
Prvega novembra je tudi mengeško 
pokopališče razsvetlil soj sveč in 
spomina na rajne. V katoliški cerkvi 
pa je ta dan praznik vseh svetih, 
dan ko godujejo majhni, preprosti, 
neznatni svetniki, ki so »utonili« v 
množici svetih.

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, november 2015, letnik XXII, številka 10 
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In naenkrat se mi 
je zdela najbolj 
pomembna 
stvar na svetu

Gasilski dan 
v Loki

70 let 
ŠD Partizan 
Mengeš

Orglice povezale 
prijeten glasbeni 
večer

Mengeški zvon 
je praznoval



Prihod Svetega Miklavža delno sofinancira Občina MengešIlustracija Leon Zuodar

V SOBOTO 5. 12. 2015 OB 15.00 
NAS BO V CERKVI SV. MIHAELA 
V MENGŠU OBISKAL 
SVETI MIKLAVŽ.

V TOPOLAH PRI KAPELICI 
SV. LUCIJE POD PLEŠO 
PA OB 18.30.

VABIMO VSE PREDŠOLSKE 
OTROKE IZ MENGŠA IN 
TOPOL, DA SE SKUPAJ 
S STARŠI UDELEŽITE 
NJEGOVEGA OBISKA.24.11. in 8.12.2015 

ob 18. uri

Vabilo na delavnico – brezplačno

OBLIKOVANJE GLINE V »TURISTIČNI 
SPOMINEK DOBENA« IN IZDELOVANJE 

ADVENTNIH VENČKOV ALI 
NOVOLETNIH OKRASKOV

v soboto, 28. novembra 2015, ob 9.30 uri, v 
ateljeju Brigite Herjavec na Dobenu 56.

Delavnice vodita Brigita Herjavec in Matic Sever.
Informacije in prijave: (Brigita, tel.: 031 616 610)

Prireditelj: TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO

Obiskal nas bo v soboto, 
5. decembra 2015, ob 17.00 uri 
– Kmečki turizem Blaž

Koordinator: Meta Selan – prosimo prijavite svoje otroke.
(tel.:  041 389 536 )

Prireditelj: Turistično društvo Dobeno
Prireditev sofinancira Občina Mengeš

MIKLAVŽ 
NA DOBENU 
za otroke Dobena

MIKLAVŽEVO 
PISMO
OTROKOM IZ LOKE PRI MENGŠU

SPOROČAM VAM, DA BOM ŠEL 
LETOS S SVOJIM SPREMSTVOM 
SKOZI VAS V SOBOTO, 
5. DECEMBRA 2015!

POČAKAJTE ME PRI KAMNITEM 
MOSTU SREDI VASI OB 17.30.

OBDARIL BOM VSE PREDŠOLSKE 
OTROKE IN ŠOLARČKE PRVEGA 
RAZREDA!
NO, TUDI TISTI MALO VEČJI, ČE 
BOSTE PRIŠLI, NE BOSTE OSTALI 
PRAZNIH ROK!

Vaš sv. Miklavž

Za Miklavževo obdarovanje bosta poskrbela KD Antona Lobode in Občina Mengeš!
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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 nenaročenih 

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 ve-

likosti 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 30. novembra 2015.
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Šport

Ko spremljam medije in poslušam vse te negativnosti, se 
včasih sprašujem, kam gre Slovenija, kam gre ta svet. V Slo-
veniji se pri nekaterih delodajalcih dogaja, da odnosi mejijo 
na raven fevdalno suženjskih odnosov, demokracija pa je le 
lažna fraza. Tudi sam pravni sistem ne ščiti navadnih ljudi 
pred takšnimi delodajalci. Kdo pa so ti delodajalci? Za vsemi 
temi delodajalci in za vsemi temi negativnostmi se skrivajo 
ljudje. In kaj žene te ljudi na vodilnih položajih, da grdo rav-
najo z ljudmi, ki so jim podrejeni? Je to pohlep, sovraštvo, boj 
za kariero in položaj, ljubosumje …? Vse to so največji virusi 
človeštva, ki nas uničujejo. In kako to, da ljudje vztrajajo 
pod takimi delovnimi pogoji? Zato, ker morajo preživeti, kar 
v sedanji gospodarski situaciji ni tako enostavno. Ker je po-
nudba delovne sile na trgu večja od povpraševanja, to neka-
teri delodajalci izkoriščajo za izživljanje in trpinčenje ljudi do 
skrajnih mej. Seveda pa to ne velja za vse delodajalce. Še so 
v Sloveniji odlični vodilni, ki vedo, da je gradnja odnosov po-
membna, da je dobro, če se delavci identificirajo s podjetjem 
in da je pomembno dati pravega delavca na pravo mesto, kar 
podjetju prinese najboljše rezultate. Tudi v raznih društvih in 
humanitarnih organizacijah srečujem čudovite ljudi, ki dajejo 
upanje za našo prihodnost. In verjamem, da vsi ljudje želimo 
biti dobri, želimo si imeti radi druge in hrepenimo po tem, da 
bi imeli radi nas. Pohlep po denarju, po položaju nas ne bo 
osrečil, človeštvu pa ne bo prinesel napredka in razvoja. Prav 
tako nam ne bo prineslo nič dobrega, če bomo na ljudi, ki 
so drugačni od nas, imajo druge interese, zanimanja, versko 
prepričanje, mišljenje …, gledali zviška. Trudimo se, da bi bili 
dobri! Delali bomo tudi napake. Vendar, kot pravi pregovor: 
»Kdor se trudi biti dober, je že dober!«

Blanka Tomšič

Trudimo se, 
da bi bili dobri!
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Ob žalostinkah Mengeške godbe so žalni slovesnosti s svojim pro-
gramom obogatili še pevci Moškega komornega zbora Mengeški 
zvon, deklamiral pa je član KD Antona Lobode Loka pri Mengšu 
Jan Sašek. Slavnosti govor je imel ravnatelj Osnovne šole Mengeš 
Milan Burkeljca.
Na žalnih slovesnostih so sodelovali še člani PGD Mengeš, Loka 
pri Mengšu in Topole, Združenje borcev za vrednote NOB Mengeš, 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Območno zdru-
ženje slovenskih častnikov Domžale in Taborniki RUP Mengeš.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Spominski slovesnosti 
v Loki pri Mengšu in 
v Mengšu
Na zadnji oktobrski dan smo z žalnimi slovesnostmi pri spomeni-
ku žrtvam NOB v Loki pri Mengšu in pri spomeniku Talcem na Za-
lokah v Mengšu počastili spomin na žrtve vojn in vojnega nasilja.

Slavnosti govor v Mengšu in Loki pri Mengšu je imel ravnatelj 
Osnovne šole Mengeš Milan Burkeljca

Slovesnost v Loki

O tem razmišljam, ko spremljam begunsko in migrantsko kri-
zo. Veliko je bilo že izrečenega in napisanega, tako dobrega 
kot slabega. Kdo vse je kriv za njihove tegobe in težave, bom 
prepustil vam, bralcem. Dejstvo je, da jih je nekaj gnalo od 
doma. Pa naj bo to vojna ali ekonomska stiska. Prav tako je 
dejstvo, da jim je nekdo prodal idejo, da se v Evropi, zlasti v 
Nemčiji in na Švedskem, cedita med in mleko. Zato ne ob-
sojajmo njih osebno, ampak tiste, ki so te ljudi pripravili do 
tega, da zapustijo svojo domovino. Menim, da je družbeno 
odgovorno, da jim pomagamo, ne glede na to, od kod pri-
hajajo. So tako kot mi, samo ljudje. Vendar, ker so drugačni, 
nas je strah. Čas pa bo pokazal, ali upravičeno ali ne. Je 
pa zanimivo, kako zelo radi ljudje opazujemo drugačnost od 
daleč. Tu mi je na misel prišla skupina izletnikov, ki si je z za-
nimanjem ogledala romsko naselje v Prekmurju, kamor sicer 
prihajajo ljudje z vseh koncev Slovenije. Po izjavah sodeč, je 
to zelo lepo urejeno naselje, kjer otroci hodijo v šolo, so veliko 
bolj socializirani in imajo celo svoj muzej. Pa vendar je bilo 
naselje zanimivo le za en dan. Z razgovora je bilo namreč ta-
koj razbrati, da jih za sosede pač ne bi vzel nihče. Opazovali 
bi jih samo od daleč, ker so drugačni in za naše »standarde« 
neprimerni, popolni eksoti.

Drugačnost in strah
Ljudje smo res zanimivi. Stremimo k drugačnosti,  izražanju 
samega sebe, višjim ciljem. Radi ocenjujemo okolico in lju-
di okoli sebe, hkrati pa se ne počutimo sproščeno, če kdo 
ocenjuje nas, ter nas je strah tistega, kar nismo mi. Morda 
nekdo že z drugačno pričesko, obnašanjem, obrazom ali bar-
vo kože vzbuja v nas nelagodje in strah, ker odstopa od naših 
»standardov«. 

Lepo je potovati po svetu, si ogledovati tuje dežele, ki popo-
tnike običajno pritegnejo prav s svojo drugačno kulturo. Vsak, 
ki jo doživi, vedno rad pove, kako zanimiva in drugačna je. 
Drugačnost nas stalno privlači, morda ravno zato, ker v njej 
najbolj spoznamo sebe. Preseljevanja ljudi in narodov so se v 
zgodovini človeštva dogajala že od nekdaj. Ob tem so se izo-
blikovali različni načini življenja in različne kulture. Tisto, kar 
je morda za nas nemogoče in nesprejemljivo, je lahko neko-
mu drugemu popolnoma naravno, normalno in sprejemljivo. 
Je pa dejstvo, da morajo prišleki sprejeti družbene norme in 
»pravila igre« okolja, v katerem si želijo urediti novo življenje. 
Hkrati pa jim novo okolje mora dati možnost, da ohranijo 
svojo identiteto in drugačnost. Slednjo doživljamo vsak dan, 
vsak na svoj način. Nekateri strpno in sočutno, drugi  pač 
malo manj. Menim, da nam kanček empatije in sočutja do 
tistih, ki niso »narejeni« po naši meri, ne bi škodilo. Če ne 
drugega, bi bili malo manj nervozni in napeti. Prav zato mi je 
bila izredno všeč misel papeža, ki je rekel: »Kdo sem jaz, da 
bi sodil?« Sam pa se sprašujem, ali so drugačni od nas res 
tako zelo drugačni?

