v tem programu sem z 
zadovoljstvom, obenem pa tudi s prisotnimi dvomi o tem pozitiv-
nem sestanku, zapuščal prostore Ministrstva. Seveda se tukaj po-
raja vprašanje, ali bodo vse te  informacije, ki vam jih posredujem, 
verodostojne, uresničljive in tudi  izvedene v praksi. Kar precej 
kritik je izrečenih na občinsko upravo oz. župana, a smo mi le 
stranski igralec, ki lahko in mora prepričevati in dokazovati upra-
vičenost tako nujnega projekta. Želim povedati, da smo odvisni od 
inštitucij, ki niso v naši pristojnosti in na katere nimamo direktnega 
vpliva, po zadnjih občutkih pa imam upanje, da so nam končno 
prisluhnili in se tudi najbolj odgovorni zavedajo problema, s ka-
terim se občani vsakodnevno srečujemo. Zapisnik tega sestanka, 
ki nam bo posredovan s stani Ministrstva, bomo objavili na naši 
spletni strani in v naslednji številki glasila Mengšan.
Ko šola odpre svoja vrata in sprejme svoje učence, so tudi društva 
pričela s svojimi aktivnostmi. Nekaj povsem novega se je zgodilo 
letos v Loki na prvih vaških igrah Loke pri Mengšu. Uvod v jesen so 
pričeli člani Lovske družine Mengeš s praznovanjem svoje 70-letni-
ce. Društvo Mihaelov sejem je pripravilo že tradicionalni Mengeški 
sejem. Vsem ustvarjalcem čestitam in se zahvaljujem za ves trud, 
ki ga prispevajo za skupno dobro, dobro počutje občanov in s tem 
tudi promocijo Občine Mengeš. 
Prihaja jesen, za nekatere najlepši čas v letu. Izkoristimo te pre-
čudovite dneve, ki nam jih ponuja narava v svoji najlepši podobi.

Besedilo in fotografija: občinska uprava
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Pričetek rekonstrukcije 
odseka javne ceste na 
Zgornje Dobeno
V ponedeljek, 3. oktobra 2016, se je pričela rekonstruk-
cija 280 metrov dolgega odseka ceste na Dobenu - od 
hiše Dobeno 6 proti dolini. Skladno s predvideno rekon-
strukcijo je bila naročena projektna dokumentacija za re-
konstrukcijo ceste.

Del projektne dokumentacije je bila tudi ocenjena vrednost 
rekonstrukcije v višini 68.280,94 evrov, zato smo na obči-
ni Mengeš izpeljali razpis za izbor najugodnejšega izvajalca. 
Izbrano je bilo podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., ki 
mora dela končati do 31. oktobra 2016. Ker omenjena cesta 
predstavlja edino povezavo prebivalcev Dobena do svojih do-
mov, smo se na občini odločili, da bo gradnja med delavniki 
potekala od 8. do 17. ure. V omenjenem času bodo dela pre-
kinjena v krajših intervalih zaradi prevoza šolskega avtobusa 
in ostalih udeležencev v prometu. Ob nedeljah gradbenih del 
ne bo, dela ob sobotah se bodo izvajala, vendar le tista, s 
katerimi ne bo moten promet.

Besedilo in fotografija: občinska uprava

Gradnja brvi čez Pšato 
na Šolski ulici končana
Podjetje VGP d.d. je skladno s pogodbo končalo gradbena dela brvi 
na Šolski ulici v Mengšu. S tem je omogočena dolgo pričakovana 
varna šolska pot učencev v šolo. Sedaj sledi asfaltiranje vzhodnega 
in zahodnega dela dostopnih poti do brvi, ureditev okolice in izvedba 
osvetlitve brvi.

Besedilo in fotografija: občinska uprava.

Nova peš brv z urejeno dostopno potjo

Brv z novo zaščitno ograjo

Odstranjen zgornji ustroj ceste na Dobeno

Odstranjevanje brežine in priprava na oporni zid pod hišo Dobeno 6



INTERVJU: Aleksandra Cerar

Pomagati ljudem, da presežejo sebe, svo-
je težave in najdejo svoje bistvo, bi lahko 
povzel vaše delo. Je to bilo že od nekdaj 
vaše poslanstvo?
Moje življenjske preizkušnje so me je pri-
peljale do tega, kar delam danes. Nikoli 
si nisem mislila, da bom počela  kaj po-
dobnega. Toda moja močna volja mi je po-
magala, da sem se želela pozdraviti sama.

In vse lepo ali manj lepo se začne že v 
rani mladosti. Kakšno je bilo vaše otro-
štvo, kako je to vplivalo na vaše odrašča-
nje?
Imela sem grozno mladost. In ta vzorec se 
mi je vlekel celo življenje, zato tudi nisem 
dobila pravega partnerja. Sebe sploh ni-
sem poznala. Nisem vedela, kdo sem in 
kaj imam rada.
Toda tudi kasneje vam življenje ni priza-

našalo in vas postavljalo pred tragične 
preizkušnje.
V ponedeljek je bilo dvanajst let od takrat, 
ko sem izgubila sina Matica. Bil je star 
dvanajst let in pol. Zgodila se je tragična 
prometna nesreča, ki je vse postavila na 
glavo, zato sem po Matičevi smrti začela 
odpirati vprašanja. Ob njegovi smrti me je 
bilo strah, vse me je bolelo, tako močno, 
da ne morem povedati. Toda imela sem še 
dva otroka in zanju je bilo potrebno poskr-
beti, ne glede na moje stanje ...

Kako ste se postavila spet na noge?
Iskala sem odgovore, zakaj se je prav meni 
to zgodilo, zakaj ta grozna preizkušnja iz-
gube lastnega otroka. Šla sem na veliko 
seminarjev in vse skupaj me je potegnilo 
vase kot vrtinec. Dobivala sem odgovore 
in jih še dobivam. Na podlagi lastnih iz-
kušenj in preizkušenj sem ustanovila dru-
štvo, da lahko pomagam ljudem, ki potre-
bujejo pomoč, kot sem jo jaz.

Ste dobili odgovor na vprašanje, zakaj ste 
bili postavljeni pred tako tragično preiz-
kušnjo?
Vsi potrebujemo veliko izkušnjo, prizemlji-
tev, da življenje začnemo gledati drugače 

Umetnost je navaditi 
se živeti v sedanjem 
trenutku, nas pa vedno 
skrbi na zalogo

Ljudje smo od strahov vedno 
v krču in ni pretoka energije. 
Da pospešimo kroženje, je več 
načinov. Ko te boli koleno, 
hrbtenica, je vzrok v ujetih 
energijah.

Na FB-profilu društva Iskreni cvet iz Mengša pri opisu piše: »Spodbujali bomo 
osebnostno rast, razvijali in negovali človeške vrednote, širili znanja s področij 
odnosa do sebe, drugih ter narave in življenja«. Društvo vodi Aleksandra Cerar. 
Na pretresljiv pogovor je Cerarjeva prišla skupaj s svojo prijateljico in članico 
društva, Mio, ki je tudi izpovedala svojo življenjsko izkušnjo. Obe pa sta z 
železno voljo in željo spremeniti sebe in s tem svet zopet našli svoj smisel in 
srečo. Na koncu predvsem v tem, da pomagata drugim.
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in da se začnemo sprejemati. To so lahko 
bolezni, kreganje ali moja izkušnja. Vzorec 
moraš prepoznati in stopiti izven njega.

Svoje poslanstvo udejanjate preko dru-
štva Iskreni cvet. Na kakšen način?
Ljudje imajo radi več stvari, več pristo-
pov, več izkušenj. Ni samo ena stvar pra-
va. Zato nudimo jogo, zvočno gong kopel, 
masaže, Milena Matko in Jernej Zorec 
pa imata delavnico Pot srca, to je sklop 
osmih delavnic za osebnostno rast.

Kako potekajo vaša srečanja?
Na meditacijah se veliko pogovarjamo o 
različnih problemih v partnerstvu, službi, 
o otrocih. Pri teh meditacijah na intimni 
ravni se ljudje zaupno pogovarjajo. Gre za 
skupinsko ali osebno terapijo oziroma po-
govor. Najtežje je, ker se ljudje tako zelo 
težko odprejo.

Verjetno imate z ženskami veliko manj 
težav, ker ste že po naravi bolj zgovorne. 
Imam prav?
Ne. Moški so enostavna bitja, ki ne kom-
plicirajo, ženske pa so ravno obratne.

Kaj povzroča ljudem največ težav, kje ti-
čijo najbolj pogosti vzroki problemov?
Vse travme izhajajo iz primarnih družin, 
očeta in mame. V svoji družini kot otroci 
poberemo vzorce in se naučimo pogleda 
na življenje. Najtežje so travme, kot so 
smrt v družini, ločitev, bolezen, različne 
zlorabe. Najbolj nas bremeni breme nepo-
govora, ker smo prestrašeni. Zato se mo-
raš spustiti, da ni bolečine, da zadihaš in 
se tako pozdraviš. Ko daš vse to ven iz 
sebe, ko stvari prepoznaš, ozavestiš situa-
cijo, spustiš strahove, lahko spet normal-
no zaživiš. Toda spremeniti moraš način 
življenja in naučeno delati vsak dan.

Kako vplivajo travme iz otroštva na naše 
življenje?
Če smo imeli na primer zlorabo v otroštvu, 
nas je strah, čutimo bolečino do staršev. 
Zato smo jezni. To vpliva neposredno na 
naš organizem. Spremljajo nas strahovi, 
nas omejujejo, dušijo tako, da ne moremo 
ven iz začaranega kroga.

Vsak ima svojo prtljago in jo 
mora prepoznati. Sami smo 
kreatorji svojega življenja.
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Meditacija poteka tako, da se usedeš v umirjen, temen prostor, da si sam in je okoli tebe popolna 
tišina. Pozornost usmerimo na vdih in izdih, pravi Aleksandra Cerar



Preko bolečine spoznavaš 
samega sebe in rasteš. Tudi otrok 
velikokrat pade, preden shodi.

Omenili ste, da so tudi vam slabe izkušnje 
iz otroštva pustile posledice. Kakšna je 
vaša zgodba?
Žal sem tudi jaz imela slabe izkušnje. Oče je 
pil, bil nasilen. Bila sem polna strahu in te-
snob. Vseskozi me je bilo strah, sram. Imela 
sem duševne bolečine in to me je zelo ome-
jevalo. Težavo sem reševala z meditacijo in 
na koncu sem oprostila očetu. Pomagala 
sem si s tehniko dihanja. Spremenila sem 
način življenja, tako kot so telovadne vaje ali 
hoja. Naučila sem se kontrolirati jezo. Nau-
čila sem sebe imeti rada.

Kaj pomeni imeti sebe rad?
To pomeni, da se spoštuješ, se znaš pohva-
liti, se ne obsojaš, spoštuješ svoje delo. Če 
imaš rad sebe, imaš rad tudi okolico in ta te 
sprejema čisto drugače. Z leti smo odrasli 
postani fini, nase nadeli veliko mask. Ko te 
nekdo vpraša, kako si, mu rečeš, da si odlič-
no, pa čeprav v tebi vre. To tlačiš iz dneva 
v dan in enkrat je to potlačenost potrebno 
dati iz sebe.

In rešitev je v meditaciji.
Seveda, to lahko narediš z meditacijo, ki 
umiri um in telo. Ljudje smo kot škatla pi-
škotov. Dokler jo samo gledaš, je ne odpreš, 
ne veš, kakšna je od znotraj, kakšni so pi-
škoti. V sebi imamo veliko strahov, tisoč in 
en strah. Bistvo je umirjenost samega sebe. 
Čudež je človek sam. Ko si miren, zadržiš 
energijo v sebi in ne odteka iz tebe.

Kako meditacija poteka v praksi?
Usedeš se v umirjen, temen prostor, tako 
da si sam in je okoli tebe popolna tišina. 
Pozornost usmerimo na vdih in izdih. Vse je 
usmerjeno na dihanje. S tem se prizemlju-
jemo. Potem z različnimi tehnikami vlečemo 
energijo po svojem telesu. S tem odkrivamo, 
kje imamo bolečine. Dokler nismo povezani 
sami s sabo, ko potegnemo energijo skozi 
telo, ne vemo, kje imamo bolečine, ki nas 
tarejo. Ko energija začne krožiti po telesu, se 
telo začne samo zdraviti in umirjati.

Običajno pri jogi vidimo, da ljudje meditira-
jo sede. Je mogoče meditacijo izvajati tudi 
v kakšnem drugem položaju?
Meditacije so štiri: lotosov cvet, med hojo, 
leže ali sede. Vse te navade, tehnike se lah-
ko vsak uči tudi sam doma.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik
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IZPOVED:
Kako sem spremenila življenje
Včasih te življenje v marsičem preizkuša, dokler ne padeš na trda 
tla. Mislila sem, da zmorem vse probleme reševati sama, a vendar 
včasih pridejo krizni dnevi, ki se kar kopičijo. Imela sem občutek, 
da sem močna osebnost, vendar mi je moja notranjost pošiljala 
drugačne signale. Pogosto so se pojavljale bolečine v nogah, težko 
sem hodila, stiska in bolečina pri srcu, težave z ledvicami, zbadanje 
v jetrih, težave s prebavo, nespečnost v taki meri, da me je bilo 
strah iti v posteljo, ker sem toliko noči prebedela. Moj organizem je 
bil poln strahu, ki ga pridobiš z raznimi nizkimi udarci od ljudi, v 
katere sem verjela in so mi bili blizu. Vem, da jaz ne morem nikogar 
spremeniti, zato je moja edina pot spreminjanje sebe z meditacijo.
Tehnike dihanja, spoznavanje samega sebe od znotraj, veliko dela 
na sebi in s tem spremembe, ki pripeljejo do več energije, več 
optimizma, več strpnosti do drugih, veselje do življenja. Kar naenkrat 
z drugimi očmi gledam svojo okolico, lepote narave ... Hvaležna sem 
za vsak dan, ki ga doživljam drugače, vsako delo, ki ga opravim. To 
ni samoumevno, to je dar.

Velik del življenja me že zanima alternativna medicina, zdravilstvo, 
energije, ki so čudežne, ko jih zaznamo. Obiskala sem veliko 
seminarjev meditacije, joge, gonga, obiskovala tečaj reikija, se 
seznanila z različnimi tehnikami, vendar srečala zelo malo takšnih, 
ki so mi odgovarjali. Na žalost sem spoznala, da je marsikateremu 
»terapevtu« do služenja denarja več kot do mojega zdravja. In tako 
je bilo, vse dokler se nisem seznanila z delovanjem društva Iskreni 
cvet in ga vodi Aleksandra Cerar.

Z delom društva sem se začela spoznavati na brezplačnih 
predstavitvah. Na začetku seveda z nezaupanjem zaradi mojih 
predhodnih slabih izkušenj. Danes z veseljem doživljam in spoznavam 
vse tisto, kar sem celo življenje iskala. Sicer Aleksandro poznam že 
kar nekaj časa in ugotovila sem, kako površno se poznava, kako 
ljudje živimo drug mino drugega. Njena življenjska zgodba, ki jo je 
prijazno delila z nami, je zelo težka. In čeprav je bila velikokrat na 
robu, je premagovala svoje bolečine z veliko učenja na sebi, veliko 
ustvarjalnosti, iskanja svoje energije, moči, zaradi katere smo vsi 
ljudje čudežna bitja. Njeno vodenje meditacij, pri katerih svoje 
izkušnje deli z ostalimi, spoznavanje dihalnih tehnik, s katerimi 
lahko vsak pride do svoje notranjosti, je čudežno.

Po enoletnem obiskovanju njenih meditacij se moje življenje 
spreminja iz negativnega v pozitivno, svet okoli mene postaja lepši, 
sem bolj prijazna, nisem več zavistna, jezna ... Vendar je to postal 
moj način življenja. Brez mojega vsakodnevnega dela na sebi takšnih 
občutkov ni, saj se lahko hitro vrnemo k starim vzorcem.
Veselo doživljam te lepe spremembe v sebi, lažje premagujem težave 
in probleme, doživljam več prijaznosti, saj v svoje življenje privabljam 
boljše ljudi, ki me podpirajo. Že znan rek pravi: »Spremeni sebe in 
spremenil boš ves svet«.

Mia iz Mengša
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REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

 V petek, na predvečer sejma, so nastopile Učiteljice

Glavni šotor je bil pogosto nabit do zadnjega kotička

Na sejmu je bilo okoli 80 stojnic

 Tudi mladi glasbeniki so dobili svojo priložnost

24. Sejem v Mengšu: 
pričakovanja ponovno 
presežena
Letošnji tradicionalni sejemski dogodek je bil organiziran že 24. leto za-
pored in pod okriljem domačinov: Kulturnega društva Mihaelov sejem 
in podjetja Toma prireditve. Poleg bogate ponudbe na stojnicah ob Kul-
turnem domu in drevoredu je letos potrebno izpostaviti pester in bogat 
glasbeni program, ki je potekal pod velikim šotorom, in čudovito vreme, 
ki je prispevalo k obilnemu številu obiskovalcev.

Za uvod v sejem in petkov večerni žur so 
poskrbeli Kerlci, Fossily band, DJ Dady in 
Učiteljice.
V spremljevalnem programu za najmlajše 
so navdušili Mini Planica, čarovnik Grega 
in seveda konjička – ponija, s katerima so 
se otroci lahko vozili s kočijo ali ju zajahali. 
Najmlajši so se lahko preizkusili v kuharskih 
spretnostih, na voljo so jim bili tudi glasbeni 
instrumenti ter preizkus že kar akrobatskih 
spretnosti.
Zelo dobro so bile obiskani rokodelske 
delavnice in prikaz ročnih spretnosti, ki se še 
vedno ohranjajo z roda v rod: pletenje košar, 
umetnostno kovaštvo, rezbarstvo, obdelava 
lesa, kvačkanje, pletenje kit, izdelava cekarjev 
in slamnikov ter izdelki iz lecta.
Tokrat so obiskovalci lahko prisluhnili tudi 
zvokom lajne in si ogledali izdelke Likovnega 
društva Mengeš.
Sicer pa je v skladu z napovedanim 
programom potekalo zanimivo in pohvale 
vredno dogajanje, saj so se po slavnostnemu 
odprtju sejma in nagovoru podžupana Občine 
Mengeš, Boga Ropotarja, predstavili mladi 
glasbeni upi in talenti, godalni orkester 
Glasbene šole Mengeš, otroška folklorna 
skupina, učenci diatonične harmonike in kar 
nekaj mladih narodno-zabavnih ansamblov.
V vlečenju vrvi se so pomerila društva iz 
domače in nekaj sosednjih občin, tokrat 
prehodni pokal ni ostal v Mengšu. Zaplesale 
so folklorne skupine iz Trzina, Grobelj, 
Lukovice in FS Svoboda Mengeš. Po srečanju 
godb, ki ga je pripravila Območna izpostava 
sklada za ljubiteljsko kulturo Domžale, so za 
zabavo in ples, do zgodnjega jutra, skrbeli 
Veseli svatje in Biseri.
Nedeljsko jutro se je na sejemskem prostoru 
začelo s Sv. Mašo, na kateri je bilo udeležena 
tudi stotnija gasilcev, nato so navdušili 
Kvartopirci, za njimi pa še Fantje izpod 
Lisce, harmonikarji Kluba Stopar, orgličarska 
skupina Sejmarji in Harmonikarski orkester, 
ansambel Jerneja Kolarja ter Kvintet Dori.
Izjemen odziv publike je bil deležen tokratni 
rock koncert Mengeške godbe, zaključek 24. 
sejma pa so lepo zaokrožili Veseli Begunjčani.

Besedilo: Matjaž Repnik
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Sejem bil 
je živ

Pred štiriindvajsetimi leti so se Mengšani 
Štefan Borin, Janez Per in Franci Zabret s 
pomočjo gasilcev, Turističnega društva in 
drugih odločili ustanoviti odbor Mihaelov 
sejem, s pokroviteljstvom takratne 
krajevne skupnosti. Njihova želja je 
bila zopet obuditi sejemsko dogajanje v 
kraju in pripeljati sejem na višji nivo v 
pestrosti dogajanja in ponudbe. Da pa 
jim to uspeva še danes, se po besedah 
podžupana Bogota Ropotarja, moramo 
zahvaliti sedanji ekipi članov društva 
Mihaelov sejem, Matjažu Repniku, 
podjetju Toma prireditve ter Turističnemu 
društvu, gasilcem, godbenikom in drugim 
sodelujočim društvom. Vsi udeleženci in 
podporniki ohranjajo sejem na visokem 
nivoju in tisto kar obiskovalci potrebujejo 
- vzeti si čas za druženje, nakupe na 
stojnicah in ob tem doživeti pristni 
občutek sejma.

... se glasi stari rek ob zaključku sej-
marjenja v Mengšu. In tako lahko re-
čemo tudi za letošnji sejem, ki se je 
odvijal od petka, 23. septembra, in je 
trajal vse do nedelje. Živahnemu sej-
marjenju pa je poleg dobre volje obi-
skovalcev pomagalo tudi sončno, še 
skoraj poletno vreme.

REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

Na čelu zastave, ki plapolajo v vetru, in dobro vzdušje

Večmesečne priprave organizatorjev in lepo 
vreme je botrovalo odlični obiskanosti sejma 
v Mengšu, pravi organizator Matjaž Repnik

Mladi godbeniki in gasilci so z dvigom 
zastave uradno otvorili sejemsko doga-
janje

Ropotar: “S ponosom lahko rečemo, da je 
začetnikom obuditve sejmarjenja v Mengšu 
odlično uspelo.”

Nastopi različnih manj znanih glasbenih skupin so posebnost in obogatitev sejma v Mengšu

Kuharska delavnica je razveseljevala tako otroke kot odrasle
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Letošnje sejmarjenje je upravičilo svoje 
ime. Sejmarjenje v takšni obliki, obsegu 
in s tradicijo, kot jo ima v Mengšu, živi 
le redkokje. Zadovoljni obiskovalci, 
prodajalci, mladi talenti na odru, 
glasbene skupine in demonstratorji 
domače umetnostne obrti so letos lahko 
zadovoljni, kar je lahko velika spodbuda, 
da prihodnje leto zopet naredijo zanimiv 
in obiskan sejem.

Besedilo in foto: E. V.

Domače dobrote v obliki domačega bohin-
jskega sira

Prijazna predstavnica v narodni noši iz sos-
ednje občine Domžale

Rokodelci so prikazali izdelovanje različnih 
izdelkov domače in umetnostne obrti

Razstava umetnic Likovnega društva

Medeni izdelki na stojnici mengeških čebelarjev

Mengeška godba je napolnila glavni šotor z modernimi zvoki in požela navdušenje publike



Majo sem spoznala v vrtcu, kjer je kot predstavnica staršev znala 
odlično skomunicirati in zorganizirati prijetne in manj prijetne zadeve 
in jih tudi vedno znova izpeljala do konca, do želenih rezultatov. Je 
prijetna, a odločna, prijazna, a tudi neizprosna - do sebe in do drugih. 
Ve, kaj hoče, in temu vztrajno sledi. Ne izgublja se v izgovorih tipa 
»Saj bi, pa ne morem« ali pa »Ko bi le lahko...«. Ve, kdaj je čas za 
sanje in kdaj za akcijo. Tako sama sebi uresničuje majhne in velike sa-
nje in potuje po začrtani poti srčnih želja. Zadev se loti strastno, ker v 
svoje majhne in velike projekte verjame in živi zanje. Tukaj ni prostora 
za polovičarstvo in prepuščanje naključjem. Če je v igri plesni nastop, 
ga je treba izpiliti do podrobnosti in jasno je, da na odru briljira. Kljub 
temu, da je tako na hitro vse skupaj videti kot lahkotna igra, je v ozad-
ju veliko dela in veliko priprav. Če je treba zorganizirati presenečenje 
za prijateljičino dekliščino, je podobno. Veliko idej, veliko priprav, na 
koncu pa seveda veliko veselja in popolno praznovanje. 
Maja je sicer frizerka. Nič posebnega pač, če to ne bi bila Maja. Srčna 
in predana tudi svojemu poklicu in z jasnimi cilji. O svojem salonu 
je sanjala kar nekaj let, ko pa je nastopil čas za akcijo, se je zadeve 
lotila po njeno: strastno in zavzeto z načrtom do zadnje podrobnosti. 
Ime, barve, materiali, umivalniki, vrsta stolov, kje bodo okna in vrata, 
kakšna bodo ogledala - Maja je vse do zadnjega detajla načrtovala in 
verjetno ni treba posebej razlagati, da je rezultat več kot izjemen. Po 
nekaj mesecih trdega dela je tako Maja v začetku septembra žarela, 
ko je sprejemala prve goste ob odprtju studia. »Vsaki stranki prisluh-
nem, potem pa skupaj najdeva pot do lepe frizure in zdravih las. Po-
membno je, da je stranka z rezultatom zares zadovoljna,« pravi Maja, 
ki kot Literam terapevtka skrbi tudi za zdrave in sijoče lase.

Besedilo in foto: Majda Kočar 

Mora uspeti, če se dela 
lotiš zavzeto in s srcem
Zadnje čase srečujem ljudi, ki dobro poznajo svoje srčne 
želje in jim znajo tudi slediti. Pravo veselje jih je gledati 
in v meni vedno znova prebudijo občudovanje, ker delajo 
točno tisto, kar jih veseli. Ni namreč tako enostavno in 
samoumevno, kot je morda videti prvi trenutek. Kaj jim 
je skupnega? Zaznamujejo jih sanje, predanost in dobršna 
mera poguma.

Maja ob odprtju frizerskega salona Cut&Grow
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MENGEŠKI UTRIP

Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje pri projektu 
TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike podpornega okolja 
za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbuja deležnike v 
posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za 
izboljšanje instrumentov politike na tem področju. 
V sredo, 28. septembra 2016, je bila organizirana prva od šestih 
delavnic z deležniki iz različnih sfer (univerze, javne in privatne 
sfere), saj le vsi skupaj lahko zagotovimo celovit pregled nad po-
dročjem. Srečanja so se med drugim udeležili Občina Litija, Javna 
agencija SPIRIT, Kikštarter Kamnik, Obrtna zbornica Domžale in 
Fakulteta za turizem Turistica.
Glavna tema delavnice je bila predstavitev dobre prakse »Poslovni 
ekosistem Barcelona«. Udeleženci so to dobro prakso nato pri-
merjali s Slovenijo ter določili, kaj je potrebno pri nas spremeniti, 
da bo sistem deloval učinkovitejše, kje so težave, na kaj lahko 
vplivamo in kaj bi bilo možno prenesti na naše območje. Ustvar-
janje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije 
so ključni izzivi. Najpomembnejšo vlogo pri promociji podjetništva 
imajo šole in univerze, ki morajo sodelovati tako z javno kot pri-
vatno sfero. 
Vsi deležniki bodo lahko sooblikovali konkretne predloge za krepi-
tev podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji, imeli možnost 
stika z odločevalci, se povezovali z mednarodnimi inovacijskimi 
okolji ter si ogledali dobre prakse po Evropi.

Besedilo in foto: Anita Molkaj

V Litiji prvo srečanje 
deležnikov projekta 
TRINNO
Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje pri 
projektu TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike 
podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah 
in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj 
aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov 
politike na tem področju.