Bogo Ropotar, podžupan
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Na isto temo je bila 21. oktobra 2015 v dopoldanskem času 
na Občini Domžale sklicana tudi novinarska konferenca na 
temo »Oskrba s pitno vodo in vodovodno omrežje v občinah 
Domžale, Mengeš in Trzin«, na kateri so župani vseh treh ob-
čin predstavili svoja področja vodooskrbe oz. vodooskrbnega 
sistema.
Župani vseh treh občin so se odločili, da bodo s skupnimi 
močmi reševali problematiko vodooskrbe. V letu 2007 so vse 
tri občine pristopile k projektu rekonstrukcije in nadgradnje 
domžalskega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Javne-
ga komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o.
Skupni medobčinski projekt obnove in nadgradnje vodovo-
dnega sistema je za prebivalce in gospodarske subjekte teh 
treh občin izrednega pomena. Pomembno namreč prispeva k 
zvišanju kakovosti življenjskega standarda na tem območju, 
saj zagotavlja zadostne količine kakovostne pitne vode in za-
nesljivejšo vodooskrbo tako obstoječim kot tudi novopriklju-
čenim odjemnikom. 
Na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu na Men-
geškem polju je bila izvedena zamenjava glavnih vodovodnih 
cevi med štirimi obstoječimi črpališči s povezavo do Trzina. 
Zaradi dotrajanosti več kot pol stoletja starih cevovodov je 
bila zamenjava cevi nujno potrebna. S tem so se zmanjšale 
vodne izgube na transportu od črpališč do naselij, izboljšana 
je pretočnost in tlačne razmere ter zagotovljena je nadaljnja 
varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo. 
Poleg tega je projekt vključeval aktiviranje dodatnega črpa-
lišča in dveh dolomitnih vrtin na Mengeškem polju. Ker se 
z izvedbo projekta na vodovodni sistem na novo priključuje 
občina Mengeš, je aktiviranje dodatnega vodnega vira in do-

Zdravica s čisto pitno vodo na tromeji 
občin Domžale, Mengeš in Trzin 
21. oktobra 2015 so župani treh občin, Domžale, Mengeš in Trzin – Toni Dragar, Franc Jerič in Peter Ložar – na Domžalsko-
-Mengeškem polju slavnostno nazdravili s kozarcem pitne vode. Vzrok preizkusa čiste kapljice vode je bil uspešno končan 
skupni medobčinski projekt obnove in nadgradnje vodovodnega sistema. Vsi trije župani so poudarili, da je čista pitna voda 
dragocena naravna dobrina, ki pa ni neomejena, zato jo moramo vsi skupaj še posebej spoštovati in z njo ravnati varčno. 
Namesto prereza traku so župani spili kozarec pitne vode, ki jim jo je v kozarce s polnim vrčem nalil direktor JKP Prodnik 
d.o.o., Marko Fatur. Kot se za tak dogodek spodobi, sta na slavnostnem preizkusu pitne vode po vzoru sloge njunih županov 
družno zaigrali tudi Godba Domžale in Mengeška godba.  Prireditev je povezovala Katja Tratnik.

lomitnih vrtin pomembno za zagotavljanje dodatnih količin 
vode ter večje izkoriščenosti prodnega in dolomitnega vodo-
nosnika Mengeškega polja.
Projekt je del večjega projekta »Oskrba s pitno vodo na ob-
močju Domžale-Kamnik«,  ki so ga občine Domžale, Mengeš, 
Kamnik, Moravče in Trzin prijavile za sofinanciranje iz Kohe-
zijskega sklada Evropske unije. Vodilna občina v tem projektu 
je Občina Kamnik. 
Pogodbena vrednost investicije za Občino Mengeš je bila 
1.199.000 EUR investicija je bila izvedena za 1.057.000 
EUR, stroški nadzora pa so znašali 20.000 EUR. Izvajalec 
del je bil najugodnejši ponudnik »Prenova Gradbenik«, in-
vesticijo pa je v celoti od izdelave projektne dokumentacije, 
razpisa in izvedbe vodila Občina Mengeš samostojno. Projekt 
izgradnje vodovodnega omrežja za Občino Mengeš je sestav-
ni del skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju 
Domžale - Kamnik«, ki je ocenjen na 11.384.020,51 EUR. 
V mesecu avgustu 2015 je Občina Mengeš prejela Odločitev o 
podpori št. 6-1-2/D-K/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale – Kamnik« s strani Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko. V kratkem 
pričakujemo pogodbo o sofinanciranju, ki jo pripravljajo na 
Ministrstvu za okolje in prostor, ki je posredniški organ v okvi-
ru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014-2020, ki mora projekt uvrstiti v načrt razvojnih 
programov državnega proračuna in zagotoviti pravice porabe 
sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014-2020 na proračunskih postavkah Ministrstva za okolje.

Franc Jerič, župan

                                                                            

         

 

                                                                            

         

 



november 2015Mengšan6

INTERVJU

Po rodu si Mengšan. Danes še stanu-
ješ v Mengšu?
Ne. Ko sem v Sloveniji, stanujem v Lju-
bljani – za Bežigradom.

In naenkrat 
se mi je zdela 
najbolj pomembna 
stvar na svetu

Eden pozitivnih zgledov med mladimi Mengšani je zagotovo Franko Jošt. Z dva-
indvajsetimi leti je najmlajši fotograf s takšnimi fotografskimi dosežki, ki bi jih 
zavidali tudi fotografi z veliko daljšo dobo ustvarjanja. Razstavljal je po vsem 
svetu in bil tudi v Sloveniji večkrat nagrajen na natečaju Slovenia Press Photo. 
Pri svojem delu izbira teme, ki so največkrat prezrte in se dotika izgube tradici-
onalnih vrednot v sodobnem svetu. Slovenija mu je postala hitro premajhna in 
njegov talent je osvojil svetovne medije in fotografsko sceno.

In se boš kdaj preselil nazaj v Men-
geš?
Verjamem, da bom s svojim delom v 
prihodnje sploh težko živel v Sloveniji.

Ali imaš še kakšen stik z Mengšem?
Redno hodim na obisk k družini in zaha-
jam v mengeško knjižnico. S knjižničarko 
Barbaro se zelo razumeva, ves čas pa mi 
tudi svetuje glede literature, ki jo želim 
brati.

Kdaj si začel s svojo fotografsko kariero?
Fotografirati sem začel pri štirinajstih. In 
naenkrat se mi je zdela najbolj pomemb-
na stvar na svetu. Kako je prišlo do tega, 
res ne vem, kaj se je zgodilo. Profesio-
nalno pot sem začel pri šestnajstih, po 
tem, ko je bilo moje delo prepoznano na 
natečaju Slovenia Press Photo in so me 
kasneje opazili tuji uredniki.

Kateri fotoaparat uporabljaš?
Moj prvi fotoaparat je bil Nikon in še ve-
dno delam z njim, saj s podjetjem Nikon 
Slovenija izredno dobro sodelujemo.

Kje vse si delal?
Poleg Slovenije sem delal v Libanonu, 
Izraelu, Gazi ... Situacija v Palestini je 
vsako leto samo slabša. To je konflikt, ki 
mu na veliko žalost ni videti konca. De-
lal sem na problematiki kmetov, ki živijo 
tako rekoč na frontnih črtah in prikazuje 
zgodbe malih ljudi, ki v konfliktu najbolj 
trpijo - v vojaškem jeziku temu rečejo ko-
lateralna škoda.

Nevarni kraji so nevarni tudi za fotore-
porterja, kot si ti.
Velikokrat se znajdeš v situaciji, ki bi lah-
ko pomenila tudi življensko nevarnost in 
kjer moraš pač ohranjati trezno glavo. Te-
žave sem imel na turških protestih nekaj 
let nazaj; znašel sem se med protestniki 
in izrazito nasilnimi policisti. Istanbulški 
protesti so takrat združili Kurde, seku-
larne levičarje, LGBT-skupnost ... Tako 
imenovana arabska pomlad se je začela 
prelivati na evropsko stran. Turška vlada 
se je takrat odločila precej nasilno obra-
čunati z dogajanjem. Hodil sem za poli-
cijo v civilu, ki je v zaprta stanovanjska 
poslopja streljala solzivec, kar je prepo-
vedano z mednarodnim pravom. Policija 
me je prijela, vzela opremo, novinarsko 
izkaznico ... 

Te je bilo kaj strah? Ali pa te vznemirje-
nje drži pokonci?
Strah je vedno faktor, način, kako s stra-
hom kompenziraš, pa je druga stvar. 
Projekti, ki jih delam, in zgodbe ljudi, ka-
terih življenja pripovedujem, se mi zdijo 
pomembnejši od vsega.



»Ko sem začel resno 
delati v tujini in se mi 

je odprl nov svet.«

Pravi fokus pri črno-beli fotografiji 
tako pade na estetiko in ne na temo
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Vsako leto je veliko mrtvih novinarjev.
Da, zadnja leta so bila za novinarstvo 
zelo krvava. Poleg znanja in izkušenj, 
je sreča še vedno velik faktor. Sreča je 
seveda veliko bolj na tvoji strani, če pre-
ventivno poskrbiš vse za lastno varnost 
in varnost ljudi, s katerimi delaš.

Danes si kljub svoji mladosti mednaro-
dno priznan fotograf. Kateri dogodki so 
bili ključni v tvoji karieri?
Pred maturo sem podpisal pogodbo z 
agencijo VII Photo, ki je zelo prestižna 
fotografska agencija  med vodilnimi na 
področju dokumentarne fotografije. Tako 
sem začel resno delati v tujini in se mi 
je odprl nov svet. Z agencijo VII Photo je 
ustanovilo ali sodelovalo precej fotograf-
skih legend. To je bil preboj moj preboj v 
svet mednarodne fotografske srenje.

In naslednji dogodek?
Naslednji korak je bil, da sem izstopil iz 
agencije VII Photo; danes sem svoboden 
in v tem uživam. S pisateljico in novinar-
ko Meto Krese sva prva Slovenca, ki sva 
dobila denarno podporo Pulitzerjevega 
centra za krizno poročanje, za projekt, ki 
ga začenjava ta mesec.

Veliko pa tudi razstavljaš. Kje je bila 
prva tvoja razstava v tujini?
Moja prva razstava v tujini je bila v New 
Yorku, v galeriji moje agencije VII, pre-
den sem z njimi začel redno sodelova-
ti. V skupinski razstavi je bil razstavljen 
tudi moj cikel Vdova. Nekaj mesecev 
sem fotografiral lastno babico in ugoto-
vil, da je njena tema pravzaprav njeno 
vdovstvo. To sem predstavil preko njene-
ga vsakdana. Fotografije so bile posnete 
v črno-beli tehniki.

Vse tvoje fotografije so črno-bele. Za-
kaj takšna odločitev v današnjem svetu 
barv?
Barva je podatek, ki ga ne rabim. Barva 

odvzema fokus subjektu, z njo deluje vse 
bolj spektakularno in tega ne rabim. Zdi 
se mi, da fokus pri črno-beli fotografiji 
pade na vsebino, temo in ne v prvi vrsti 
na estetiko.

Ali to ni zastarelo?
To so se spraševali v devetdesetih, da-
nes se mi zdi, da tako vprašanje ni (več) 
na mestu. Stil fotografa je podpis, tako 
kot stil pisatelja.

Kaj pa tvoji naročniki menijo o tovrstni 
tehniki?
Imam težavo, da določeni mediji nočejo 
objavljati črno-belih fotografij ali pa so 
manj ovrednotene kot barvne. Sploh ča-
sopisi imajo velikokrat barvni pogled na 
življenje. Po drugi strani imajo nekateri 
uredniki precej posluha za nekoliko bolj 
avtorski pristop k dokumentarni fotogra-
fiji. Daljša sodelovanja se zato ponavadi 
ohranijo s tistimi mediji, ki to razumejo.

Imaš stike tudi s slovenskimi mediji?
Najboljše odnose imam z Delovo Sobo-
tno prilogo in Mladino. Plačujejo slabo, a 
imajo vsaj posluh za kakovost fotografije.

Tvoje teme, ki jih izbiraš, so malce dru-
gačne. Kje jemlješ vsebino, kam daješ 
poudarke?
Ukvarjam se predvsem s postkonfliktni-
mi območji, posledicami vojn na civilno 
prebivalstvo, zanimajo me posledice 
globalizacije in podobno, z vprašanjem 
negativnih posledic globalnega kapita-
lizma, novodobnega suženjstva, zato se 
zdaj odpravljam v Burkino Faso, Bangla-
deš in kasneje v države Evropske unije, 
navdih pa dobivam predvsem iz vsega 
prebranega, videnega in slišanega.

Kako poteka tvoje delo na projektih?
Preden grem na teren, mesece študi-
ram problematiko, berem, raziskujem, 
pregledam že narejeno, itd., potem sledi 

teren. Vedno se temeljito pripravim. Ni 
pošteno vstopati v tujo kulturo, ne da bi 
poznal zgodovinska in kulturna ozadja. 
Same problematike pa tako ali tako ne 
moreš prepoznavati brez temeljitega štu-
dija in znanja.

Kaj pa teme o Mengšu?
V rojstnem kraju sem delal, dokler nisem 
imel izpita za avto. Od babice, bajerja in 
pastirjev na Veliki planini. Pri tem smo 
naredili zelo velik projekt, ki je bil obja-
vljen v New Yorkerju, reviji Time in slo-
venskem National Geographicu. V celoti 
v Sloveniji še ni bil razstavljen, se pa 
dogovarjam z znano slovensko galerijo. 
Babica je bila razstavljena v Mežnariji 
pred petimi leti.

Ali boš kdaj izčrpal vse ideje za teme?
Težav, ki jih je potrebno razkrititi zaho-
dnemu svetu, verjetno ne bo nikoli pre-
malo.

Si pa še vedno študent.
Študiram novinarstvo, zadnji, četrti le-
tnik na FDV-ju. Profesorji so zelo razu-
mevajoči.

Ali na vaši fakulteti obstaja študijska 
smer, ki bi poudarila fotografijo?
Obstaja na drugih fakultetah, a me študij 
v tej smeri ni nikoli zanimal.

Glede na to, da izobrazba pri tvojem 
delu ni zelo pomembna, vseeno hodiš 
na fakulteto. Zakaj?
Zavedam se, da bo zaradi trenutno si-
tuacije v medijih verjetno v prihodnje 
potrebno tudi predavati na fakulteti in 
brez izobrazbe to ne gre. Sicer pa pre-
davam na različnih dogodkih o lastnih 
izkušnjah. Lani je imel Nikon potujoča 
predavanja po Sloveniji in sem sodeloval 
na njihovih dogodkih, letos sem preda-
val na TED konferenci v Vancouverju, 
predaval sem o projektu kmetje v Gazi. 
Prisotnih je bilo okoli 3.000 slušateljev, 
ki so sodelovali na predavanju. Čudovita 
izkušnja.

Besedilo: Edvard Vrtačnik
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Menjava in popravilo avtostekel
Varjenje plastičnih avto - moto delov

Vulkanizerstvo

AVTO CENTER SKOK
Glavni trg 9, MENGEŠ

tel.031 316 200
www.ac-skok.si

avto - center
mengeš

AVTO CENTER SKOK 
Boštjan Skok s.p.

tel. 031 316 200
www.ac-skok.si

POPRAVILO IN MENJAVA AVTOSTEKEL
dobava in montaža pnevmatik

popravilo (varjenje) plastike
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Obvestilo o prehodu na zimski urnik 
odvoza biološko razgradljivih odpadkov

Občanke in občane obveščamo, da z začetkom novembra začne ve-
ljati zimski urnik odvoza odpadkov, kar pomeni, da bo odvoz biološko 
razgradljivih odpadkov potekal vsakih štirinajst dni. Zimski urnik velja 
do konca februarja 2016, ko bodo rjave posode ponovno izpraznjene 
tedensko.
Podrobne informacije o urnikih odvoza so dostopne na spletni strani www.jkp-
-prodnik.si, preko elektronske pošte na info@jkp-prodnik.si ali osebno v času 
uradnih ur.

Nevladna organizacija civilne družbe Civilna iniciativa Mengeš za alpsko vodo izpod Krvavca (CIM-AVK) je bila ustanovljena 
14. 9. 2011 (26. 1. 2008 kot ljudska iniciativa za referendum). Nameni in cilji CIM-AVK so: 

 kvalitetna, varna in zanesljiva oskrba z zdravo pitno vodo, varovanje vodozbirnih in vodovarstvenih območij, povezovanje vodooskrbnih sistemov ter 
celovito in usklajeno upravljanje porečij in povodij Pšate, Kamniške Bistrice in njenih pritokov ter srednje Save; 
 ohranitev 30-odstotnega solastništva in vodnih pravic Občine Mengeš na Medobčinskem vodooskrbnem sistemu Krvavec in njeno sodelovanje pri 
obnovi, modernizaciji in povečanju zmogljivosti sistema; 
 odgovorno in partnersko sodelovanje pri vzpostavljanju vodooskrbnih sistemov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 
 skrb za okolje in varovanje nezamenljivih naravnih dobrin, spoštovanje dediščine ne le za sedanjost, ampak tudi v korist prihodnjih rodov; 
 v prihodnost naravnano dolgoročno in trajnostno načrtovanje ter delovanje; 
 skrb za kakovost življenja, za podjetniško in izobraževalno okolje. 

CIM_AVK - https://sites.google.com/site/civilnamenges/ , alpskavodaizpodkrvavca@gmail.com ; Slovenska cesta 66, 1234 Mengeš. 
 

 
 
  

Dokument: E:\! MENGŠAN 2015\MENGSAN november 2015\prispelo z Občine\brezplačni\CIM-Mengšan VABILO GLAVA.docx, Datum:2015-11-10 Stran:1/1 

SREČANJE PODPISNIKOV, PODPORNIKOV IN 
SIMPATIZERJEV CIVILNE INICIATIVE MENGEŠ
Vabljeni v četrtek, dne 19. novembra 2015, ob 18. uri 
v Naš Slamnik (objekt severno od KD Mengeš, prvo nadstropje, 
vhod po stopnicah ob eko-otoku, soba pred dvoranico) 

Več na FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'. 
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To je bil tudi glavni vzrok, da smo se v TD in VO soglasno 
dogovorili, namesto izleta organizirati skupni, družinski pi-
knik Dobencev; da se bolje spoznamo, skupaj poveselimo, 
pa tudi povemo, s čim smo zadovoljni in kaj nas moti v 
našem kraju.
Tako smo člani TD in VO skupaj pripravili prostor za piknik, 
ki nam ga je velikodušno ponudil naš sovaščan Jože Blažej, 
mize in klopi pa so nam posodili prijazni gasilci iz Loke. Vsa-
kemu prebivalcu Dobena smo osebno vročili vabilo in odziv 
je bil nad pričakovanji, prisotnost je najavilo preko sto dvaj-
set krajanov! V soboto, 3. oktobra, pa se jih je, kljub dopol-
danskemu dežju, na prireditvenem prostoru zbralo preko sto 
štirideset, to pa je več kot polovica od dvesto dvainštirideset 
evidentiranih krajanov. Vsakega posameznika so na stojnici 
TD pozdravile predstavnice društva, ponudile »ta kratkega« 
in raznovrstno, okusno domače pecivo, ki so ga pripravile 
pridne domačinke.

Prijateljsko srečanje prebivalcev Dobena
Srečujemo se, nekateri pogosto, drugi redkeje: na cesti, na gozdnih poteh, se pozdravimo, si pomahamo, za kaj več pa že 
ni časa.

S svojo prisotnostjo sta nas razveselila tudi mengeški župan 
Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar s svojima soprogama. K 
dobremu razpoloženju vseh prisotnih je prispeval bogat jedilnik, 
začenši z bogatim in okusnim Martinovim golažem, odojkom, 
ponudbo na žaru s prebrancem, domačimi sladicami, pa tudi 
pijače je bilo za vse okuse …
Podpredsednik TD in VO Tone Vidrgar je v imenu obeh organiza-
torjev izrazil dobrodošlico domačinom in gostom ter zaželel vsem 
prijetno druženje. Predsednik TD Martin Einsiedler je posamezno 
predstavil vse prisotne, gostitelj Jože nam je povedal nekaj sme-
šnic, župan Franc Jerič je izrazil presenečenje nad številno ude-
ležbo, toplo pozdravil vse prisotne in jim zaželel dobro počutje.
Ob zvokih prijetne glasbe in s pesmijo prisotnih se je veselo in 
prijateljsko druženje nadaljevalo do poznih večernih ur. Takšnih 
in podobnih srečanj nam gotovo manjka!

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Vsakemu prebivalcu Dobena smo osebno 
vročili vabilo in odziv je bil nad pričakovanji

Na prireditvenem prostoru zbralo 
preko sto štirideset obiskovalcev

K dobremu razpoloženju vseh 
prisotnih je prispeval bogat jedilnik
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Po avtocesti, preko Velenja, smo se odpeljali proti letališču 
pred Slovenj Gradcem, kjer smo se ustavili in pomalicali odli-
čen bograč. Pot nas je odpeljala do Slovenj Gradca, kjer smo 
si ogledali galerijo družine Perger, ki se od leta 1757 ukvar-
ja z medičarstvom, svečarstvom in lectarstvom. V podjetju 
izdelujejo vse, kar je moč narediti iz medu. Izdelki iz lecta 
so bili prava paša za oči, najbolj poznano je lectovo srce, 
ki je tradicionalni slovenski spominek. Ob prihodu smo se 
seznanili z izdelki in poskusili sladke medenjake, sadne žele-
je, zeliščne in medene bombone in brezalkoholno Pergerjevo 
medico. Navdušil nas je filmček o pripravi medenega testa 
in postopek izdelave lectovega srca in njegovo krašenje. Za-
nimiv je bil prikaz izdelave pravih voščenih sveč. Z zanima-
njem smo sledili gospodu Pergarju, ki je komentiral in pripo-
vedoval zanimivosti iz življenja njegovih prednikov in njegove 
družine. Ob odhodu smo zapuščali galerijo polni lepih vti-
sov in s kakim spominčkom v vrečki. Sledil je ogled mesta 
Slovenj Gradec, ki se razprostira v kotlini med Pohorjem in 
Uršljo goro. Skozi staro mestno jedro smo se sprehodili do 

Jesenski izlet v neznano
V nedeljo, 18. oktobra 2015, smo se člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša odpravili na izlet v neznano. Kar nekaj 
ugibanj je bilo, kam se bomo odpeljali, a šele na avtobusu smo izvedeli, da bo smer potovanja Koroška.