Več o projektu: 

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno
Facebook stran: www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: twitter.com/TRINNO_project

Prvo srečanje deležnikov projekta TRINNOla



Novi začetki v vrtcu 
Sonček
Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in 
staršev. V vrtcu Sonček smo letos sprejeli 32 novih otrok, od 
tega tudi celotno skupino Bibe, v kateri je 13 otrok starih od 
enega do dveh let.

V prvih dneh so bili še zelo občutljivi, kar pa se je iz dneva v dan iz-
boljševalo. Zdaj že prav veselo z našimi »avtobuski« raziskujemo naš 
kraj, pojemo, rajamo, se igramo bibarije in ustvarjamo. Veliko se tudi 
crkljamo. V našem vrtcu se imamo mali in veliki lepo.

Besedilo: vzg. Tanja Dermastja
Foto: pom. vzg. Sanja Birčaković

Tradicionalna kitajska 
medicina
V torek, 27. septembra, se je v Mladinskem centru AIA v 
Mengšu odvijalo predavanje o tradicionalni kitajski medicini 
(TKM). Predstavili smo več tisoč let staro metodo preventiv-
nega uravnovešanja telesa in zdravljenja na naraven način. 
Telo smo si ogledali z vidika starih kitajskih mojstrov, ho-
listično. Okvirno smo spoznali teorijo yinyang, teorijo petih 
faz, teorijo meridianov in se pogovarjali o tem, kako in kdaj 
je alternativne metode smiselno vključiti v zdravljenje v da-
našnjem času.

Omenili smo kakšne so metode zdravljenja po TKM in se 
pogovarjali o prvi terapiji na evropskih tleh, ki združuje korenine 
TKM z zahodnim medicinskim sistemom, o akupunktni masaži 
po Penzlu. Predavanje je imelo tudi krajši praktični del. Naučili 
smo se locirati in masirati nekaj akupunkturnih točk, ki nam v 
tem letnem času pomagajo pri stimulaciji imunskega sistema ter 
pomagajo olajšati težave s prehladom, bolečim grlom in različnimi 
glavoboli. Poslušalci so spoznali, da je tradicionalna kitajska 
medicina alternativna oblika zdravljenja, ki je uradni medicini 
komplementarna. Ji ne nasprotuje, je ne nadomesti, temveč jo 
dopolnjuje. Uporabljamo jo pri lajšanju mnogih težav, njen temelj 
pa je poskrbeti za ravnovesje, še preden se ta pokaže na fizičnem 
telesu kot simptom. 
“Če začneš skrbeti za svoje zdravje šele tedaj, ko si že bolan, je 
to isto, kot če začneš kopati vodnjak šele takrat, ko si že žejen.” 
(kitajska modrost) 
Tradicionalna kitajska medicina telo uravnoveša z zavedanjem, 
da je vsem telesnim obtokom (krvni obtok, limfa, presnova ...) 
nadrejen energetski obtok. Življenjska energija teče po kanalih, 
imenovanih meridiani, ter oskrbuje celoten organizem. V primeru 
blokade pretoka življenjske energije se na telesu ali psihi pokaže 
težava, ki je klic po pretočni energiji, po spremembi. Medtem, ko 
se dandanes ukvarjamo predvsem z zdravljenjem simptomov, ki 
so končni pokazatelj za dolgotrajno porušeno ravnovesje v telesu, 
se TKM ukvarja z zdravljenjem vzrokov za nastanek težav. Šele ko 
so uravnovešene energetske poti, lahko dolgoročno izzvenijo tudi 
simptomi. 
V ordinaciji APM v Domžalah izvajamo akupunkturno masažo po 
Penzlu, ki je simbioza TKM ter blažjih kiropraktičnih prijemov. Willy 
Penzel (1918-1985) je razvil terapijo, ki klasično akupunkturo 
(metoda tradicionalne kitajske medicine) dopolni z znanjem 
kiropraktike, aurikuloterapije (ušesne terapije) in nevralne terapije 
po Henekeju. APM terapija stimulira meridianski sistem s pomočjo 

paličice, brez uporabe igel, zato je prijetna terapevtska metoda, 
primerna za vse starostne skupine. S holističnim pristopom se 
loti reševanja težav pri koreninah. APM terapija dobro deluje pri 
odpravi težav s hrbtenico, sklepi, revmatičnimi obolenji. Učinkovita 
je pri lajšanju menstrualnih težav, migrenah, dihalnih težavah, 
težavah s kožo, prebavnih in uroloških težavah. Namenjena je 
dvigu imunskega sistema, vzdrževanju dobrega počutja ter kot 
predpriprava na operacijo/kemoterapijo ali po njej. Izvajamo jo kot 
podporo športnikom in ljudem v izrednem stresnem stanju, pomaga 
pa tudi tistim osebam, ki svoje slabo počutje opišejo z neugodnim 
psihičnem stanjem. 
Poleg blažjih kiropraktičnih metod terapevt po potrebi podkrepi telo 
še s trakovi, imenovanimi kinezio trakovi. Ti se lahko uporabljajo v 
namen stabilizacije sklepa ali pa kot podpora in kažipot energiji, 
kam naj teče. Trak rahlo dvigne povrhnico, s čemer pospeši pretok 
limfe pod kožo in spodbudi cirkulacijo krvi. Učinkovitejšemu 
napredku se gre zahvaliti tudi vajam, ki jih terapevti po potrebi 
predpišejo. 
Pri rezultatu je izrednega pomena sodelovanje in pripravljenost 
pacienta na določene spremembe, ki so potrebne, da se ravnovesje 
v telesu ohrani. Zdravje ni le cilj, je proces, na katerega vsak dan 
vplivamo s svojimi mislimi in dejanji.

 Besedilo: Anja Trampuš in Andraž Purger
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Otroci gredo raziskovat svoj domači kraj
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Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač

Lovska družina Mengeš – 70 let
Letošnje sejemsko dogajanje bo potekalo od petka 23. V soboto, 10. septembra, so lovci Lovske družine Mengeš 
praznovali 70. obletnico ustanovitve. Na prireditev pred Lovsko kočo v Mengeš so povabili sosede, kmetovalce, lovske 
prijatelje sosednjih lovskih družin in seveda predstavnike lokalnih oblasti in društev, s katerimi sodelujejo.

V kulturnem programu so sodelovali Domžalski rogisti, Mengeški 
Zvon, operni pevec Marko Kobal, citrar Tomaž Plahutnik in ansam-
bel »Kerlci«. Zanimiv program so lovci dopolnili s prikazanim filmom 
Lovčevo leto, ki so ga o svojem delu pripravljali dve leti. Prav tako so 
predstavili novo pridobitev pod naslovom Šolska lovska učna pot z 
lično izdelano promocijsko brošuro, ki bo mladim odpirala pogled na 

delo in vlogo lovcev v družbi. Poleg te predstavitve so v tem jubilej-
nem popoldnevu odprli kar dve razstavi: lovsko razstavo v sejni sobi 
Lovske koče in likovno razstavo, ki so jo pripravili člani Likovnega 
društva Mengeš na temo narave in divjadi. 
Poleg glasbe so se spomnili tudi zgodb lovcev, ki so jih poimenovali 
Spomini iz lovskega nahrbtnika. 
Jubilej društva so z svojimi nagovori počastili predsednik Lovske zve-
ze Slovenije mag. Lado Bradač in oba župana občin Mengša in Trzina 
Franc Jerič in Peter Ložar. 
Slavnostni nagovor starešine Jožeta Vahtarja je izvenel v besedah po-
mena »družine« in prioritetne skupne skrbi za okolje ter premišljenih 
posegov v prostor - naravo. 
Zahvalo za sodelovanje so lovci podelili vsem, s katerimi sodeluje-
jo pri njihovi dejavnosti. Tako niso pozabili na dobre sosede; Vero 
Kocjan, družini Gašperlin in Skok, kot tudi na vse sosednje lovske 
družine. 
Ob pijači in kulinaričnih dobrotah so se ure še prehitro prevesile v 
noč. Lovci pa že zremo v naslednje poglavje novega desetletja v delu 
in prizadevanjih, ki smo si jih zadali in ki nam jih zapoveduje oblast. 

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Župana občin Mengša in Trzina Franc Jerič in Peter Ložar

Domžalski rogisti

Mengeški Zvon



Na eni stojnici smo razstavljale naše izdelke iz rok pridnih men-
geških žena iz prejšnje sezone, na drugi stojnici pa smo imeli de-
lavnico, kjer smo mimoidočim prikazovale izdelavo naših umetnin. 
Bilo je veliko zanimanja, kar nas je zelo navduševalo. Velik interes 
so pokazala tudi mlada dekleta in ne samo starejše gospe. To nas 
je zelo presenetilo, zato ugotavljamo, da bi bilo dobro organizirati 
tudi delavnice za najmlajše ali pa jim to ponuditi kod dodatno 
dejavnost v šoli.
Ob zaključku sejma pa smo bile zelo presenečene in vesele, saj 
smo s strani Kulturnega društva Mihaelov sejem prejele priznanje 
za izvirno stojnico domače in umetne obrti. To nam je dalo veliko 
spodbude za naprej in s tem smo dobili poplačan naš trud, kajti v 
naše izdelke je vloženega ogromno časa in  dela.
Veselimo se vašega obiska prihodnje leto, da vam pričaramo nove 
umetnine, ki jih bomo začele ustvarjati prvi četrtek v oktobru v 
Župnijskem domu Mengeš.

Besedilo: Majda GOLOB
Foto: Vida Pajničj

Backove vezilje iz 
Mengša
prejele priznanje

Na sončno soboto, 24. in 25. septembra 2016, je potekal 
v Mengšu 24. Sejem v Mengšu, ki ga je organiziralo 
kulturno društvo Mihaelov sejem. Že tretje leto sodelujemo 
na tem sejmu na povabilo TD Mengeš tudi Backove vezilje 
pod vodstvom mentorice Vide Burnik.
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Stojnica na letošnjem sejmu v Mengšu

Backove vezilje so prikazovale pletenje svojih umetnin

Motnje avtističnega 
spektra
V torek, 20. septembra 2016, je v prostorih Mladinskega 
centra Mengeš potekal seminar o motnjah avtističnega 
spektra. Predavala je Maja Škrubej Novak, profesorica 
specialne in rehabilitacijske pedagogike iz Svetovalnice 
za avtizem, ki je udeležencem pobližje predstavila, kako 
drugače osebe z avtizmom razumejo in dojemajo svet 
okrog sebe.

Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so vseživljenj-
ska razvojna motnja, ki se odražajo s težavami na področju soci-
alne interakcije, socialne komunikacije ter fleksibilnosti mišljenja. 
Gre za zelo pogosto razvojno motnjo, ki jo ima en odstotek prebi-
valstva. 
Otroci z MAS se razvijajo drugače in z drugačno hitrostjo kot nji-
hovi vrstniki, tako na področju motorike, jezika, kot tudi pri ko-
gnitivnih in socialnih veščinah. Lahko so zelo dobri pri nekaterih 
naprednih in kompleksnih veščinah, kot je na primer reševanje 
matematični problemov, »lahke« stvari, na primer govorjenje ali 
vzpostavljanje prijateljstva, pa so za njih težke. 
Kadar opažamo pri otroku naslednje znake, je potrebno poiskati 
pomoč pediatra: 
• ni socialnega nasmeha ali podobnih izrazov čustvovanja po 

6. mesecu, 
• nezainteresiranost in neodzivnost otroka po 12. mesecu, 
• nerazvit govor po 16. mesecu, ali pa celo »izguba govora«, 
• otrok se ne odziva na svoje ime, ni sposoben izvajati pre-

prostih ukazov, ne mara sprememb, ne posnema, ne kaže s 
prstom … 

O avtizmu se v zadnjih nekaj letih veliko govori, več kot o katerikoli 
drugi razvojni motnji. Vendar pa strokovnjaki in starši, ki se z MAS 
srečujejo, še vedno čutijo pomanjkanje storitev ter znanja s tega 
področja. 
Zgodnja obravnava, ki vključuje za MAS specifične pristope, je 
ključnega pomena za otrokov razvoj na vseh področjih in za otro-
kovo samostojnost kasneje v življenju. 
V Svetovalnici za avtizem imajo dolgoletne izkušnje z delom z ose-
bami z MAS, z nudenjem podpore staršem, strokovnim delavcem 
vrtcev in šol. Starši lahko dobijo potrebno podporo, kako pomagati 
otroku, da bo hitreje napredoval. Kmalu bodo na voljo tudi krajša 
tematska predavanja za starše. Nudijo tudi psihološko in pedago-
ško diagnostiko, specifično za MAS. Za vrtce in šole v Svetovalnici 
za avtizem pripravijo tematske seminarje in delavnice, kjer se lah-
ko strokovni delavci pobližje seznanijo s težavami otrok z MAS in s 
strategijami ter metodami dela z njimi. Pomoč jim nudijo tudi pri 
pripravi individualiziranih programov in v obliki individualizirane 
izobraževalne storitve, kjer pomagajo pripraviti strategije dela za 
posameznega otroka. 
Več informacij o avtizmu in storitvah Svetovalnice za avtizem naj-
dete na spletni strani www.avtizem.net. 

  
Besedilo in foto: Maja Škrubej Novak



A zdi se, da vseeno ne vemo veliko o tej dejavnosti.
»Majorette«, tudi »drum majorette«, so v Združenih državah Amerike 
konec 19. in v začetku 20. stoletja imenovali dekleta, ki so oblečena 
v uniformo korakala na čelu parade pihalnih in bobnarskih orkestrov. 
Viri iz tistih časov navajajo, da so »drum majorette twirling baton«, 
kar v prevodu pomeni, da so vrtele palice. 
Članek v ameriški reviji LIFE iz 10. oktobra 1938 navaja značilne ko-
rake za »drum majorettes«. To so bili osnovno korakanje, sprehajanje 
in pa t.i. »ošabna hoja«. 
V Sloveniji sta najstarejši še vedno delujoči skupini in društvi v Lo-
gatcu in Novi Gorici. V Logatcu mažoretna skupina neprekinjeno de-
luje od leta 1972 in veljajo za prvo uradno ustanovljeno mažoretno 
skupino v Sloveniji, v Novi Gorici pa se je prva mažoretna skupina 
predstavila leta 1968 v sprevodu dedka Mraza.

Mažorete od meseca 
septembra 2016 tudi v 
Mengšu
Le kdo ne pozna mažoretnih skupin? Velikokrat jih vidimo 
v paradah z godbo na pihala na različnih prireditvah, 
sprejemih ali tekmah po skoraj vseh krajih v Sloveniji. Od 
prejšnjega meseca se bodo dekleta na Osnovni šoli Mengeš 
v novem šolskem letu lahko naučila mažoretnega plesa in 
spretnosti s palico.

Danes ima mažoretno skupino skoraj vsak kraj ali občina.
Poznamo dve obliki mažoret: mažorete s palico in mažorete s 
pom-pomi. V več virih lahko zasledimo, da nekatere mažoretne 
skupine uporabljajo tudi druge pripomočke, kot so zastave, ognje-
ne ali svetleče palice, pištole in nože. 
Osnovni plesni korak mažoretnega plesa je korakanje, vendar pa 
novodobne mažorete vključujejo tudi plesne korake ostalih plesni 
zvrsti, predvsem latinsko ameriških plesov (ča-ča-ča, jive, samba 
…). Mažoretne skupine poznajo dve vrsti koreografij: parado in 
odrsko koreografijo. V prvi se s plesom premikajo naprej, za drugo 
je značilno plesanje na omejenem prostoru. Glavni rekvizit ma-
žoretnih skupin so palice. Narejene so iz votle, lahke kovine. Na 
obeh koncih palice sta nataknjeni bunki, narejeni iz gume, ki nista 
enako veliki. Na ta način je palica uravnotežena, kar omogoča 
natančnejše izvajanje elementov. 
V šolskem letu 2016/2017 bodo imele možnost, da se mažore-
tnega plesa in spretnosti s palico naučijo tudi dekleta iz Osnovne 
šole Mengeš ter vrtca Mengeš v enoti Gobica. Vpis poteka za vse 
razrede tudi v mesecu oktobru. Palice bodo dekleta dobila na vaji.

Besedilo: Anita Omerzu

Foto: fotografije so vzete na internetni spletni strani Pulskih 
mažoret in so priložene besedilu s soglasjem vodstva

Mažoretna skupina iz Pule

Uvodni začetni govor na tradicionalnem barmanskem srečanju je imel 
predsednik Društva barmanov Slovenije Aleš Ogrin. Gostitelj Tomaž 
Fartek se je v svojem govoru zahvalil vsem prisotnim za udeležbo, 
najmlajšim pa je zaželel uspešen nastop in izvrstno pripravo brezal-
koholnega koktajla pred občinstvom in strokovno žirijo. Srečanja se 
je udeležil tudi podžupan Bogo Ropotar, ki je s svojimi besedami v 
govoru pohvalil gostitelja gostinca Tomaža Fartka in njegov lokal v 
Mengšu. Najmlajši udeleženci so s pomočjo svojih staršev barmanov 
v času druženja na pikniku pri Tomažu mešali brezalkoholne koktajle 
in predstavili svoje koktajle občinstvu, pri tem pa jih je ocenjevala 
strokovna žirija, ki je potem tudi izbrala najboljšega. Svoj koktajl je 
predstavila tudi letošnja državna prvakinja v mešanju koktajlov Draga 
Kepeš, ki kmalu odpotuje v Tokio na svetovno prvenstvo, kjer se bodo 
srečali le najboljši barmani s celega sveta. Druženje je potekalo na 
zunanji terasi Lokala na Gobavici Pr̀  Fartku, ob lepem sončnem vre-
menu in tudi nekaj deževnih kapljic ni pokvarilo prijetnega druženja.

Besedilo in foto: Sabrina Fartek

Najmlajši mešali 
koktajle
Tradicionalno barmansko srečanje in piknik, ki ga vsako leto 
organizira Društvo barmanov Slovenije, je v torek, 20. septem-
bra, potekalo v Lokalu na Gobavici nad Mengšem, Pr`Fartku.
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Otroci s svojimi brezalkoholnimi koktajli in Fartek kolektiv
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Naš »bojni« zemljevid, katera območja bomo prehodili, so segala 
od votline kralja Matjaža do Pece, od Uršlje gore, tudi do Olševe 
ter še od koče na Grohatu do Raduhe. Poglavitna sprememba v 
primerjavi z lanskoletnim taborom so bile vremenske razmere, saj 
so očitno naše stisnjene pesti in bojne priprave dosegle svoj namen. 
Kakšna deževna ura nas je prelisičila, a smo z ustrezno opremo 
vse rešili. Našo vsakdanjo opremo smo za nekaj časa zamenjali za 
rudarsko in se z vlakom popeljali v osrčje rudnika svinca in cinka 
globoko v podzemlju Pece. Na muzejski poti smo se seznanili z 
zgodovino rudarjenja in življenjem rudarjev skozi čas. Svoje boj-
ne sposobnosti smo pokazali v času iger brez meja. Možgančke 
smo masirali z igrami spomin, tri v vrsto malo drugače, »petelin-
ček«, ravnotežje trenirali na slacklinu, moč in natančnost dokazo-
vali z lokostrelstvom, hkrati pa razvijali še čustva na čutni poti kot 
»slepci«. V naši zavzeti deželi je primanjkovalo vode, potrebno je 
bilo skovati načrt varčevanja, eden izmed njih je bil tudi kopanje v 
bazenu v Ravnah na Koroškem. Naše lačne želodce so z raznimi 
okusi potešili kar kralji in kraljice s pomočniki, za bojne pohode 
pa so poskrbeli Gašper M., Boštjan, David in Gašper H. ter Nina, 
Ana, Nika in Tamara. Program je bil sofinanciran s strani Fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in s strani 
Urada za mladino Republike Slovenije.

Besedilo: Nika Zavašnik

Drugi večer festivala so organizatorji poimenovali Cvitarijada (cvitare 
v tem delu Dalmacije poimenujejo ustno harmoniko ali orglice). Ta ve-
čer so s svojo glasbo zapolnili posamezniki in skupine, ki igrajo ali pa 
imajo v svojem sestavu orglice. Poleg ostalih udeležencev iz Slovenije 
so se povabilu z veseljem odzvali tudi Sejmarji. Mengeškim Sejmar-
jem je organizator namenil to čast, da so kot zadnji nastopajoči s kar 
devetimi skladbami zaključili čudovit orgličarski večer na z obiskovalci 
polni Zadarski rivi. Sejmarji so v zasedbi citer (Tomaž Plahutnik), har-
monike (Rok Urbanija), kitare (Jože Teran), bas kitare (Bojan Batič) 
in orglic (Marjan Urbanija) pritegnili pozornost domačino, ter številnih 
tujih in domačih gostov, ki so dopustovali v Zadru. Prava atrakcija za 
oko in uho so bile poleg malega glasbila orglic tudi citre Tomaža Pla-
hutnika. Sejmarji so s svojim igranjem ter alpskim melosom resnično 
navdušili in razžarili pete obiskovalcev, saj so nekateri ob njihovem 
blestečem nastopu tudi zaplesali. 
Na Cvitarijadi so poleg domačinov nastopili še orgličarji iz različnih 
mest Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Zadarski novinar je 
v svojem članku za Zadarski list Arena upravičeno zapisal, da je mali 
instrument - orglice povezal Jadran in Alpe.

Besedilo: Štefan Borin
Foto: Mojca Femec

Sejmarji na 
mednarodnem festivalu 
v Zadru
Kulturno društvo ZVUCI ZAVIĆAJA iz Zadra je ob koncu 
tedna julijske polne lune, to je od 21. do 23. julija 2016, 
organiziralo drugi mednarodni etno festival imenovan Noč 
punog miseca. Nanj so povabili tudi člane orgličarske sekci-
je KD Mihaelov sejem Mengeš - Sejmarje.

Rudarji, kralji in 
kraljice, princese in 
princi, to so planinci v 
Koprivni
V deželi Koprivne so zavladali planinci, tam nekje pod 
Peco, goro, ki je po legendi med napadom Turkov zaščitila 
kralja Matjaža. Marsikomu nepoznano dolino na Koroškem 
je za začasno bivanje zavzela nova vladavina PD Mengeš, 
mladinci, otroci in družine so skupaj z vodniki spoznavali 
okolico in osvajali razne točke, od nižjih z manjšimi prin-
ci in princesami in do višjih tisti z že izkušenimi bojnimi 
močmi.

Vladavina PD Mengeš, foto: Gašper Mahnič

Sejmarji na odru Cvitarijade v Zadru



Zadnja občina, ki se je letos predstavila v okviru projekta Vikendov 
odprtih vrat, je Občina Mengeš. Uživanje v kulinaričnih dobrotah in 
razvajanje v svetu savn, sladkanje z domačimi krofi in ter osvežitev s 
čarobnim napitkom obisk vietnamskega pujska in poskušanje naravno 
sušenih suhomesnatih izdelkov. Vse to in še več so obiskovalci lahko 
doživeli na Vikendu odprtih vrat v Mengšu, ki je potekal v času 24. 
Sejma v Mengšu, od 23. do 25. septembra 2016. Občina Mengeš 
je dolgoletni partner Razvojnega centra Srca Slovenije in si želi še 
nadaljnjega dobrega sodelovanja.

Obiskovalce je res pričakalo odlično vzdušje in pester program. 
Izkazali so se na Turističnem društvu Mengeš s pripravo vodenega 
ogleda Mengša, najmlajši so se lahko udeležili delavnice kaligrafije. Na 
Mengeški koči so imeli otroci možnost brezplačnega jahanja in ogleda 
mini živalskega vrta. Degustacijo različnih vrst medu slovenskega 
porekla so ponudili pri Čebelarstvu Blejec in na stojnici Čebelarstva 
Pavrič. Na Gobavici Pr' Fartku so najmlajši za nekaj časa lahko postali 
pravi barmani in se preizkusili v pripravi brezalkoholnega koktajla. Za 
vse željne sprostitve in razvajanja so poskrbeli v Centru Harmonija. 
Mesnine Mrčun so se izkazale s pokušino suhomesnatih izdelkov in 
brezplačno klobaso ob nakupu, v Slaščičarni Flere pa so na svoj račun 
prišli vsi sladkosnedneži. 
Nedaleč stran od Mengša, na Dobenu, je vrata odprl tudi Kmečki 
turizem Blaž. »Obiskovalcem smo za Vikend odprtih vrat pripravili 
gobovo ali govejo juho z ribano kašo ali domačimi rezanci, telečjo ali 
svinjsko pečenko, nadevane telečje prsi, ocvrtega piščanca, krompir 
in še bi lahko našteval. Vsak gost, ki je seboj prinesel letak, pa je 
brezplačno dobil tudi sladico po svoji izbiri,« je meni Kmečkega turizma 
Blaž opisal Primož Premk.
»S tovrstnimi dogodki v lokalno okolje prinašamo pobude, s katerimi 
domačim ponudnikom predstavimo možnosti za njihov razvoj in za 
razvoj njihovega kraja. S tem, ko povezujemo turizem, podjetništvo 
in druge dejavnosti v lokalnem okolju, krepimo in bogatimo turistično 
ponudbo kraja, hkrati pa zagotavljamo dobro promocijo, ki prinese 
nove obiskovalce turističnih točk tudi v drugih dneh leta,« je še 
povedala Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca 
Slovenije.

Besedilo: Eva Vovk, Razvojni center Srca Slovenije

Vstopna točka VEM Mengeš in Litija zagotavlja kakovostne, brez-
plačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva za 
območje Republike Slovenije. 
Te storitve zajemajo:
• osnovno svetovanje in informiranje, v različnih fazah podjetja 

(zagon, rast, razvoj);
• izvajanje tematskih delavnic, vključno z informativno-promocij-

skimi delavnicami;
• Izvajanje postopkov registracij, sprememb, izbrisov, skladno s 

predpisi, ki urejajo sodni register.
V sodelovanju z Uradom za delo Domžale je bila v mesecu septem-
bru organizirana tudi delavnica za brezposelne, ki želijo vstopiti v 
svet podjetništva. Delavnico je vodila svetovalka za podjetništvo Ire-
na Tonin, ki je konkretno predstavila statusne oblike (s.p. in d.o.o.), 
postopke registracije, ki jih podjetniki lahko opravijo tudi sami od 
doma (zavarovanje, davčni podatki). Delavnico je obiskalo blizu 20 
udeležencev, prihodnja pa bo v mesecu novembru.

Besedilo in foto: Saša Ceglar Vidmar

Delavnice za 
samozaposlitev
Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. opravlja storitev za 
podjetnike na vstopni točki VEM, vse na enem mestu. V 
sodelovanju s podjetjem Data d.o.o. ter drugimi partnerji 
se je Razvojni center odzval na javni razpis za financiranje 
izvajanja celovitih podpornih storitev vstopnih točki VEM za 
leto 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017« in uspel.

Vikendi odprtih vrat 
v petih občinah Srca 
Slovenije - prvič 
sodelovali turistični 
ponudniki Občine Mengeš
Razvojni center Srca Slovenije je s pomočjo lokalnih orga-
nizacij že drugo leto zapored v partnerstvu z občinami or-
ganiziral Vikende odprtih vrat. V letošnjem letu so potekali 
v Kamniku, Šmartnem pri Litiji, Litiji, Lukovici in Mengšu. 
Sodelovalo je preko 100 turističnih ponudnikov, rokodelcev, 
gostincev, domačij, društev ter muzejev z območja Srca Slo-
venije. Obiskovalci so lahko v istem dnevu obiskali več po-
nudnikov, ki so bili označeni s posebnimi srčki na vratih in 
bili deležni posebnih ugodnosti.