župnijske cerkve, posvečene ogrski princesi Elizabeti, ki je 
bila zaščitnica revežev in beračev. Vodička, s katero smo si 
ogledali mesto, nam je povedala zgodbo o princesi in nas 
pospremila v cerkev. Vstopili smo tudi v cerkev sv. Duha, ki 
je znana po freskah, ki prikazujejo prizore iz Pasijona in so 
nastale v letu 1450. Skozi staro mestno jedro smo odšli do 
osrednjega trga, kjer stoji hiša, v kateri se je rodil svetovno 
znani skladatelj Hugo Wolf. Ogledali smo si dvorec Roten-
turn, kjer je sedež občinske uprave, v atriju se nahaja osre-
dnji slovenjegraški prireditveni prostor. Med ogledovanjem 
mesta je skozi oblake posijalo toplo sonce in sprehod je bil 
res prijeten. Izlet smo zaključili s poznopopoldanskim kosi-
lom. Druženje smo izkoristili tudi za zahvalo s spominskim 
darilom dolgoletni tajnici društva, Bredi Zlobko, ki seveda še 
vedno ostaja aktivna članica društva, a je mesto prepustila 
novi tajnici, Bernardi Rozman. 
Polni prijetnih vtisov smo se vrnili domov.

Besedilo in foto: Metka Mestek, članica MOD Sožitje, Mengeš

Pozdravil jih je profesor Dumbledore, klobuk izbiruh pa jih 
je razdelil po domovih. V teh ekipah so se moštva pomerila 
v igri Quidditch – igri, pri kateri čarovniki na metlah ciljajo z 
žogo v obroče. Sledila je večerja, po večerji pa so se čarovniki 
v starostnih skupinah odpravili na nočno orientacijo. Na progi 
so imeli štiri kontrolne točke, kjer so igrali twister, čarovniški 
šah, poleteli na metli in kuhali čarobni napoj.
Naslednji dan smo začeli z jutranjo telovadbo, po zajtrku pa 
smo imeli čas še za nekaj iger pred zaključkom akcije.

Besedilo in foto: Blaž Slabajna

Noč čarovnic pri tabornikih
30. oktobra je ob 17. uri v kamnolom priletelo dvaintrideset čarovnikov in čarovnic. V mansardni sobici taborniškega doma 
so odložili spalne vreče in prtljago ter odhiteli na zbor.

Ogledali smo si galerijo družine Perger, ki se od leta 1757 
ukvarja z medičarstvom, svečarstvom in lectarstvom

Vsepovsod nas je 
spremljala dobra volja

Zvečer so se čarovniki v starostnih skupinah odpravili na nočno 
orientacijo
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Na Jugorju pri Badovincu smo opravili »mejne formalnosti«, 
izdajo potnega lista in carinski pregled, ki pa ni bil nadležen, 
morda bi lahko pretihotapili tudi kakšno pištolo. Bog ne daj, da 
pa bi skrivali steklenico cvička ali celo dve, za to se dobi trajna 
prepoved vstopa v Belo krajino, saj mešati vinorodna področja 
se res ne spodobi.
Imeli smo temeljit pogovor s Tonijem Gašperičem, tokrat brez 
tete Mare, ki jo je mučila potrgatvena depresija.
Pravijo, da se ljudje učimo celo življenje. Tako smo družno obi-
skalo šolo Bistra buča v Radovici, kjer nas je obdelal strogi uči-
telj iz šestdesetih let. Ponovili smo marsikaj, da je tam doma 
belokranjska pogača, na kateri je tudi sol, ki je slana, bela in 
groba. Na koncu šolske ure smo dobili spričevala, na račun ka-
terih smo ob malici pili v bližnji vaški zidanici, nekateri od vese-
lja, drugi pa tudi od žalosti in strahu, kajti če je bilo v spričevalu 
le preveč enic, so morali prvi naslednji šolski dan starši v šolo …
Obiskali smo Belokranjski muzej in se nato srečali z veteranom 
osamosvojitvene vojne, Antonom Šukljetom, ki nam je pri letalu 
DC-3 na Otoku povedal o prvem svobodnem ozemlju me drugo 

Veterani spoznavali 
Belo krajino
Veterani vojne za Slovenijo iz Domžal smo se letos napotili v 
Belo krajino, to čudovito deželo ujeto med Gorjance, Koče-
vski rog in reko Kolpo.

svetovno vojno in letalskih prevozih ranjencev v južno Italijo. V 
Črnomlju nam je opisal dogajanje v letu 1991. Tako smo ugoto-
vili, da so se Belokranjci vajeni turških vpadov izpred šeststo let, 
tudi v novejši zgodovini postavili v bran domovini.
Obiskali smo znamenitega vinarja in čebelarja Jožeta Prusa, ki 
nas je navdušil z neizmerno energijo, ki jo izžareva in pravo 
ljubeznijo do vinske trte, ki ga nikoli ne razočara.
Popotovanje smo zaključili v Rosalnicah, poleg znamenitih treh 
far, pri Mojci in njenih zapečenih dobrotah, ki so se verjetno še 
prejšnji dan potikale po sosedovem hlevu. Pred nami je zame-
sila in kasneje spekla belokranjsko pogačo, ponos Bele krajine. 
Toliko optimizma in dobre volje, kot jo je bilo zaznati pri Mojci, 
bi potrebovali tudi mi in bi veliko lažje premagovali vsakdanje 
težave, s katerimi se v življenju srečujemo.
Belokranjci, žilavi, delavni, vztrajni in ponosni, na tistem malem 
koščku rodovitne zemlje, so lahko za vzgled vsem ostalim Slo-
vencem.

Besedilo in foto: J. Gregorič

V preteklem tednu je imelo ožje vodstvo našega združenja to 
čast, da smo bili sprejeti pri načelniku GŠ SV, generalmajorju 
dr. Andreju Ostermanu. Šlo je za bolj neformalen, spoznavni in 
prijateljski obisk, na katerem smo »prvemu vojaku« v naši državi 
predstavili dosedanje uspešno delo našega Območnega zdru-
ženja Domžale. Ob tem smo mu podali tudi našo ponudbo za 
sodelovanje pri promociji vojaškega poklica in zaposlitve v SV. 
Seveda nam je kot častnik, veteran MSNZ struktur in veteran 

Vodstvo OZSČ Domžale na obisku pri načelniku 
GŠ SV, generalmajorju dr. Andreju Ostermanu
V okviru vseh aktivnosti, ki jih člani Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale izvajamo, je ena izmed najpo-
membnejših tudi sodelovanje s Slovensko vojsko. Naloga je opredeljena v statutu združenja kot sodelovanje s Slovensko voj-
sko in drugimi državnimi organi in organizacijami pri pripravah in izvedbi aktivnosti, ki so povezane z dejavnostmi združenja, 
s ciljem pridobivanja, ohranjanja in krepitve obrambnih, zaščitnih in samovarovalnih sposobnosti članov združenja in širše.

osamosvojitvene vojne, predvsem pa kot načelnik GŠ, pozorno 
prisluhnil in nas za pobudo, ki jo bodo še preučili, previdno po-
hvalil. Ni namreč običaj, da manjša društva lahko ponudijo ta-
kšni organizaciji, kot je Slovenska vojska, svoje usluge in pomoč 
pri izvedbi njenih aktivnosti. Seveda pa se je strinjal, da mora 
biti med takšnima organizacijama, kot je SV in naša krovna or-
ganizacija ZSČ (njen del smo tudi člani OZSČ Domžale), vzaje-
mnost na prvem mestu, saj le tako lahko z omejenimi resursi 
skupaj zagotavljamo določen nivo samozaščite v državi. In kar 
je pomembno tudi za naše združenje, izvedemo vse načrtovane 
aktivnosti v okviru naših letnih načrtov.
Načelniku, generalmajorju dr. Andreju Ostermanu smo se za 
sprejem zahvalili in ga na koncu prosili za nekaj spominskih 
fotografij.

Besedilo in foto: nadporočnik Miran Stopar, 
predsednik OZSČ Domžale

Pri letalu, ki je prevažalo ranjence s svobodnega belokranjske-
ga ozemlja

Načelniku, generalmajorju dr. Andreju Ostermanu so se zahva-
lili za sprejem 
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V Kekčevo deželo nas je pripeljal prav poseben avtobus, 
»Bedanc bus«. Vodička Anja nas je najprej popeljala do Be-
dančeve koče, kjer smo rešili Mojco iz kletke. Na poti do 

Kekčeva dežela
V petek, 9. oktobra, smo se otroci iz skupine Ježki v enoti Gobica odpravili v Kekčevo deželo. Ob dejavnostih v vrtcu smo 
spoznavali osebe, ki živijo s Kekcem v Kranjski Gori.

Fakulteta, služba, družina, otroci pa trgovina in mogoče še frizer 
ter še aktivnosti, ki jih imajo otroci … Kje naj sedaj najdem čas 
še zase in tisto uro miganja, ko pa sem konec dneva že tako zelo 
utrujena? Seveda so vse obveznosti pomembne, vendar pa je 
včasih dobro in prav pomisliti nase in si dve do tri ure tedensko 
vzeti zase. Zadovoljna ženska, ki se dobro počuti v svoji koži, 
lahko s svojimi bližnjimi, družino in drugimi deli dobro voljo. 
Gibanje velikokrat enačimo z nujnim zlom, ki ga je treba opravi-
ti, ker smo tako prebrali v časopisu, slišali na televiziji ali od pri-
jateljice. Seveda je gibanje zelo pomembno, njegovih koristnih 
učinkov na zdravje je milijon. Vendar pa mi tak pristop ni najbolj 
všeč. Kajti dandanes je marsikdo v gibanju pozabil uživati. Če 
ti vadba sama predstavlja stres, potem pozitivni učinki ne bodo 
imeli prave veljave. Kako ob potenju in naporih na vadbi sploh 

Telovadba pod sloganom Migaj zdravo 
za zabavo v Mladincu
Vrhunski kondicijski trener dr. Mitja Bračič pravi: »Cilj rekreativne vadbe mora biti zdravje, dobro počutje in harmonija z 
okolico in ljudmi, ki jih imamo radi«. Pomembno je, da si kljub vsem obveznostim vzamem čas zase.