Na Mengeški koči so se najmlajši družili z domačimi živalmi. Foto: Lin&Nil
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Turistično društvo Mengeš se je izkazalo s pestrim programom. Foto: RCSS

Živahno dogajanje na tradicionalnem Mengeškem sejmu. Foto: Lin&Nil



Mengšan – oktober 2016 19

Ena od najbolj pohodnih vodi od kmečkega turizma Blaž, mimo 
Anžinove domačije in »vile«, do konca asfalta in nato levo proti 
domu na Rašici. Prav ta strmi del, povezava med asfaltirano 
cesto in višje ležečim kolovozom, je bil po dežju najbolj težaven, 
saj je bilo tu kar nekaj zdrsov in padcev, na žalost tudi poškodb. 
Zato smo se na vaškem odboru odločili ta del urediti, da bo 
varnejši za pohodnike. 
Nekaj krajanov je nesebično prispevalo potreben material ter 
prevoz in v drugi polovici septembra je ekipa prostovoljcev pod 
vodstvom predsednika VO, Franceta Vehovca, izvedla akcijo; na 
nevarnem delu poti je zgradila lične in udobne stopnice, ki bodo 
močno povečale varnost poti proti vrhu Rašice. 
Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, udeležencem akcije in 
vsem, ki so prispevali potreben material ter njegovo pripravo. 
Opisana akcija dokazuje, da se kljub pomanjkanju sredstev z 
dobro voljo in povezanostjo krajanov lahko stori veliko. 

  
Tekst in foto: Tone Vidrgar   

Za varnejšo pot z 
Dobena na Rašico
Več različnih poti vodi na Rašico z Dobena, pešpoti in 
kolesarskih poti. Nekatere pešpoti so si prisvojili tudi 
kolesarji in po dežju so te veliko bolj razrite in je na njih 
korak še manj varen. Glede na to, da so poti z Dobena proti 
vrhu Rašice nezahtevne, prijetne in slikovite, privlačijo 
veliko število obiskovalcev, dokaj številne so tudi družine 
z majhnimi otroki in starejši. Predvsem ob vikendih so te 
poti še bolj obiskane.

DOBENO

Stopnice bodo olajšale pot marsikateremu pohodniku in nare-
dila Dobeno še bolj prijazno izletnikom in obiskovalcem

Nekaj krajanov je nesebično prispevalo potreben material in 
prevoz

Skupina prostovoljcev je zgradila lične in udobne stopnice



Na igre smo povabili vse Ločane – tako člane društev kot tudi nji-
hove podpornike. Predsedniki društev smo izbrali igre in sestavili 
ekipe, v katerih so člani, ki so se poimenovali Piromani (PGD Loka 
pri Mengšu), Umetniki (KD Antona Lobode) in Kaskaderji (ŠD Loka) 
z veseljem sodelovali in se ob pripetljajih iz srca nasmejali. 
Tekmovali smo v zabavnih igrah. V prvi igri se je tekmovalec zbasal 
v vrečo in odskakljal na drugi konec igrišča, kjer ga je eden od 
sotekmovalcev prijel za noge in ga odpeljal kot samokolnico. Ker 
smo želeli tekmovalcem malce otežiti delo, so morali ti pink ponk 
žogico spraviti skozi gasilsko cev. V igri tri v vrsto so v vsaki ekipi 
sodelovali po trije igralci, ki so v devet krogov morali postavi tri 
rutke v vrsto. Bili smo tudi aktualni in pripravili igro lovljenje po-
kemonov. Igralec z začetka igrišča je vrgel vodni balon, na koncu 
igrišča sta ga dva soigralca z rjuho v roki poskušala ujeti in ga vreči 

Prve vaške igre v Loki odlično uspele
Že spomladi smo se predstavniki vseh treh loških društev odločili, da na Športni ploščadi v Loki pripravimo 
prve loške vaške igre, ki bi popestrile vaško življenje, člane društev pa med seboj še bolj povezale. Vreme nam 
je bilo v nedeljo, 11. septembra, več kot le naklonjeno, saj je bila pred nami vroča septembrska nedelja, polna 
smeha in zabave.

v posodo. Zelo zahtevna je bila tudi zadnja igra - slalom z jajcem in 
jerbasom. Moška sta bila voznika samokolnice, ženski pa sta nosili 
jajce, prva na žlici, druga v jerbasu na glavi. Jajce je moralo ostati 
celo in ga je bilo prepovedano držati z roko. Ekipe so tekmovale 
v vlečenju vrvi, med seboj pa smo se pomerili tudi predsedniki 
vseh treh društev. Brez uporabe rok smo morali čim hitreje pojesti 
kremšnito in jo poplakniti s sladkim refoškom.
Da udeleženci nismo bili lačni, smo si postregli z golažem, odoj-
kom, čevapčiči in pecivom, pripravili pa smo tudi srečelov. 
Župan Franc Jerič je razglasil končni vrstni red: prvo mesto so 
osvojili Kaskaderji, drugo Piromani in tretje Umetniki. Zmagovalna 
ekipa je iz županovih rok prejela prehodni pokal, saj načrtujemo, 
da bodo igre postale tradicionalne.
Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo 
na druženje tudi naslednje leto.

Besedilo: Nataša V. Jerič
Foto: Andrej Brojan  

MENGEŠKI UTRIP
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Prvo mesto so osvojili Kaskaderji, drugo Piromani in tretje Umetniki



OGLASI - OBVESTILA

Požari v naravi oziroma na prostem 26. 9. 2016 16:21
Ob 16.22 so ob Ropretovi cesti v občini Mengeš gasilci PGD Men-
geš pogasili nekontrolirano kurišče.

Nesreče v cestnem prometu 5.9.2016, 21:58
Ob 21.58 sta na Kamniški cesti na rondoju v Mengšu trčili dve 
osebni vozili. Gasilci PGD Mengeš in Kamnik so zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine z 
vpojnimi sredstvi ter pomagali reševalcem NMP Domžale pri oskrbi 

112 SOS OBVESTILA

treh poškodovanih oseb, ki so bile nato prepeljane v UKC Lju-
bljana.
Tehnična in druga pomoč 5.9.2016 13:28
Ob 13.28 je Na gmajni v Loki pri Mengšu, občina Mengeš, zaradi 
izliva vode iz pralnega stroja poplavilo klet stanovanjske hiše. Po-
sredovali so gasilci PGD Loka pri Mengšu in PGD Mengeš, ki so 
izteklo vodo posesali in počistili prostore.

Besedilo: Gasilci

NOVO      NOVO      

Maja Škrlep s.p., Liparjeva c. 34, 1234 Mengeš

F RIZERSKI STUDIO

NUDIMO VAM:   

LITERAM TERAPIJA   

FRIZERSKE STORITVE
Za ženske, moške in otroke

 031 360 219Tel.:
Frizerski studio Cut & Grow

Naravna obnova las s trajnim učinkom. Lasje so po terapiji zdravi, sijoči, močni, gladki, imajo večji
volumen, ter se lepo razčešejo. Terapija je primerna za vse; tako za ženske (lomljivi, razcepljeni, krep,
lasje brez leska,...)  kot za moške, (težave s plešavostjo,...)

-10% POPUST DO KONCA OKTOBRA
na Frizerske storitve
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Sponzorji, ki so podprli prve vaške igre so: Občina Mengeš, Servis kitar - Tomaž Šinko, Trgovina 
HA NI, Glaso - Robert Ručigaj, Triglav - Matjaž Anžlovar, Vrhovnik Marjan, Frizerstvo Lukan Jana, 
Študentski servis - Lož Sonja, Hitra sedmica - Gašper Petrič, AZ-NET Zoran Jagodič, Frizerstvo 
Helena Pogačar, Tanja Dečman, Bergant Zofi, Kalcer in Pekarna Jurček.
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Mengšan Nik Purnat 
Kamniku priboril zlato
V soboto,  24. septembra, na tekmi slovenskega pokala v 
judu za starejše dečke in deklice U-14 na Pokalu Oplotnice, 
sta barve Kamnika zastopala Nik Purnat iz in Enej Begić 
Lamut, ki sta tekmovala v isti kategoriji do 55 kg. Nik je s 
štirimi zmagami osvojil zlato, Enej pa je po porazu v rednem 
delu in v repešažu, zasedel 9. mesto..

ŠPORT

1. MRNTZ
V Tržiču je bil 17. septembra letos odprti turnir ljubljanske regije v 
namiznem tenisu. Na turnirju je nastopilo 18 tekmovalk in tekmoval-
cev NTS Mengeš.

Besedilo: MLAJ 
Foto: David Orešnik

Matej, 2. mesto, Javor, 3. - 4. mesto

Nik na Stopničkah Enej In Nik

Rezultati: 
Učenci 2. - 3. razred - Martin Gerkšič - 2. mesto. 
Učenci 4. - 5. razred – Maj Guček - 2. mesto, Kramžar Andraž 3.- 4., 
mesto, Luka Jokič 5. - 8. mesto 
Učenke 4. - 5. razred: Neža Pogačar Žun - 1. mesto. 
Učenci 6. - 7. razred: David Grad - 1. mesto. 
Učenke 6. - 7. razred: Ana Peterlin - 1. mesto, Brina Markič - 2. 
mesto. 
Učenci 8. - 9. razred: Aljaž Goltnik 3. - 4. mesto, Dejan Jokič 5. - 8. 
mesto 
Dijakinje: Sara Straža 3. - 4. mesto 
Dijaki: Matej Prezelj - 2. mesto, Javor Zavec 3. - 4. mesto 

1. OT za mladince in 
mladinke v namiznem 
tenisu
3. septembra 2016 je bil na Ravnah 1. odprti turnir za mladince in 
mladinke v namiznem tenisu. Na turnirju je nastopilo 15 tekmovalk 
in tekmovalcev NTS Mengeš.

Besedilo in foto: MLAJ

Rezultati:
Mladinci: Tim Pavli: 5. - 8. mesto, Nejc Erjavec in Aljaž Frelih: 9. - 
16. mesto.
Mladinke: Ana Tofan: 1. mesto, Katarina Stražar: 5. - 8. mesto

Ana 1. mesto
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S kolesom od Ženevskega jezera do Azurne obale
Ideja poti se je porodila zagrizenemu kolesarju, ki ne mara samo vrteti pedal in nabirati kilometrov, pač pa poti tudi celo-
stno začutiti, jih vonjati, fotografirati ... G. Vladimir si je zamislil zanimivo pot in nas nagovoril, da se mu pridružimo na tej 
čudoviti avanturi.

Konec avgusta se nas je sedem kolesarjev s kombijem odpeljalo 
skozi Italijo na prelaz San Bernard v Švico do Ženevskega jezera. 
Prvo noč smo kempirali nad tem velikim jezerom. Zvečer je rahlo 
porosilo, zato smo se odpravili v bližnjo vasico, kjer smo našli očar-
ljivo prodajalno sirov in zraven tudi restavracijo v alpskem slogu 
ob prijazni postrežbi družinskih članov v tradicionalnih švicarskih 
oblačilih. Ko smo se vračali v kemp, je dež že ponehal. Zjutraj smo 
prvič zavrteli pedala koles in se odpeljali ob Ženevskem jezeru pro-
ti Thonon –Clusesu. Počasi smo začeli osvajati alpske prelaze, za 
ogrevanje še manjše, kot je Col des Getz (1170 m). Prispeli smo 
v prikupno mestece Cluses in nadaljevali panoramski ogled pod 
belo goro – Mont Blanc. Ker je tudi sonce prevzelo svojo delovno 
obveznost, je bil Mont Blanc sramežljivo zavit v meglico, vrh pa 
mogočno sijoč. Nebo je postalo modro in zares smo začeli uživati v 
razsežnostih in lepotah Savojskih Alp. Naslednja etapa je bila malo 
resnejša in je vodila iz Bourg St. Maurica v znani Val d Ìsere (1832 
m). Slikovita pot ob vodi in visokih pobočjih, ki je počasi prehajala 
v planoto z velikim akumulacijskim jezerom. Pogled pa se nam je 
ustavil na žičniških sistemih, ki ves čas delajo tudi poleti. Omenila 
bi še ceste, ki so široke, asfaltirane in gladke, kot da tam ne sneži 
in ne zmrzuje. Veliko je bilo tudi mehanizacije in delavcev, ki so pri-
dno pripravljali infrastrukturo za zimsko sezono. Iz Val d` Isera smo 
se povzpeli na Col de Iseran (2764 m). Deležni smo bili čudovitih 
pogledov na tritisočake in zaplate snega. Posebno na prelazih je bila 
precejšnja gneča, saj smo se pred tablami z napisi znašli motoristi, 
avtomobilisti in mi, kolesarji. Poudariti moram, da so bili vsi motori-
zirani udeleženci zelo strpni in promet je potekal mirno. 
Petega dne smo že kolesarili od Modane po dolini St. Michele de 
Maurianne. Spopadli smo se z vzponom na Col du Telegraphe (1570 
m) in se nato spustili v Valloire. Tu pa nas je čakalo malo presene-
čenje, kajti edini kemp je bil zaseden, tako da smo kolesa naložili na 
kombi in se odpeljali nazaj v Modane, kjer smo še eno noč preživeli 
v istem kempu. Tudi večeri so se začeli ogrevati, da smo lahko ob 
večernem klepetu podoživljali dnevne dogodke. Vsaka odprava ima 
vodilno ekipo in člani naše so bili: Jože, Ani in Tomaž, vsi »special-
karji«. Ko pa se je Komendčan Jože odločil prvi osvojiti vrh, je samo 
rahlo pomahal s prsti in nam naznanil, da se dobimo na prelazu. 
Prvi so se že dodobra nasončili na vrhu, preden sem prisopihala 

z mojim trekom, vendar veselje zato ni bilo nič manjše. Nadaljevali 
smo proti Brianconu in se povzpeli na Col du Galibier (2642 m). Ob 
spustu smo se ustavili v prisrčni vasici, katere hiše so stare, kamnite 
in tudi strehe so prekrite s kamnitimi ploščami. Te vasi živijo za 
turizem, vendar obiskovalcem nudijo prav posebno toplino. Vsi kraji 
so bili zelo ocvetličeni, tudi na uličnih svetilkah so lepi aranžmaji. 
Vsako mestece ima skulpture iz rož ali cvetličnih lončkov ali slame in 
kažejo urejenost mestnih skupnosti. In že smo bili na poti v Guillestre 
ter pred naslednjim izzivom - vzponom na Col d` Izoard (2360 m). 
Spust je bil odličen, skozi čudoviti kanjon Queyras. Vožnja po teh le-
pih krajih je bila prav meditacijska. Pogled je bil vseskozi usmerjen v 
zeleno naravo, dobro cesto in iskanje svizcev, ki jih tu res ne manjka. 
Iz Barcelonnette smo odhiteli do Jausersa in naslednji dan po najvišji 
cesti v Evropi na Col de la Bonette (2802 m). Del poti smo nada-
ljevali peš, da smo bili na višini našega Triglava. Sledil je še vzpon 
na Col de la Cayolle (2326 m) in zopet skozi lep kanjon Bauchelard. 
Tu se je močno začutil vpliv mediterana. Kar naenkrat je postajalo 
zelo vroče in tudi spanje je bilo prijetnejše. Še zadnjič smo prespali v 
hribih, in sicer v St. Martin Vesubie. Ostala sta še dva vrhova - Col de 
Turini in Col de Castillon, nato pa je sledil končni spust v Menton. Za 
srečni zaključek potovanja čez Alpe »La Route des Grandes Alpes« 
nas je pri tabli Menton začelo močiti. Prva postaja je bila trgovina 
s pohištvom, v katero smo se zatekli pred dežjem. Prijazni trgovec 
nam je dovolil, da smo v foteljih dočakali našega Romana s kombi-
jem. Na Azurni obali smo našli hotel, ki je shranil tudi kolesa in zopet 
smo spali na pravih posteljh. Po večerji smo se odpravili na sprehod 
po obali in občudovali lepe kubanske plesalke ob temperamentnih 
ritmih glasbe, ki so pregnale vso utrujenost iz naših teles. Po zajtrku 
pa smo otrdele mišice razgibali v toplem morju in se spraševali, če 
gremo res že domov.
Naj vam za konec zaupam še nekaj statistike: v desetih dneh smo 
prekolesarili 600 km, 12500 višinskih metrov ter osvojili 12 alp-
skih prelazov. Vsi, ki želite doživeti kanček naboja znanega Toura de 
France, si morate pridobiti to enkratno izkušnjo. To je nepozabno, 
veličastno in ekstremno lepo doživetje.

Zapisala: Justina Urbanec
Foto: Jože Martinjak

  



Pri najmlajših kadetih in kadetinjah je Maj Guček osvojil 1. mesto, Luka 
Jokič 2. mesto, Ula Guček pa je bila peta. 
Pri mlajših kadetih je  Dejan Jokič  osvojil 1. mesto, mladinka Ana tofant 
1. mesto, med mladinci pa je bil Matej Prezelj  tretji, Bor Rutar pa peti. 
  

Besedilo in foto: MLAJ 

47. Odprto prvenstvo 
Murske sobote
27. avgusta je bilo v Murski Soboti 47. OP v namiznem te-
nisu. Na turnirju je nastopilo 12 tekmovalk in tekmovalcev 
iz Mengša.

V članski konkurenci sta nastopila Klemen Jazbič in Andraž Avbelj in se 
uvrstila v finalni del tekmovanja. Klemen se je uvrstil med 16, Andraž 
pa med 32 najboljših. 
Pri članicah je nastopila Ana Tofant, ki je bila uvrščena v finalni del 
tekmovanja. Najprej je premagala Kajo Okorn 4:1, v polfinalu Katjo Gu-
tnik s 4:0, v finalu pa tesno izgubila s Tamaro Pavčnik iz Hrastnika z 
rezultatom 3:4. Osvojeno 2. mesto v članski kategoriji je lep dosežek. 
Na lestvici NTZS za članice se je uvrstila na 1. mesto, s tem pa je tudi 
potrdila uvrstitev v člansko reprezentanco. 

  
Besedilo: Mlaj

Foto: David Orešnik 

Prvi OT RS za člane in 
članice
18. septembra 2016 je bil v Logatcu prvi odprti turnir za 
člane in članice. Nastopilo je 60 tekmovalk in tekmovalcev 
iz štiriindvajsetih slovenskih klubov.

Mengeška ekipa
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ŠPORT

Tekmovanje je potekalo v kadetski in mladinski kategorij eki-
pno, za posameznike in dvojice. 
Ponovno so blestele slovenske kadetinje, med njimi Mengšan-
ka Katarina Stražar, ki je s soigralkami v ekipnem tekmovanju 
osvojila bronasto medaljo, v igri dvojic pa s soigralko Laro 
Opeka zlato medaljo. 
V ekipnem delu tekmovanja so najprej premagale Madžarsko 
z rezultatom 3:0, nato še Hrvaško 1 z rezultatom 3:1 in se 
uvrstile v finalni del tekmovanja, kjer so v polfinalu izgubile s 
Turkinjami in osvojile bronasto medaljo. 
Katarina in Lara sta blesteli v tekmovanju dvojic! Najprej sta 
premagali Švedsko dvojico s 3:2, v polfinalu Hrvatici prav tako 
s 3:2, v finalu pa gladko dvojico Moldavije s 3:0 in postali 
zmagovalki. Osvojena zlata medalja je imeniten uspeh, bil je 
čas za slavje, v čast zmagovalkama pa je zadonela Zdravljica. 
Pri mladinkah se je Ana Tofant uvrstila med šestnajst naj-
boljših, Katarina Stražar pa je postala zmagovalka v tolažilni 
skupini.

Besedilo: MLAJ
Foto: ITTF

CROATIA JUNIOR & 
CADET OPEN 
Katarina Stražar in Lara 
Opeka zmagovalki v 
Varaždinu
V Varaždinu je bilo od 14. do 18. septembra v sklopu ITTF-
-ova svetovna serija odprto prvenstvo za kadete in mladince 
v namiznem tenisu. Nastopilo je preko 200 tekmovalk in 
tekmovalcev iz šestindvajsetih držav.

Ana, 2. mesto

Katarina in Lara 1. mesto
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Zmagovalci letošnjega 20. srečanja Veliki Mengeš

Mengeška ekipa

Veliki Mengeš v tekmi 
živcev prekinil ero malih 
Mengšanov
Točno dvajset let mineva od prvega spopada med malim in 
velikim Mengšem. Dolga doba dvajsetih let je nanizala kar 
nekaj napetih in zanimivih spopadov rivalskih »narodov«, 
ki jih med seboj ločuje zgolj cesta iz smeri Domžal, mimo 
gasilskega doma in cerkve pod vznožje Gobavice. V prvih 
letih je bil v izraziti premoči Veliki Mengeš, za tem pa je 
sledilo obdobje izenačenega menjavanja na prestolu. V za-
dnjih letih pa so pobudo prevzeli igralci iz južnega predela 
Mengša in si priigrali prednost v višini petih točk, saj so lani 
povedli z rezultatom 12:7. Tako so bili severnjaki letos od-
ločeni, da zaostanek zmanjšajo, južnjaki pa bi storili vse,da 
svoje vodstvo še bolj utrdijo.

Vse kalkulacije, zbiranje igralcev, predvidevanja in ustrahovanja na-
sprotnikov pa so bila zaključena v soboto, 17. septembra 2016. Ob 
deveti uri zjutraj sta kapetana Igor Maver in Jaka Kruljec na precej 
razmočena igrišča pripeljala vsak svojo petindvajseterico. Vodja tek-
movanja Leo Jerič je vsem zbranim razložil pravila tekmovanja in 
uradno odprl jubilejni derbi. Tekma se je lahko začela. Prvotno smo 
si zaradi hude razmočenosti igrišč izposodili terene v Harmoniji, 
kjer so tekmo odigrali prvi trije pari tekmovalcev. Mali Mengeš je 
v tekmo krenil silovito in dal nasprotnikom jasno vedeti, da kljub 
močnemu skupnemu vodstvu ne misli popuščati niti za milimeter. 
Zmage Starčiča, Dolinarja in rutinirane dvojice Lopatič/Rahne so 
zarisale prve nasmeške na lica malih Mengšanov. Za tem pa se je 
začelo stresno obdobje podaljšanih iger, kjer so svojo izredno psi-
hološko stabilnost pokazali tenisači s severa. Od osmih podaljšanih 
iger so jih osvojili kar sedem, od tega dve z rezultatom 10:9 in tri 
10:8. Po zmagah Peterlina, Žnidaršiča, Bregarja, Magerla, Janežiča 
in dvojice Majcen/Jurišič so severnjaki v zgodnjepopoldanskih urah 
rezultat poravnali na 6:6. Sledili sta zmagi Juretiča in Jermana, ki 
sta mali Mengeš od ponovnega olimpa ločili zgolj na dve točki. Ne-
odločen rezultat bi namreč zaradi velikega števila podaljšanih iger 
pokal odnesel na jug. Kljub dvigovanju rok nasmeškom in vzklikom 
veselja se veliki niso dali. Po tesni zmagi Marjana Resnika( Lendla 
) je vajeti igre v svoje roke prevzel kdo drug kot kapetan Igor Maver, 
ki je ob pomoči uigranega partnerja Darka Zupančiča s silovitimi 
forhandi rešil praktično izgubljeno tekmo proti predsedniku Marjanu 

Mušiču in Stanetu Ocepku ter barko potisnil močno naprej. Zadnji 
žebelj v krsto malega Mengša pa je z zmago nad Dennisom Hurwit-
sem zabil Nejc Skok. Zavladalo je neizmerno veselje na strani velike-
ga Mengša. Vzporedno s tekmovanjem moških pa se je odvijala tudi 
prva izvedba v tekmovanju deklet. Tudi tu so slavile tenisačice veli-
kega Mengša, ki so zmagale v odločilni tekmi dvojic, po neodloče-
nem izidu po tekmah posameznic. Tako je bilo slavje velikih popolno. 
Po prejetem pokalu v rokah kapetana Maverja in njegove desne 
roke Duleta Planinška se je slavje nadaljevalo v večerne ure. Veliki 
Mengšani pa so kapetanu malih Jaku Kruljcu prijazno svetovali, naj 
naslednjo sezono kak teden pred tekmovanjem svoji ekipi nameni 
oddih v kakšnih toplicah, kjer se bodo skupaj v miru psihološko pri-
pravljali na tokrat mentalno jeklene velike Mengšane. Skupni izid je 
torej 12:8 v korist malega Mengša pri moških in 1:0 v korist velikega 
Mengša pri dekletih. Vsi skupaj se že veselimo naslednjega, zagoto-
vo zopet napetega srečanja prihodnje leto.

Besedilo in foto: Tim Janežič

Mednarodno odprto 
prvenstvo Slovenije v 
namiznem tenisu
Še en lep mednarodni uspeh! Ana Tofant in Aleksandra Volk 
sta bili srebrni v igri dvojic, Katarina Stražar pa bronasta v 
ekipnem tekmovanju.

Na Otočcu je bilo od 21. do 26. septembra mednarodno odprto 
prvenstvo Slovenije pod okriljem ITTF. Tekmovanje je bilo razdeljeno 
na ekipni del in posamično ter dvojice za kadete in kadetinje ter mla-
dince in mladinke. Na turnirju so nastopili tekmovalci in tekmovalke 
iz šestindvajsetih držav Evrope, Amerike in Azije. V reprezentanci 
Slovenije je nastopilo 51 perspektivnih tekmovalk in tekmovalcev iz 
slovenskih klubov, med njimi tudi štiri tekmovalke in trije tekmovalci 
iz NTS Mengeš. 
V ekipnem tekmovanju kadetinj so Katarina Stražar Mengeš, Lea 
Paulin Arrigoni in Lara Opeka osvojile bronasto medaljo. V skupin-
skem delu tekmovanja so premagale Moldavijo s 3:1 in Anglijo s 
3:0. V finalnem delu so premagale Švedinje s 3:0, za uvrstitev v 
finale so izgubile z Nemkami z 1:3 in osvojile bronasto medaljo. V 
B- in C-ekipi so nastopile Nika Kobetič, Vita Kobetič in Tara Kobetič. 
Pri mladinkah sta Ana Tofant in Aleksandra Vovk med dvojicami 
najprej premagali madžarsko dvojico s 3:0,  nemško dvojico s 3:1, 
v finalu pa sta izgubili z dvojico iz Taipeha s 3:1 in osvojili srebro 
medaljo. 
  

Besedilo: Mlaj
Foto: David Orešnik
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Svečanost s podelitvijo priznanj
NTS Mengeš je pripravil slovesnost, na kateri so podelili klubska priznanja dobitnicam medalj na evropskem mladinskem 
prvenstvu v namiznem tenisu, ki je bilo v Zagrebu. Na svečanosti, ki je bila 30. septembra v telovadnici ŠD Partizan, se je 
zbralo 83 tekmovalcev, staršev in gostov ter župan Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar.