lahko uživaš? Ko se boš naučila poslušati svoje telo in se za-
vedati pozitivnega učinka, ki ga vadba prinese tvojemu telesu, 
bo to veliko lažje. Seveda telo ni stroj, ki začne delovati vsakič 
enako, ko pritisneš na gumb. Na zmogljivost telesa vpliva zelo 
veliko dejavnikov, kot so stres doma in na delovnem mestu, 
prehrana, kvaliteta spanca, polna luna ali pa to, da nam je črna 
mačka prečkala cesto. Malo za hec malo zares, poudariti želim 
le to, da vsak dan ne moremo delovati enako. Je pa velika na-
grada napredek, ki ga opaziš po tem, ko se nekaj časa redno 
udeležuješ treningov.
Gibanje je pomembno, to vemo, zato pozivam svoje vadeče, naj 
se udeležijo treninga, če le morejo, saj je to, če ne drugega tista 
ura dnevno, ko se lahko družimo z ljudmi, ki jih ne srečamo 
vsak dan in tako malo razbijemo dnevno rutino. Če si utruje-
na, boš tisti dan mogoče naredila malo manj na moči, boš pa 
večji poudarek naredila na gibljivosti, ki je tudi zelo pomembna 
komponenta gibanja. Konec koncev delaš zase in za svoje do-
bro počutje. V tem kontekstu bi se strinjala z zgoraj zapisanimi 
besedami vrhunskega kondicijskega trenerja dr. Mitjem Brači-
čem: »Cilj rekreativne vadbe mora biti zdravje, dobro počutje in 
harmonija z okolico in ljudmi, ki jih imamo radi«.
Prejšnji mesec se je začetka telovadbe po počitnicah udeležilo 
dvajset udeleženk z različnimi ambicijami in cilji. Vsaki posame-
znici se hočem čim bolj prilagoditi in ji nuditi tisto, kar želi. Še 
naprej bomo aktivne vsak ponedeljek in sredo od 19. do 20. 
ure. Vabljena si tudi ti, da se nam pridružiš in sama preveriš, ali 
ti bo tovrstna oblika vadbe odgovarjala.

Besedilo in foto: Ajda Strnad, vaditeljica Telovadbe 
in absolventka Fakultete za šport

Kosobrinove koče smo opazili veliko nastavljenih pasti. Med 
potjo smo srečali Bedanca ter ga z oponašanjem sove tudi 
pregnali, pri Kosobrinu pa smo se peljali po toboganu. Ke-
kec nam je pokazal svoj skrivni rov in nas odpeljal v svoj 
»raj«. Kmalu pa smo se podali po čudovitih travnikih, kjer 
smo srečali teto Pehto, ki je nabirala zelišča. Odpeljala nas 
je do svojega laboratorija in nato v svoj dom, kjer nas je lepo 
pogostila. Za konec smo skupaj zapeli Kekčevo pesem in se 
polni doživetij vrnili v vrtec.

Besedilo: Tanja Brlec
Foto: Jernej Ogorevc

Dandanes v gibanju marsikdo pozabi uživati

V Kekčevi deželi so srečali prav vse junake iz filma o Kekcu
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Ko se srečamo z imenom Laos, najprej pomislimo na revno 
azijsko državo, o kateri pravzaprav ne vemo veliko. Ta stereo-
tip pa vsekakor ne drži, vsaj nič več. Laos leži v jugovzhodni 
Aziji, na severu meji na Kitajsko, na jugu na Kambodžo, na 
vzhodu na Vietnam in na zahodu na Tajsko. Velik je za deset 
Slovenij, prebivalcev pa ima le šest milijonov. Večino države 
prekriva neprehodna džungla, preko celotne dolžine pa od 
severa proti jugu teče mogočna reka Mekong, ki se nato v 
Vietnamu s svojo delto veličastno izlije v južnokitajsko mor-
je. Vsa večja mesta se nahajajo prav ob tej reki, ki je tudi 
gospodarsko gonilo države. V džungli je tudi veliko majhnih 
odročnih vasic, kjer ljudje še vedno živijo kot pred stoletji. 
Kitajci sicer veliko ''vlagajo'' v Laos, vendar za to v povra-
čilo na tej mogočni reki zahtevajo dovoljenja za postavitev 
hidroelektrarn. Zato je infrastruktura v Laosu zelo razvita. 
Laos lastne proizvodnje skoraj nima, izjema so kava, sadje in 
zelenjava, večino stvari uvozijo iz Vietnama ali Tajske. Kljub 
vsem svojim lepotam pa ima tudi črn madež iz nedavne pre-
teklosti, saj je bil doslej v zgodovini najbolj bombardirana dr-
žava. Ameriški bombniki so med vietnamsko vojno tu odvrgli 
vse neuporabljene bombe med vračanjem v tajska oporišča, 
zato za posledicami neeksplodiranih eksplozivnih sredstev še 
vedno vsako leto umre ali pa se težje poškoduje veliko ljudi, 
predvsem delavcev na poljih.
Najino potovanje se je pričelo v Kambodži, od koder sva v 
Laos vstopila pri kraju, imenovanem Si Phan Don, kjer v reki 
Mekong leži kar štiri tisoč otočkov. Le peščica je poseljenih, 
večina pa ni nič večjih od grmovja na koščku zemlje. Po ne-
kaj dneh raziskovanja sva se odpravila proti severu v mesto 
Pakse. To majhno mestece leži ob vznožju planote Bolaven, 
ki je s svojo nadmorsko višino nekoliko nad tisoč metrov 
idealna za nasade kave, popra, čaja in ostale zelenjave ter 
sadja. Planota slovi tudi po spektakularnih slapovih sredi 
džungle. Prevoz po Laosu v glavnem poteka z minibusi ali 
z večjimi nočnimi avtobusi (na teh ni sedežev, ampak samo 
postelje). Nezgrešljiv prizor po celotnem Laosu so templji, od 

Zanimivo popotovanje – zeleni in skrivnostni Laos
13. oktobra smo v Mladinskem centru ponovno gostili svetovna popotnika Uroša in Leo. Tokrat sta nam predstavila popoto-
vanje po Laosu in Vietnamu. Predstavljamo vam nekaj utrinkov z njunega predavanja.

male 'kapelice' do velikih kompleksov. Pot naju je peljala v 
glavno mesto Vientiane, ki leži ob meji s Tajsko. Vientiane je 
sodobno mesto, sicer brez nebotičnikov, vendar pa z novimi 
zelo lepimi stavbami in razvejanim javnim prometom. Mesto 
je zelo prijetno, v okolici pa ima veliko zanimivih atrakcij, 
od slapov do trekingov in tudi park z nešteto Budami. Ker 
večinoma spiva po hostlih, na poti srečujeva zanimive ljudi, 
polnih idej in nasvetov za nadaljevanje poti ali pa zgolj za pri-
jeten večerni klepet. Iz glavnega mesta sva se odpravila proti 
'nekdaj žurerskemu' mestu Vang Vieng, ki je znano predvsem 
po spuščanju s traktorsko gumo po reki in po norih zabavah 
v lokalih ob njej in v mestu. Ker je bilo veliko nesreč in tudi 
smrtnih primerov zaradi opitih turistov, je država tovrstne 
'žure' zelo omejila, še vedno pa je zabava zagotovljena. Vang 
Vieng leži v kraški pokrajini, mesto obdajajo čudoviti kamniti 
stožci, poraščeni z eksotičnim drevjem in rastlinami. Najina 
naslednja destinacija je bilo severno mesto Luang Prabang, 
malce hipijevsko mesto s čudovitimi starimi hišami v fran-
coskem slogu in s kar 33 templji. Sredi mesta je vzpetina s 
templjem, do katerega vodi 328 stopnic, in nudi čudovit raz-
gled na mesto in okolico. Mesto je znano predvsem po dveh 
dogajanjih. Vsako jutro ob 5.30, vse dni v letu, se menihi 
iz vseh templjev podajo na ulico, kjer jim domačinke delijo 
hrano za ta dan. Zvečer pa glavno ulico zaprejo za promet in 
postavijo nočno tržnico, ki je najbolj znana v celotnem Lao-
su. Na njej te resnično prevzamejo barve oblačil, spominki, 
bogata ponudba, vonjave po ulični hrani. V okolici mesta je 
pravi raj za pustolovce kayaking v reki Mekong, zipline, ca-
nyoning, plavanje pod čudovitimi zelenimi slapovi in poučno 
spoznavanje dela na riževem polju. To so zgolj nekatere de-
javnosti, ki pa bi naju lahko v mestu zadržale precej dlje, kot 
sva imela na voljo časa.
Iz Luang Prabanga sva z letalom poletela v sosednji Vie-
tnam … Več o njem pa v prihodnji številki.

Besedilo in foto: Uroš Krmelj

Laos je velik za deset Slovenij, prebivalcev pa ima le šest milijonovSpektakularni slapovi sredi džungle
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Vsejedi ljudje ne uničujejo samo svojega telesa, temveč cel 
svet. Če je človek mesojed, na enem ha zemlje preživita samo 
dva človeka, če postane vegetarijanec, vegan ali presnojed pa 
od dvajset do petdeset ljudi. Tudi zemljo vsejedi močno one-
snažujejo s kemičnimi strupi. Polovica zemlje bi lahko takoj 
počivala za naslednje rodove, če bi ljudje postali vegetarijanci 
ali presnojedci. Vprašati bi se morali, komu vse to ustreza. 
Kaj so jedli moji predniki? Največ trikrat na leto so jedli meso, 
sicer pa so bili vegetarijanci. Valvazor je v Slavi vojvodine 
kranjske pisal, da bi Slovence imeli za pitagorejce, če ne bi 
imeli tako radi fižola. Pitagora je bil znan presnojed. Valvazor 
je tudi opisal, da ljudje niso zbolevali, če pa so, so poznali 
zdravilna zelišča. Kaj pa danes, ko skoraj ni več zdravih ljudi? 
Meso je kislotvorno, zakisa naše telo in povzroča raka. Vega-
ni so naredili korak naprej, ker so opustili tudi mleko in mleč-
ne izdelke. Mleko, ki je v kravjem vimenu, je alkalno. Ko pa je 
pomolženo, že po dveh minutah postane kislotvorno. Je tudi 
polno maščob, ki zamašijo naše žile. Ima pa tudi grob kalcij, 
ki ravno tako bremeni naše telo. Naše ožilje dodobra zamaši 
tudi škrob. Vse kuhane ali pečene jedi so kislotvorne, vse 
kislotvorne jedi pa povzročajo raka. Človek bi moral zaužiti 
devetdeset odstotkov alkalne hrane in samo deset odstotkov 
kislotvorne hrane, mi pa v tej dobi ravnamo ravno obratno.