V prvem delu je predsednik ŠD Partizan Jože Mlakar predstavil or-
ganiziranost in delo v namiznoteniški sekciji, v katero je vključenih 
51 tekmovalcev in tekmovalk - od najmlajših do članov. Tekmovalci 
se udeležujejo tekmovanj na regijskem, državnem in mednarodnem 
nivoju. V reprezentančni program je vključenih sedem tekmovalk in 
tekmovalcev. 
Pri organizaciji domačih tekmovanj sodelujejo starši, in sicer pri pri-
pravi dvorane in izpeljavi ter kot sodniki.   Veliko pomoč predstavlja-
jo prevozi na tekmovanja. 
V drugem delu so se predstavili tekmovalci Andraž Avbelj, Klemen 
Jazbič, David Orešnik in Tilen Šalja ter člani s trenerjem Gregorjem 
Gostišo, ki je predstavil delovanje članske ekipe. 
Predstavili so se tudi mladi perspektivni igralci Nejc Erjavec, Aljaž 
Frelih in Tim Pavli z vodjo ekipe Žigo Zupanom. Za četrtega igralca 
bodo pred tekmo ostali igrali kvalifikacije. V letošnji sezoni bodo 
nastopali v 3. SNTL pod imenom pokrovitelja Cornilleau, ki jim je 
podaril športno opremo. Upamo, da nas bodo mladi igralci razvese-
lili in naslednjo sezono nadaljevali tekmovanje v 2. SNTL. 
Svečanost smo zaključili s podelitvijo klubskih priznanj udeleženkam 
evropskega mladinskega prvenstva. 
Priznanja so dobili: 
Ana Tofant za osvojeno 8. mesto ekipno za mladinke, osvojeno 1. 
mesto na 1. OP za mladinke v sezoni 2016-17, 2. mesto na 1. OP 
za članice in 1. mesto na mednarodnem odprtem prvenstvu ITTF 
Slovenije v igri dvojic.
Nika Kobetič za osvojeno bronasto medaljo za kadetinje ekipno na 
evropskem mladinskem prvenstvu, za naslov državne prvakinje s 
soigralko Katarino Stražar v igri dvojic in srebrno medaljo v igri me-
šanih dvojic. 
Katarina Stražar za osvojeno bronasto medaljo ekipno za kadetinje, 
bronasto medaljo za igro dvojic, bronasto medaljo ekipno za kade-
tinje in zlato medaljo za igro dvojic na mednarodnem OP Hrvaške 
pod okriljem ITTF ter bronasto medaljo v ekipnem tekmovanju za 
kadetinje na mednarodnem OP Slovenije. 
Vse nagrajenke so prejele veliko čokolado in sončnico. 
Priznanje za uspešno delo in pripravo tekmovalk je prejel eden naj-
uspešnejših trenerjev v Sloveniji, David Orešnik, saj s svojimi po-
močniki Žigo Zupanom, Ožbejem Popelarjem in mentorjem Grego 
Gostiša skrbi za kvalitetno delo z mladimi. 

Župan Občine Mengeš Franc Jerič je nagrajencem podaril slovenski 
med, ki jim bo, kot je dejal, dal moč in energijo za še boljše uspehe. 
Sledilo je obvezno fotografiranje in na koncu pogostitev. Zakonca 
Erjavec sta pripravila okusne prigrizke, ki so bili paša za oči. 
Slovesnost je izžarevala pozitivno energijo in odločili smo se, da 
bomo pred vsakim pričetkom sezone pripravili srečanje tekmovalcev, 
staršev in donatorjev. 
Predsednik se je na koncu zahvalil vsem za odlično sodelovanje, 
trenerjem pa za uspešno delo. 
  

Besedilo: MLAJ 
Foto: Žiga Zupan

Zbralo se je 83 tekmovalcev, staršev, gostov in predstavnikov Občine Mengeš

Župan z nagrajenci

Ekipi 3. SNTL in 1. SNTL
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Program koncerta je bil previdno in premišljeno izbran, saj so se 
posamezne skladbe lepo povezovale med seboj in tvorile smiselno 
celoto. Koncert sta otvorila z Adagiom A. Khachatourjana, nato pa 
je sledil sklop treh del argentinskega skladatelja A. Piazzolle, in sicer 
dva stavka iz suite Štirje letni časi v Buenos Airesu - Pomlad in Zima 
ter tango Vuelvo al sur. Zatem sta nas s skladbo Memorias popeljala 
v svet španskega saksofonista in skladatelja P. Iturralda, za konec 
pa sta postregla še s čudovito Koncertno fantazijo na teme iz Ger-
shwinove opere Porgy in Bess, v kateri je bilo zaslediti tudi enega iz-
med največkrat izvajanih jazz standardov Summertime. Kljub svojim 
mladim letom sta izvajalca očarala vse prisotne, kar so dokazovali 
tudi dolgi aplavzi po vsaki skladbi in še posebej tisti na koncu, in s 
svojim vrhunskim muziciranjem dokazala, da je pred njima nadvse 
svetla glasbena prihodnost. Ker se obiskovalci, prevzeti od ravno-
kar slišanega, po končanem rednem delu programa nismo hoteli 
premakniti s svojih sedežev, sta Teja in Andrej postregla še z vsem 
poznanim Piazzollevim Libertangom, ki je priljubljen predvsem za-
radi filma Vonj po ženski. Kdor ni uspel priti, naj upa, da bo koncert 
izveden še kdaj, saj te glasbene poslastice ne smete zamuditi.

Besedilo: Nejc Lisjak
Foto: Žiga Komar

Glasbena poslastica s 
klavirjem in saksofonom
V petek, 30. septembra, se je v dvorani trgovine Lastra od-
vil izjemen glasbeni večer. Poslušalci smo imeli priložnost 
prisluhniti recitalu mladega dua, ki ga sestavljata pianistka 
in hkrati tudi avtorica priredb nekaterih skladb na koncer-
tu, Teja Komar iz Loke pri Mengšu, ter saksofonist Andrej 
Omejc iz Domžal.

Likovna  kolonija 
štajerskih in primorskih 
ljubiteljskih slikarjev
Od 25. do 28. avgusta se je v  Izoli odvijala druga kolonija 
štajerskih in primorskih ljubiteljskih slikarjev, ki so je je ude-
ležila Binca Lomšek iz Likovnega društva Mengeš.

Na kmetiji Valterja Klobase na izolskem Polju, od koder je izjemen 
pogled na morje in Izolo, je ustvarjalo kar 15 slikarjev. Med njimi je 
bil tudi priznani umetnik Maksimiljan Sternad Milč, ki ima v Rogaški 
Slatini tudi prodajni atelje, njegove umetnine krasijo tudi predsedni-
ški in premierjev kabinet, razstavlja pa tudi v prestižnih španskih in 
pariških galerijah. V preddverju RTV Koper Capodistria je organiza-
torka Maja Alessio, tudi udeleženka kolonije, postavila razstavo 15 
nastalih slik na koloniji. 
Likovna kolonija pa le ni bila le delovno ustvarjalna, temveč tudi pri-
jetno druženje slikarjev  ob glasbi. Pridne organizatorke so obljubile, 
da bodo kolonijo drugo leto ponovile, primorske udeležnke pa še 
pred tem organizirale družabno srečanje. 

Besedilo in foto: Jakobina Šmon

Teja in Andrej sta postregla s pravo glasbeno poslastico

Udeleženci likovne kolonije na kmetiji Vaterja Klobasa

Dve Binci ena Kragelj in druga Lomšek
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V močni mednarodni konkurenci je izmed 385 del, ki so razstavlje-
na na fasadah mesta umetnikov - Grožnjana, je prvo nagrado dobila 
slika »Brodolom«. Bilo je izjemno prijetno jesensko vreme, ogled 
številnih slik so popestrile prireditve, razstave, koncerti, še posebej 
pa je obiskovalce tega čudovitega bisera, starega  mesta  Grožnja-
na, pritegnila degustacija rdečih vin in fužija z istrskim tartufom ... 

  
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Mengeški likovniki na
Ex temporu v Grožnjanu
Največjega hrvaškega Ex tempora Grožnjan, ki je že 23. po 
vrsti potekal od četrtka, 22., do nedelje, 25. septembra 2016, 
se je udeležilo šest likovnikov iz Likovnega društva Mengeš, in 
sicer Irena Gorenc, Leonida Goropevšek, Milan Korbar, Boris 
Pospihalj, Helena Testen in Binca Lomšek.

Smoke on the ... ali kako Mengeška godba navdušuje na Kamfestu

Milan Korbar

Udeležila se ga je  Leonida Goropevšek, večina članov društva je 
uživala počitnice.  Za svoje delo, ki se je uvrstilo na razstavo, je na 
prireditvi ob odprtju razstave  v  četrtek, 15. septembra 2016, v 
Muzeju premogovništva v Velenju, prejela priznanje.

Besedilo: Binca Lomšek 
Foto : Kaja Železnik

Razstava del 6. Tabora 
ljubiteljskih slikarjev
 
ZDLS  je v okviru projekta Zlata paleta organiziral odprtje 
razstave del nastalih na VI. taboru ZLDS ljubiteljskih slikarjev 
in fotografov Slovenije, ki je letos potekal 3. julija 2016, v 
okolici Velenjskega jezera.

Leonida ob druženju z nagajivo Piko Nogavičko

Leonida Goropevšek ob prejemu priznanja
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V teh dveh letih so sodelovale Ina Malus, Dari Korošec, Milica Tom-
šič, Minka Kristanc  in Binca Lomšek,  pa tudi najmlajša navdušena 
slikarka  Neža. Razstava bo na ogled do 12. oktobra 2016 v Centru 
Ivana Hribarja v Trzinu, Ljubljanska 12f.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Razstava slik z delavnic 
v gradu Jable
Turistično društvo Kanja iz Trzina je 27. septembra 2016 pri-
pravilo likovno razstavo ljubiteljskih slikarjev, ki so se udele-
žili likovnih delavnic v gradu Jable v letih 2015 in 2016. Tra-
dicionalno že vrsto sodelujemo tudi člani Likovnega društva 
Mengeš, saj nam je v gradu Jable precej domače in prijetno.

Skupinska slika udeležencev Ropotarjem

Drugi dan, v nedeljo, 25. septembra 2016, je devet  članov Likov-
nega društva Mengeš ponovno postavilo 14 stojal in skupaj s štirimi 
gosti iz Kisovca nanje postavilo kar 67 slik in tudi 4 kipe Lojzeta Bur-
je, nekaj pa jih je odšlo na Ex tempore v Grožnjan, kjer so zastopali 
naše društvo. 
Vreme je bilo čudovito oba dneva, prireditev je vsestransko uspela. 
Naša tradicionalna razstava likovnih del se bo ponovno predstavila 
prihodnje leto v mesecu juniju. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Sprehod ob pšati  
galerija na prostem v 
Mengšu  na ogled dva 
dni
Galerija na prostem »Sprehod ob Pšati«, ki je tradicionalno v 
septembru  v okviru mengeškega sejma, je na trati ob Pšati 
obiskovalcem postregla z obilo zanimivih motivov na platnih, 
saj je v soboto, 24. septembra 2016 kar 12 mengeških slikark 
in 3 gostje razstavljalo na 18 stojalih. Obiskovalci so si lahko 
ogledali 76 slik raznih motivov in tehnik. Bilo je kaj videti, saj 
je veliko število obiskovalcev sejma zavilo ob ploščad pri Sta-
retovem drevoredu in občudovalo razstavljene slike.

Dari Korošec ob prejemu zahvale

Ana Kramar in Minka Kristanc, članici Likovnega društva Mengeš

12 mengeških slikark in 3 gostje so razstavljali na 18 stojalih
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Prevladuje tehnika akrila in akvarela, nekaj slik je v oljni tehniki, 
oljnem pastelu, grafik, pa tudi v mešani tehniki. Tudi motivika se od 
avtorja do avtorja razlikuje, večini so najbližje rože, drugim sadje, 
nekateri pa najdejo izzive v lovskih motivih ter druge … 
Razstavljajo Lojze Burja, Irena Gorenc, Leonida Goropevšek, Ani 
Karo, Dari Korošec, Martina Kozamernik, Binca Lomšek, Ina Ma-
lus, Barbara Rabič, Anka Sodec in Helena Testen. 
Razstava bo na ogled v DSO Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 2, 
predvidoma do začetka novembra. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Tihožitja Mengeških likovnikov  na razstavi v Ljubljani
Člani Likovnega društva Mengeš smo v Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje postavili razstavo s kar 38 likovnimi 
deli z naslovom TIHOŽITJE v nizu skupinskih razstav ob 20. obletnici delovanja društva. Kar enajst članov društva je sode-
lovalo s svojimi slikami v različnih tehnikah.

Zadnji dve leti je v projektu Zlata paleta vključena nova tematika, in 
sicer Iskanja. Glavno vodilo za kreiranje del je inovativnost, kreativ-
nost in eksperimentiranje  z novimi načini izražanja. Oddanih je bilo 
77 del dvainpetdesetih avtorjev, v izbor za razstavo se  je uvrstilo 29 
del, podeljenih je bilo devet certifikatov kakovosti. 
V izbor za razstavo se je uvrstila Leonida Goropevšek s svojo sliko 
Vitraž v akrilni tehniki in zanjo prejela priznanje..

 
Besedilo: Binca Lomšek 

Foto: L. Goropevšek

Leonida Goropevšek 
na razstavi »iskanja« v 
Trbovljah
 
Zveza likovnih društev Slovenije in društvo Relik Trbovlje sta 
pripravila tematsko razstavo v  okviru projekta Zlata paleta z 
naslovom  Iskanja. Odprtje razstave je bilo v torek, 27. sep-
tembra 2016, ob 18. Uri, v Delavskem domu Trbovlje.

Vitraž Leonide Goropevšek

Direktorica Mojca Sajovic si je prva z veseljem ogledala razstavo
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Ob praznovanju jubileja Lovske družine Mengeš smo člani Likovne-
ga društva pripravili razstavo slik z motivi živali in tako popestrili  in 
obogatili praznovanje pri lovski koči Mengeš. Veliko število gostov 
in članov Lovske družine Mengeš je prisluhnilo bogatim spominom, 
glasbi, ubranemu petju,  ogledali pa so si tudi likovna dela. Razsta-
vljalo je 12 razstavljavcev s sedemnajstimi slikami in dvema kipo-
ma. 
Predsednica Likovnega društva Mengeš Leonida Goropevšek  je 
prevzela zahvalo lovske družine za skupne dosežke in pomoč pri 
delu. V imenu društva  je lovski družini v spomin podarila grafiko 
člana društva Lojzeta Burje in izrekla čestitke ob visokem jubileju. 
Tudi ta razstava je del praznovanja 20. obletnice delovanja Likov-
nega društva Mengeš.