Zdravi načini 
prehranjevanja
Milan Hervol je presnojedec, predavatelj in učitelj, ki po 
celi Sloveniji organizira brezplačna predavanja z degustaci-
jo presne prehrane, z namenom da bi ljudi seznanil o pre-
sni prehrani, jim pomagal pri odpravljanju vzrokov težav in 
pri premagovanju bolezni. Povedal je: »Ljudje se po načinu 
prehranjevanja delimo na vsejede, vegetarjance, vegane in 
presnojede.«

Pokazali smo pravilni postopek gašenja gorečega olja, to je 
pogost primer požara v kuhinji. Ob nepravilnem gašenju, na 
primer z vodo, se oseba močno poškoduje. Prisotni so lahko 
poizkusili gasiti z gasilniki na prah in CO2. Ob tem je bila 
zelo vidna razlika, saj je gasilnik na CO2 manj učinkovit za 
gašenje naftnih derivatov.

PGD Topole – dan odprtih vrat
V okviru aktivnosti ob mesecu požarne varnosti smo v soboto, 24. oktobra 2015, člani mlajše generacije operativcev pripra-
vili več različnih predstavitev gašenja in reševanja, v katerih se lahko kaj hitro znajdemo.

Za popestritev programa smo povabili člane društva PGD 
Mengeš, ki so nam razkazali novo opremo za tehnično reše-
vanje. Skupaj smo prikazali reševanje ponesrečenca v pro-
metni nesreči, kjer je bilo potrebno razrezati vozilo in nuditi 
prvo pomoč. Za tovrstno udeležbo v našem društvu se čla-
nom PGD Mengeš iskreno zahvaljujemo.
Udeleženci predstavitve so lahko s seboj prinesli gasilni apa-
rat, katerega smo odpeljali na strokovni pregled v CPV Dom-
žale.
Ob tej priložnosti gre vsem, ki so se udeležili našega dneva 
odprtih vrat, posebna zahvala, saj so s svojo prisotnostjo iz-
razili podporo društvu in našemu delu.

Besedilo in foto: Domen Mejač, poveljnik PGD Topole

Prepričan sem, da so vegetarijanstvo, veganstvo in presno-
jedstvo rešitve za ta svet. Dvigujejo našo zavest in inteligen-
co. Svetoval bi vam prehod na stoodstotno presno prehrano. 
Če pa ne zmorete, naj bi bil vsaj prvi jutranji obrok iz svežega 
sadja ali zelenjave. Ko boste ugotovili, kako dobro to deluje 
na vaše telo, boste lahko čez čas dodali še kakšen takšen 
obrok. Če nismo stoodstotni presnojedci, je pomembno, da 
surovo sadje in zelenjavo vedno jemo pred kuhanimi obroki. 
S presnim načinom prehranjevanja lahko pozdravimo skoraj 
vse bolezni, tudi najhujše.

Besedilo in foto: Milan Hervol

Vse kuhane ali pečene jedi so kislotvorne, vse kislotvorne jedi 
pa povzročajo raka

Prisotni so lahko poizkusili gasiti z gasilniki na prah in CO2
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Podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslovenski regiji v 
okviru mreže javne agencije Spirit zagotavljata Razvojni cen-
ter Slovenije in podjetje Data. Poleg osnovnega svetovanja 
za podjetnike in izvedbe postopkov registracije, ki se izvajajo 
na VEM točkah v Litiji, Mengšu in v Ljubljani, podporne de-
javnosti vključujejo izvajanje brezplačnih tematskih delavnic 
s področja ustanavljanja podjetij, oblikovanja poslovne ideje, 
izvajanja poslovnih procesov, pridobivanja razvojnih sredstev 
in drugih aktualnih vsebin. Pisarna VEM točke v Mengšu na 
Slovenski cesti 28 je odprta vsako sredo, od 9. do 17. ure.

Besedilo in foto: Ana Savšek

Nova znanja o samozaposlitvi za potencialne 
podjetnike v Mengšu
Razvojni center Srca Slovenije je konec oktobra skupaj z AIA – Mladinskim centrom Mengeš izvedel brezplačno delavnico 
za potencialne podjetnike v Mengšu. Enajst udeležencev je pridobivalo nova znanja o samozaposlitvi, in sicer so spoznali 
pomembne razlike med s.p. in d.o.o., določitev imena podjetja, sedeža in poslovnega prostora, registracijo dejavnosti, po-
stopek registracije podjetja in nadaljnje postopke in pridobitev davčne številke. Svoje izkušnje glede ustanovitve in vodenja 
podjetja je z udeleženci delavnice delil tudi podjetnik s področja lokalne samooskrbe s hrano.

Klemen Uršnik se je rodil v Slovenj Gradcu in tam zaključil 
osnovno šolo ter gimnazijo. Umetnost mu je bila vedno blizu, 
članstvo v Društvu likovnih umetnikov Koroške in sodelovanje 
v Kulturnem društvu Slovenj Gradec pa mu je odprlo vrata 
v svet razstav in novega ustvarjanja. Klemen se ukvarja  s 
slikanjem, pisanjem poezije, izdelavo nakita, grafiko in še bi 
lahko naštevali. Njegova dela so na ogled na raznih začasnih 
razstavah, poezija pa med drugim na spletni kulturni platfor-
mi Koridor – križišča umetnosti.
Razstava Ljudje niso le črno-beli sestoji iz večinoma antropo-
morfnih podob, obrazov takšnih in drugačnih. Prevladujoča 
črnina in po večini debele linije delujejo minimalistično in od-
ločno, gledalec pa od jasne podobe ne odtava. Na trenutke se 
podobe zazdijo srhljive, morda zaradi pogostih geometrijskih 

Razstava Ljudje niso le črno-beli
Razstava grafik Klemena Uršnika je v oktobru in novembru popestrila razstavno steno Mladinskega centra Mengeš.

potez, ki jih načeloma nismo vajeni na človeškem obrazu ali 
telesu. Obenem  pa delujejo pomirjujoče, preprosto in skrivno-
stno. Pogledi podob so globoki, nas pritegnejo, a hkrati odtu-
jijo. Avtor se je vsake grafike lotil s preciznostjo in namenom, 
da nas prestraši, a kasneje spomni, da zremo sami vase. Mi 
vsi smo: policaj, baletka, mati, lastnik mačke in lutka z razbi-
tim pogledom. Črno-bele upodobitve nam vseeno sporočajo, 
da točno to nismo – črno-beli namreč. V očeh določenih smo 
črno-beli, srhljivi ali pomirjujoči. Če se dovolj oddaljimo, se 
črna in bela hitro zlijeta v sivo. Da pa lahko opaziš sivino ljudi,  
je potreben pogled iz širšega zornega kota. Vabimo tudi druge 
mlade umetnike, da se predstavijo v mladinskem centru!

Besedilo in foto: Maša Žekš

Prevladujoča črnina in po večini debele linije delujejo minimalistično in odločno

Prisotni so spoznali pomembne razlike med s.p. in d.o.o.
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V predsedniško palačo je bila na krajšo slovesnost s stra-
ni Urada predsednika republike povabljena delegacija Zveze 
slovenskih častnikov s predsednikom generalmajorjem dr. 
Alojzom Steinerjem na čelu. V delegaciji je bil tudi koordina-
tor ljubljanske regije major Borut Zajc ter člani predsedstva 
oziroma Izvršnega odbora OZSČ Ljubljana in OZSČ Domža-
le, kot spremstvo pa je bila povabljencem pridodana Častna 
enota OZSČ Domžale, ki v skladu s svojim pravilnikom deluje 
tudi na ravni krovne organizacije.
Po nagovoru nekdanjega namestnika, poveljnika tedanje mi-
lice Borisa Žnidariča, ki je poudaril, da »beseda suverenost 
pomeni veliko, 25. oktobra 1991 pa smo jo resnično udeja-
njili,« saj je, po njegovem mnenju, ta praznik logičen in vse-
binski zaključek procesa osamosvojitve Republike Slovenije, 
in krajšem kulturnem programu smo si ogledali predsedniško 
palačo in kabinet predsednika republike. 

Slovenci smo imeli vedno velike ambicije in takrat, ko 
smo jih imeli in smo bili enotni, smo dosegli tudi velike 
uspehe, je ob dnevu suverenosti poudaril predsednik 
Pahor. Obeležujemo namreč dan, ko je pred štiriindvaj-
setimi leti, leta 1991, ozemlje Slovenije zapustil zadnji 
jugoslovanski vojak.

Častna enota OZSČ Domžale z delegacijo 
ZSČ RS pri predsedniku Republike Slovenije 
Borutu Pahorju
V letu 2015, po štiriindvajsetih letih samostojne države, 25. oktobra prvič uradno praznujemo dan suverenosti. To je dan, 
ki naj bi obeleževal dan slovenske enotnosti, samozavesti in ponosa na vse, kar je ohranjalo naš narod skozi zgodovino.

Spomin na padle
Mengeški veterani vojne za Slovenijo smo ob dnevu spomina 
na mrtve sodelovali na slovesnostih v spomin padlih talcev in 
partizanov v Mengšu in Loki v drugi svetovni vojni. Po zaklju-
čenih slovesnostih smo na občinski spomenik samostojnosti 
položili tudi žalni venec za vse umrle v vojni za Slovenijo.

Besedilo in foto: Peter Gubanc, ZVVS Mengeš

Na koncu, pred odhodom, smo imeli tudi čast, da je delega-
cijo ZSČ in pripadnike naše Častne enote pozdravil predse-
dnik Borut Pahor. Ob stisku rok je predsednik vsakemu članu 
naše enote namenil nekaj besed, se tudi pošalili in s tem 
prijetno zaključil naš obisk v Ljubljani.

Besedilo in foto: Miran Stopar

Častne enote je pozdravil predsednik Borut Pahor

Na koncu slovesnosti so položili žalni venec
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Veterani vojne smo sicer že pred tem praznovali ta dan kot 
dan izgona zadnjega vojaka JLA iz naše mlade države. To-
krat je na pobudo ZVVS in veteranov Sever državni zbor 9. 
marca 2015 uvedel dan suverenosti, ki ga sedaj praznuje-
mo.
Letos smo se tudi veterani OZVVS Domžale udeležili prve-
ga praznovanja dneva suverenosti, ki je potekalo v Novem 
mestu. Osrednji govornik je bil prof. dr. Anton Bebler, pred-
sednik društva Evro-atlantski svet Slovenije. Med govorom 
je poudaril vse mejnike, ki so vodili do naše končne suve-
renosti, kar dejansko pomeni biti gospodar na svojem oze-
mlju in biti sposoben zaščititi državo in državljane z lastnimi 
sredstvi in silami.
Zares suvereni smo bili le od osamosvojitve leta 1991, že z 
našim vstopom v Evropsko unijo in zvezo NATO smo izgubili 
dobršen del suverenosti. Kaj pomeni biti suveren, nedvomno 
zdaj, v času begunske krize, najbolje občutimo. 

Dan suverenosti
Dan suverenosti je novi praznik v Republiki Sloveniji, s katerim obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvaja-
nja. Pred petindvajsetimi leti je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade, v Luki Koper, zapustil ozemlje Republike Slovenije.

V Trzinu se je končala življenjska pot petih vojakov JLA in 
Edvarda Peperka, ki je bil le nekaj dni prej vpoklican v TO 
Slovenije. Hudo ranjen pa je bil tudi pripadnik TO Aleš Kodra. 
Vojna je v resnici eden izmed največjih nesmislov človeštva, 
začne se tam, kjer odpove politika, ali drugače: nadaljevanje 
politike na grob, oborožen način. Le ljudje ubijamo zaradi ož-
jih ali širših koristi, živali to počno zgolj za preživetje, zaradi 
hrane in kadar se čutijo ogrožene.
Iz Trzina nas je pot vodila do Ručigaja na Dobenu, kjer smo 
imeli tradicionalno »trojansko malico« (krofe). Tam nam je 
svoje vojne spomine zaupal poveljnik 2. Jurišnega odreda, 
dr. Janez Kušar. Njegov odred je med vojno deloval v Lju-

24. spominski pohod po poteh za Slovenijo 
in počastitev 25-letnice MSNZ
Zadnjo soboto v septembru smo se veterani vojne za Slovenijo zbrali ob pomniku braniteljev slovenske samostojnosti v parku 
poleg Občine Domžale. Čez Depalo vas smo se napotili proti Trzinu. Tam sta nam, takratni poveljnik zaščitne čete leta 1991, 
Janez Gregorič in član Območne ŠTO Jože Kosmač opisala trzinski spopad v vojni za samostojno Slovenijo.

bljani, in sicer v blokadi vojašnice v Šentvidu, kjer k sreči ni 
prišlo do bojnega spopada, kajti šentviška vojašnica je bila 
močno oborožena z minskimi sredstvi in posledice si lahko 
le predstavljamo. Po počitku smo nadaljevali pot proti gradu 
Jablje.
Pohod smo zaključili z malico pri gasilskem domu v Stobu, v 
Domžalah, kjer smo z našimi prijatelji iz drugih veteranskih 
združenj posedeli še v poznih popoldanskih urah.
Težko smo si priborili svojo državo, a očitno jo bo še teže 
obdržati po meri večine ljudi, ki jo sestavljamo.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Prav je, da Evropo pokličemo, da nam pomaga s finančnimi 
in materialnimi sredstvi; pa je tudi prav, da prosimo za pomoč 
z raznimi uniformiranci policije in podobnih? Mar s tem ne 
pokažemo svojo nemoč braniti ozemlje, na katerem živimo?

Besedilo in foto: J. Gregorič

Na poti v Trzin

Utrinek s svečanosti v Novem mestu



Mengšan18

LOKA

november 2015

Pionirji: Matic Lipovšek, Maks Lipovšek, Marko Mali, Maj 
Purnat, Anžej Šarc, Aljaž Zajc, Žan Luka Burgar, Jure Sla-
bajna in Miha Justin, so tekmovali v treh disciplinah – vaji 
z vedrovko, štafeti 400 m z ovirami in vaji razvrščanja – ter 
edini opravili vse vaje brez najmanjše napake. In med 19. 
ekipami zmagali! S tem so si priborili nastop na državnem 
tekmovanju, ki bo v spomladanskem delu prihodnjega leta. 
Ekipa in njihova mentorja Robert Ručigaj in Domen Pirnat si 
zaslužijo vse pohvale. Čestitamo!

Besedilo in foto: Jože Brojan

Loški pionirji pometli s konkurenco
Sobota, 17. oktobra 2015, je loškim gasilcem ponovno prinesla zmagoslavje. Na regijskem tekmovanju za gasilsko mladino 
Ljubljana III – Domžale, Kamnik, Litija, v Komendi, kamor so se loški pionirji uvrstili kot zmagovalci Gasilske zveze Mengeš, 
so pometli s konkurenco.

Program je zajemal štiri sklope: prikaz gašenja (maščobna 
eksplozija na štedilniku), gašenje z ročnimi gasilniki, pred-
stavitev vozil in opreme ter gasilsko vajo na objekt brunari-
ca. Vse je potekalo strokovno in brez zapletov. Za to gre za-
hvala in pohvala vsem operativcem moderatorjem: Andreju 
Brojanu, Boštjanu Čebulju, Anžetu Kvedru, Domnu Pirnatu, 
Sašu Jenčiču, Branku Urbancu, Nejcu Lobodu, Marku Ko-
cjanu in voditelju celotnega programa Davidu Bizjaku.

Gasilski dan v Loki
Ja, je že tako, da loški gasilci nikoli ne mirujejo. Poleg rednega usposabljanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševa-
nje na Igu pri Ljubljani so zelo dejavni na operativnem področju tudi v domačem okolju. V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
je operativna enota na prvo soboto pregledala hidrantno omrežje v Loki in na Dobenu, drugi petek v mesecu pa so v Špor-
tnem parku Loka za sovaščane, ki se jih je zbralo blizu trideset (lahko bi jih bilo več!), pripravili še pestro gasilsko popoldne.

Maščobna eksplozija se lahko zgodi vsakomur
Najhujše je, če se maščobna eksplozija zgodi na štedilniku 
v zaprtem prostoru – kuhinji, garaži … Trenutek nepazlji-
vosti ali pozabljivosti in požar je tu. In pri tem do prihoda 
gasilcev (če je treba) veliko lahko naredimo sami. Le mirni 
in ozaveščeni moramo biti! V tem sklopu so prikazali tudi, 
kaj se zgodi s plinsko jeklenko, napolnjeno z butan-propa-
nom, če je izpostavljena vročini, in kakšna je eksplozija.

Gašenje s prahom
Način gašenja z gasilnimi aparati na prah je bilo poleg dveh 
odraslih najzanimivejše najmlajšim gledalcem, ki so se kar 
skušali, kdo bo večkrat imel aparat v rokah. Zanje je bil 
pravi užitek pogasiti pločevinasto posodo, napolnjeno z 
mešanico nafte in bencina. Tako, da se za gasilstvo v Loki 
ni bati.

Predstavitev gasilskih vozil
V času, ko se je operativna enota pripravljala na vajo, je 
voditelj programa povedal nekaj o gasilskih vozilih, posta-
vljenih na ogled – GVC 16/25 in GVGP 1, o njihovih značil-
nostih in sposobnostih, o opremljenosti in opremi, pa tudi 
o gasilskih oblekah.

Napad na brunarico
Za konec je prišel na vrsto še najzanimivejši prikaz: ga-
silska vaja na objekt brunarico – prihod gasilskih vozil 
na »požarišče«, izvedba napada skozi vrata v notranjost 
objekta in po lestvi čez streho.

Besedilo in foto: Jože Brojan

Zaslužena zmaga

Prikaz gašenja maščobne eksplozije
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Tudi v Loki ne bo nič drugače: še se bomo srečevali na vseh 
prireditvah v parku, morda bomo kakšno še dodali, le name-
sto breze bo cvetela lipa. Lipa je kot zadnja postavljena ob 
bok preureditvi srednjeveškega mostu in križu. Njeno posadi-
tev je ob rekonstrukciji mostu in okolice obljubil župan Franc 

Odslej bo cvetela lipa
V parku ob kamnitem mostu, kjer je še pred nedavnim stala 
lepa bela breza, a ji močan vihar neke noči žal ni prizanesel, 
bo odslej rasla lipa. Na brezo smo bili vaščani zelo naveza-
ni, saj smo se pod njo ali ob njej radi srečevali ob različnih 
prireditvah – za gregorjevo, miklavževanje, silvestrovo … O 
božiču in novem letu so se na njej bohotile lučke, ki so Loki 
dajale prijeten praznični utrip. Odslej bo namesto nje krasilo 
zelenico slovensko drevo – lipa, ki ima med Slovenci še po-
seben simbolični pomen, saj velja za središče družbenega in 
družabnega življenja.

Če semafor utripa čedalje hitreje, pomeni, da se vozilo po 
prednostni cesti avtobusna postaja–Gasilska cesta približu-
je križišču. Upamo, da bo to pripomoglo k večji varnosti v 
križišču, ki je bilo doslej kljub prometnim znakom velikokrat 
prizorišče prometnih nesreč. Ker vsi dobro vemo, da talne si-
gnalizacije in cestne ovire nimajo pravega učinka, se je Obči-
na Mengeš odločila za prilagojeno prometno signalizacijo, ki 
bo v kratkem nameščena v istem križišču tudi na prednostni 
cesti. Je pa splošno znano za slovenske voznike, da jim niti 
semafor nič ne pomeni in da svojo usodo, žal, izzivajo tudi 
ob rdeči luči.

Besedilo in foto: Jože Brojan

Semaforizirano križišče na Testenovi ulici
Križišče pri Mušiču na Testenovi ulici je dobilo nov, poseben semafor, ki je poleg napisa STOP opremljen s svetlobnimi znaki 
– dvema rumenima lučkama, ki začneta utripati, ko se vozilo približa na 50 m.

In predvsem brez priokusa. Iz obeh novih vodnih virov, to je iz 
prodnega in dolomitnega vodonosnika, ter s priključitvijo na ob-
stoječe vodovodno omrežje bomo imeli dovolj zdrave pitne vode 
v vseh treh občinah, ki so sodelovale pri tem pomembnem pro-
jektu. Hvala Bogu, da živimo na koščku zemlje, ki je za zdaj 
dobro preskrbljen z vodo, in upajmo, da bo tako tudi ostalo.

Besedilo in foto: Jože Brojan

Voda je odlična!
V sredo, 21. oktobra, ob 16. uri smo bili občani Mengša, Domžal in Trzina povabljeni na pokušino kakovostne pitne vode 
iz črpališča Č5 na Domžalsko-Mengeškem polju pri Lipcah oz. poleg Dimčevega kužnega znamenja (k. o. Loka). Sodeč po 
izjavah vseh treh županov, ki so prvi poskusili vodo, in mnenju ljudi, ki so se udeležili pitja najboljše pijače na svetu, so z 
njo zadovoljni, saj je hladna in bistra.

Jerič oz. Občina Mengeš in v petek, 9. oktobra 2015, dopol-
dne je obljubo izpolnila, saj je podjetje Gaber, ki tudi drugače 
lepo skrbi za celoten park ob mostu, lipo res posadilo.

Besedilo in foto: Jože Brojan

Kjer nekoč je bela breza šelestela, odslej slovenska lipa bo 
cvetela

Za večjo varnost nas vseh!