Besedilo in foto: Leonida Goropevšek

Razstava  ob 70. obletnici Lovske družine 
Mengeš
Lovska družina Mengeš in Likovno društvo Mengeš letos praznujeta okrogle obletnice, Lovska družina Mengeš že zelo 
zavidljivih 70 let delovanja, Likovno društvo Mengeš pa 20. obletnico.

Ina Malus, Dari Korošec, Leonida Goropevšek, Binca Lomšek, Barbara 
Rabič, Martina Kozamernik in Helena TestenStojala in slike na njih so popestrile okolico lovske koče

Dva kipa Lojzeta Burje
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CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno

Opustitev lastnine in pravic ter zastaranje/zaprtje vodovoda 
Krvavec
Navajam vprašanje izpred dveh let, na katero pa do danes 
nisem prejel nobenega odgovora: »Poseganje v izvirne pravice 
Občine Mengeš – vodnih količin Medobčinskega vodovoda 
Krvavec! Vprašanje se ni nanašalo na to, da bi se Občina 
Mengeš odpovedala vodnim pravicam, pač pa na prevzemanje 
vodnih količin s strani ostalih štirih solastnic. Navedel sem 
dva njihova uradna dokumenta, ki to prevzemanje dokazujeta. 
V tabeli so bila prevzemanja razločno razvidna. Prosim za 
odgovor. Ali boste kot župan ravnali v skladu z odgovornostmi in 
zaščitili interese Občine Mengeš ter zahtevali črtanje navedenih 
prevzetih vodnih količin v dokumentih (DIIP in pogodbi o 
sofinanciranju povečanja zmogljivosti)? Prosim za konkretni 
odgovor na konkretno postavljeno vprašanje: Ali Občina Mengeš 

Neodgovori in 
odgovornost – »kaj mi 
(nam) pa morejo?!« So 
prepričani župan in 
drugi odgovorni v Občini 
Mengeš
Občina Mengeš – torej občani (davkoplačevalci) – je sola-
stnica in ima vodne pravice na Izvirih Medobčinskega vo-
dovoda Krvavec. In naš župan Franc Jerič, ki je (kazensko) 
odgovoren za 30 odstotkov vodovoda, ki si ga zdaj lastijo in 
seveda uporabljajo druge občine solastnice, enostavno gle-
da proč! Kljub jasnim opozorilom!

z takim neukrepanjem dovoljuje priposestvovanje njenih vodnih 
in solastniških deležev?«. To vprašanje, ki je tudi opozorilo, 
sem postavil, ker sem na prejšnja drugače formulirana prejel le 
odgovor, da se »… Občina Mengeš ni nikoli odpovedala vodnim 
pravicam na krvavškem vodovodu.«.
Na zaprtje (11. 11. 2015) pa nonšalantno (ne)odgovori (citiram 
vprašanje): »Ali ste kot župan odobrili zaprtje ventila za dotok 
vode iz Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec dne 
11. 11. 2015? Kdo, kdaj, kakšen je sklep oz. dopis upravljalcu 
JKP Prodnik, da je zaprl dotok in prekinil oskrbo z alpsko vodo 
iz Izvirov pod Krvavcem?«. Citiram odgovor: »To je bila stvar 
upravljavca JKP Prodnik.«.

Nezakonita, draga obnova poslovilnih prostorov
Župan je zlorabil uradni položaj, ko je brez javnega naročanja 
in pogodbe (z naročilnicami) izplačeval dela izvajalcem pri 
obnovi poslovilnih vežic. Pri tem je presegel projektantsko oceno 
92 tisoč za 129 tisoč EUR ali za 140 odstotkov! Tako da je 
straniščna školjka za skoraj 3000 evrov le jagoda na torti. In 
kaj!? Kazensko je ovadil, ne bodi jih treba, same izvajalce! Toliko 
ima 'pameti', predvsem pa nekritičnosti, da seveda ni ovadil, če 
že koga mora, samega sebe, čeprav je naročal dela in podpisoval 
račune samo on.
Sprašujem se, zakaj je (nam) davkoplačevalcem tako vseeno. 
Ko se nabavi straniščna školjka v poslovilni vežici namesto za že 
tako visoko postavljeno projektantsko oceno 600 evrov potem 
za skoraj petkrat več!? In nič! Ali smo davkoplačevalci (občani) 
res take ovce?
Politične stranke, ki se imajo za najbolj kompetentne in 
verodostojne in bi naj bile tudi glede na zakonodajne pravice 
(beri denar davkoplačevalcev) najbolj odgovorne, pa tudi nič. 
Niti nadzorni odbor!
Navedel sem samo dva primera. Več na www.facebook.com/
CivilnaIniciativaMenges.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe,
civilnainiciativamenges@gmail.com, tomaz.stebe@gmail.com
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SMUČARSKO
DRUŠTVO
MENGEŠ

Vabi tekače in rekreativce na

SUHI SLALOM, 
sobota, 12. november 2016,
ob 14. uri na Mengeški koči

Prijavnine ni, kostanj in medalje za vse.

Vljudno vabljeni!

Petra se je izšolala na ljubljanski srednji kozmetični šoli, pridobivala izkušnje v različnih salonih ter se ob tem posvečala 
pridobivanju certifikatov. Za zdaj se jih je nabralo trinajst, kar pomeni, da nudi visoko kakovostne storitve, poudarja pa še, 

da se vsaki stranki temeljito posveti ter pazljivo izbira materiale. Dela z vrhunskimi naravnimi izdelki, saj vanje veliko vlaga, 
zato je pri njej kvaliteta v ospredju pred kvantiteto. 

Od nekdaj si je želela svoj salon in zdaj se ji je želja končno uresničila. Ta se nahaja na Slovenski cesti 24 v Mengšu, 
kjer jo lahko obiščete v ponedeljek in sredo med 12. in 20. uro, v torek med 8. in 16. uro ter v četrtek med 10. in 18. uro, 

petki pa so izmenični, en teden je salon odprt popoldne, en teden dopoldne. Sobote pa so in bodo namenjene posebnim 
priložnostim, denimo ličenju za poroke in drugim svečanostim (maturi, valeti, rojstnim dnem), za kar se je treba posebej 

dogovoriti (tel.: 051 397 579). Na tem področju se je izšolala na ameriški akademiji MUD (Makeupdesignory).

Več o ponudbi lahko izveste na Facebook strani podjetja, kmalu pa boste lahko preverili tudi njeno spletno stran. 

 L e p o  v a b l j e n i  n a  r a z v a j a n j e ! 

L a  v i d a  e s  B e l l a  -  Ž i v l j e n j e  j e  l e p o !
Sredi maja je Petra Seršen, mlada navdušenka nad kozmetiko, odprla svoj salon 

La vida es Bella - beauty studio. V njem ponuja celostne storitve na kozmetičnem 
področju; nego telesea, obraza, rok in nog, depilacijo, japonsko metodo vrisovanja 

obrvi, podaljševanje trepalnic, ličenje in masažo.
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Srce tvoje več ne bije
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srce trga, 

solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,

ker te več med nami ni.

                               

ZAHVALA
V 79. letu starosti se je poslovil

naš dragi

Viljem Krpič
iz Mengša, Muljava 28

Iskreno se zahvaljujemo vsem
sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, cvetje, sveče,

pevcem za ganljivo zapete pesmi ter vsem
ostalim, ki ste ga pospremili na

njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALE-OGLASI

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin, 

bo večno ostal.

ZAHVALA
V 89. letu se je od nas poslovila

naša draga mama, babica, prababica in teta

Marija Hočevar -
Vrenčeva Mimi iz Loke pri Mengšu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
za izrečeno sožalje, za darovano cvetje, 

sveče ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Marjana z družino ter 
Jelka z Jožetom, sestra Mihaela

in ostalo sorodstvo.
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OBČINA MENGEŠ

Vse občanke in občane vabimo, da se udeležijo 
svečanosti ob dnevu spomina na mrtve, 

ki so umrli v vojni ali zaradi vojne,

v ponedeljek, 31. oktobra 2016,
ob 10. uri, pri spomeniku žrtvam NOB

v Loki pri Mengšu,

ob 11. uri, pri spomeniku talcem
na Zalokah v Mengšu.

Vljudno vabljeni.

Občina Mengeš

Koledar dogodkov oktober - november 2016
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

petek, 14. oktober ob 17. uri Gasilski dan v Loki pri Mengšu Športni park Loka pri Mengšu, Na 
gmajni, 1234 Mengeš

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO LOKA PRI 
MENGŠU

sobota, 22. oktober ob 
17. uri

Maša za gasilce v Loki pri Mengšu Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Loki 
pri Mengšu, 1234 Mengeš

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO LOKA PRI 
MENGŠU

nedelja, 23. oktober ob 
7. uri

PASJA RAVAN IZ HOTAVELJ Hotavlje PLANINSKO DRUŠTVO 
JANEZ TRDINA MENGEŠ

nedelja, 30. oktober ob 
8. uri

Pravljični Palček gre v Medvedjo ali Mokriško 
jamo

Kamniška Bistrica PLANINSKO DRUŠTVO 
JANEZ TRDINA MENGEŠ

ponedeljek, 31. oktober ob 
10. uri

SVEČANOST OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE, KI 
SO UMRLI V VOJNI ALI ZARADI VOJNE

PRI SPOMENIKU ŽRTVAM NOB V 
LOKI PRI MENGŠU, PRI SPOMENIKU 
ŽRTVAM NOB V LOKI PRI MENGŠU, 
1234 Mengeš

OBČINA MENGEŠ IN ZKD 
OBČINE MENGEŠ

ponedeljek, 31. oktober ob 
11. uri

SVEČANOST OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE, KI 
SO UMRLI V VOJNI ALI ZARADI VOJNE

PRI SPOMENIKU TALCEM NA 
ZALOKAH V MENGŠU, PRI 
SPOMENIKU TALCEM NA ZALOKAH V 
MENGŠU, 1234 Mengeš

OBČINA MENGEŠ IN ZKD 
OBČINE MENGEŠ

sreda, 9. november ob 
16. uri

Brezplačno predavanje Sanacija fasade pri 
enostanovanjskih in večstanovanjskih objektih

JUB Design Studio, Dol pri Ljubljani 28 RAZVOJNI CENTER SRCA 
SLOVENIJE, D.O.O.

nedelja, 13. november ob 
8. uri

Velika Slivnica Velika Slivnica PLANINSKO DRUŠTVO 
JANEZ TRDINA MENGEŠ

nedelja, 27. november ob 
7. uri

KOFCE - VELIKI VRH Kofce PLANINSKO DRUŠTVO 
JANEZ TRDINA MENGEŠ
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  Okrepčilo bo na 10 km trasi pri Rovšekem mostu (6 km).

REKREATIVNI TEK

3. TEK OBČINE MENGEŠ
SOBOTA, 5. november 2016  

start in cilj pred KULTURNIM DOMOM MENGEŠ (Slovenska cesta 32, Mengeš)

PROGRAM PRIREDITVE:
8:30 do 10:30 - prevzem startnih številk

10:00 - vodeno ogrevanje za otroški tek, tek na 5 km in tek na 10 km
10:30 - start otroškega teka na 600 m

11:00 - start teka na 5 km in teka na 10 km
13:00 - zaključek teka s podelitvijo nagrad najboljšim

ORGANIZATOR: KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ

TRASA
Trasa za otroški tek na 600 m bo v Športnem parku Mengeš.
Tek na 5 in 10 km trasi bo potekal po označeni trasi v občini Mengeš.

PRIJAVE 
Prijava do srede, 4. novembra 2015, poteka prek spletne strani prijavim.se. 
Prijavljeni udeleženci na spletni strani prijavim.se bodo rezervirali startano številko. 
Prijavnina zanje bo 12 EUR, ki jo bodo poravnali na registracijskem pultu na dan teka, pri 
prevzemu startnih številk.   

PRIJAVNINA – plačilo prijave
Otroški tek je brezplačen.
Prijavnina je enotna za 5 km in 10 km trasi in je do srede, 4. novembra 2015, 12 EUR, na 
dan teka pa 15 EUR. Prijavnina se bo poravnala na dan teka, pri prevzemu startnih številk. 

SPOMINSKO DARILO
Vsak udeleženec prejme startno številko s čipom za enkratno uporabo, spominsko darilo, 
topli obrok in osvežitev na cilju. 

MERJENJE
Čas bo s čipi merilo podjetje AZ net d.o.o., Glavičeva ulica 1, 1234 Mengeš.

KATEGORIJE

Otroci 600 m O1
do 10 let

Ženske

5 km 5Ž1 5Ž2 5Ž3 5Ž4
od 10 do 20 let od 20 do 40 let od 40 do 60 let nad 60 let

10 km 10Ž1 10Ž2 10Ž3 10Ž4 10Ž5 10Ž6
od 10 do 20 let od 20 do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let

Moški 

5 km 5M1 5M2 5M3 5M4
od 10 do 20 let od 20 do 40 let od 40 do 60 let nad 60 let

10 km 10M1 10M2 10M3 10M4 10M5 10M6
od 10 do 20 let od 20 do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let

ORGANIZATOR
KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš
Predsednik: Primož Jeretina, gsm: 041 519 419, e-naslov: primoz_jeretina@t-2.net

POKROVITELJI
Glavni pokrovitelj je 
OBČINA MENGEŠ.

Drugi pokrovitelji: Občina Mengeš