Dobra je, so rekli v en glas župani!
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Omrežnine, namenjene obnovi dotrajanih kanalizacijskih in 
vodovodnih sistemov 
Od uvedbe omrežnin, s katerimi so bila zagotovljena sredstva 
za vlaganje v obnovo vodovoda in kanalizacije, je tudi Občina 
Mengeš intenzivno pristopila k delu. Obnove kanalizacijskega 
in vodovodnega sistema, ki so zaradi dotrajanosti cevovo-
dov nujne za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in 
urejenega odvajanja odpadne vode, se namreč financirajo iz 
sredstev občine, ki jih ta pridobi iz naslova omrežnin.
V letošnjem letu so bile izvedene številne investicije v vo-
dovod in kanalizacijo, ki jih je vodila bodisi občina bodisi 
po njenem pooblastilu podjetje Prodnik. V občini Mengeš je 
podjetje Prodnik sodelovalo z občinskimi službami pri projek-
tu sočasne zamenjave vodovoda z izgradnjo kanalizacije in 
rekonstrukcijo cest na Jalnovi, Zupanovi, Steletovi, Jurčičevi, 
Kamniški, Svetčevi in Levstikovi ulici, trenutno pa potekajo 
dela na Grobeljski cesti. V sklopu rekonstrukcije ceste je bil 
obnovljen tudi vodovod na delu Ropretove ceste in na Je-
lovškovi ulici. Kjer je bila zamenjana glavna vodovodna cev, 
so bili obnovljeni tudi vsi hišni priključki. V kratkoročnem 
obdobju bo izvedena še sanacija vodotesnosti kanalizacije 
Na gmajni in kanalizacije na Ropretovi ulici.

Skupni projekt občin Domžale, Mengeš in Trzin za dolgo-
ročno zanesljivo oskrbo s pitno vodo
Medobčinski projekt zamenjave in nadgradnje vodovodnih 
povezav med črpališči na Mengeškem polju ter povezav proti 

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega 
sistema za varno oskrbo s pitno vodo 
in čisto okolje
Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje 
odpadne vode bistvenega pomena. O delovanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema ne razmišljamo, dokler je njuno 
delovanje nemoteno. Vendar pa je za nemoteno delovanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna 
vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov.

Domžalam, Trzinu in Mengšu, ki je potekal pod vodstvom 
Občine Domžale, je za vse naštete občine izrednega pome-
na. Z aktiviranjem dodatnega črpališča in dveh dolomitnih 
vrtin je dolgoročno zagotovljena varna, zanesljiva in kako-
vostna pitna voda za prebivalce Domžal, Trzina in Mengša. 

Zanesljiva oskrba s pitno vodo, ustrezno dovajanje odpadne 
vode in urejeno okolje
Čeprav je v času gradbenih del včasih moten vsakdan oko-
liških prebivalcev, predvsem zaradi oteženega dostopa do 
objektov, je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih to-
liko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kako-
vostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, poleg 
tega pa so obnovljene in lepo urejene tudi cestne površine. 
Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustre-
znega odvajanja komunalne odpadne vode občine so takšna 
obnovitvena dela nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe 
še naprej nekaj samoumevnega.

Besedilo in foto: Javno komunalno podjetje Prodnik

Za dobro pitno vodo so potrebne redne investicije v obnove vo-
dovodnega in kanalizacijskega omrežja
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Tako je naključno srečanje s Koščevim Primožem meni odpr-
lo novo poglavje v tretjem življenjskem obdobju. Kmalu sem 
se srečala s Karmen, Melito in z drugimi v Mostah, kjer s 
svojimi varovanci izdelujejo prave umetniške izdelke. Oddelek 
ZU v Mostah je enota INCE Mengeš. Potek dela usklajuje 
in vodi Karmen. Povedali so mi, da bi jim radi njihovo delo 
popestrili z narodno pesmijo in plesom, z nošami in običaji 
posameznih slovenskih pokrajin.
Sprejeli so pripravljen program in varovance sem začela 
obiskovati enkrat tedensko. Ti so vsi zelo radovedni. Radi 
prisluhnejo pripovedim o značilnostih, običajih in navadah 
pokrajin. Večkrat skupaj preberemo tudi kakšno zgodbo. Ta 
pa je bogata iztočnica za pogovor. Po vprašanjih so njihovi 
odgovori kratki, a velikokrat bogati in lepi. Tisti, ki so doma, 
so vključeni v aktivnosti domačega okolja. Tanja je članica 
aktiva kmečkih žena, Jože pomaga doma v hlevu, nekateri 
skrbijo za gredice, grmičevje in vrtičke okoli hiše. Poznajo 
mnogo kmečkih opravil, ki se opravljajo ob vseh letnih časih. 
Najraje pa se pogovarjajo o navadah in običajih kraja, kjer 
živijo in delajo.
Zelo radi pojejo in ob zaključkih srečanja tudi zaplešejo. Tako 
smo že kmalu sestavili šlajerski splet – pesem Jaz sem mu-
zikant in ples Pa še gor in dol. Ob otvoritvi razstave njihovih 
slik na banki v Mengšu smo dogodek popestrili s pesmijo in 
plesom.
Program smo začeli pripravljati za Negrino razstavo slik. Vse 
slike in izdelki so bili na temo »Noč, luna, zvezde«. Prepleten 
je bil z recitacijami, pogovorom, pesmijo in plesom. Aco je ob 
svojem zaključku pesmi Luna samcata potuje in zvezde šteje 
dejal: »Te zvezde smo mi.«
Vsi uporabniki spremljajo dnevne dogodke preko televizije in 
časopisov. Nekateri tudi zelo radi berejo. V delovnih prostorih 

Se z njimi srečati in jih razumeti
Čas hitro mineva. Do vseh ciljev, ki si jih v življenju postavljamo, ne smemo priti! Tedaj bi bilo pusto in prazno. Videti naprej, 
ne minljivost, ampak življenje, pa je moč, da vsak postavi svoje cilje. Ti so lahko drobni, majhni, pa tudi večji. V okolju, v ka-
terem živimo, moramo znati poiskati stvari in delo, s katerim si polepšamo trenutke. Včasih je dovolj že tako majhna stvarca, 
majhen dogodek ali bežno srečanje s prijateljem, someščanom, sosedom. Sproščen pogovor pa že nakaže novo razmišljanje.

slikajo, rišejo in vezejo. Z njimi je Jovi, ki čudovito vodi njiho-
ve spretnosti z barvami po papirju in platnu. Vezejo narodne 
ornamente.
Z delovno energijo je napolnjen prostor, kjer obdelujejo gli-
no in izdelujejo različne izdelke, kot so sklede, vaze, okrasni 
predmeti, zvončki in lončki. Sabina, vodja te delavnice, je 
potrpežljiva in vztrajna mentorica ter jim daje napotke za iz-
delavo. Izdelki so zelo lepi in uporabni.
Vsi obiskovalci otvoritve prelepe Ropretove stavbe INCE smo 
opazovali svetila, sklede, vaze in posodice z nasajenimi di-
šavnicami. Prava umetnina pa je sestavljenka na steni avle.
Stavba INCE je bila uradno odprta junija. Obiskovalcev je 
bilo dopoldne in popoldne zelo veliko, vsem pa je direktori-
ca v svojem nagovoru pokazala potek dela in jim razkazala 
prostore. S samimi varovanci smo pripravili svečan program. 
Glasbena skupina je odigrala melodije, ki so globoko segle 
v dušo. Dramska sekcija je uprizorila Povodnega moža, fol-
klorna skupina pa  je odplesala splet iger in plese domačega 
kraja. V to delo pa Melita s svojim smehom, petjem in mili-
no vnaša dobro voljo. Vodi in povezuje plese ter varovance 
usmerja, da s pravimi koraki in prijemi prikažejo običaje in 
navade kraja. Za ta nastop jim je mengeška folklorna skupi-
na posodila narodne noše. Da je bilo petje ubrano in koraki 
usklajeni, je veliko pripomogel Robi Stopar s svojo harmoni-
ko.
Po programu je gospa direktorica povabila dva varovanca in 
skupaj so prerezali šop privezanih balonov. Bilo je zares lepo 
in direktorica je s stavkom »Vse to je zdaj vaše,« predala 
stavbo uporabnikom, ki delajo v tej stavbi in v Mostah.
Lepo je biti z vsemi, se z njimi pogovarjati in zapeti!

Besedilo: Štefka Mlakar
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Zbralo se je petinosemdeset pripadnikov vseh generacij društva. 
Udeleženci so prejeli brošuro s prispevki o delovanju društva od 
njenih predvojnih začetkov društva Sokol, ustanovljenega leta 
1922, in v povojnem obdobju od leta 1945 do danes.
Po nagovoru predsednika društva Jožeta Mlakarja je priso-
tne pozdravil mengeški župan Franc Jerič. Po zanimivi video 
projekciji sprehoda skozi čas, ki sta jo pripravila predsednik 
Jože Mlakar in podpredsednik Žiga Zupan, so podelili zahva-
le zaslužnim članom društva v tem obdobju. Najprej sedmim 
predsednikom in predsednici društva, zadnji Jože Mlakar pa 
je predsednik od leta 1982. Po podelitvi zahval društvom za 
dolgoletno sodelovanje, donatorjem za pomoč in nazadnje še 
dvaindvajsetim posameznikom, ki so s svojim delom pripomo-
gli k uspešnemu delovanju društva, se je v imenu nagrajencev 
zahvalil Janez Urbanc.
Sledile so čestitke slavljencu, župan Franc Jerič v imenu Ob-
čine, predsednik gasilskega društva Sandi Jaklič, predsednik 
balinarjev Ludvik Mikola, predsednik teniškega kluba Marjan 
Mušič in predstavnik veteranske godbe Marjan Trobec.
Pogostitev je pripravila Harmonija Mengeš, pecivo pa članici 
Marija Sitar in Rika Binter ter slaščičarna Flere. Mnogi ude-
leženci so se srečali po dolgem času in v prijetnem vzdušju 
obujali spomine na preživete trenutke v Partizanu, ob odhodu 
pa so nagrajenci po stari dolgi tradiciji iz šopka vzeli nageljček.

Nagovor predsednika Jožeta Mlakarja na svečanosti
Spoštovani, zbrani na svečanosti ob 70-letnici delovanja Špor-
tnega društva Partizan! 
Lep pozdrav vsem udeleženim članom in našim zvestim pod-
pornikom! Zbrani smo generacija aktivnih udeležencev društva 
od prej in do danes, da obudimo spomine na prehojeno pot. 
Pozdravljam župana Občine Mengeš, Franca Jeriča in podžu-
pana, Boga Ropotarja, prav tako pozdravljam vse predstavnike 
povabljenih društev, posebej pa pozdravljam bivše predsedni-
ke, saj so pomagali pisati uspešno zgodovino športa v Mengšu, 
ki jo danes proslavljamo in obujamo spomine na prehojeno pot.
Leta 1922 so se zbrali fizkulturni zanesenjaki, ki so želeli zago-
toviti druženje in športno življenje mladine, ustanovili so športno 
društvo Sokol. Za izvajanje telovadbe so najprej pridobili zasilne 
prostore. V naslednjih letih so športni navdušenci zgradili prvo 
telovadnico, po vojni pa so člani društva, predvsem s prosto-
voljnim delom in ob podpori lokalne skupnosti ter posameznih 
donatorjev, zgradili atletski stadion, skakalnico, dograjevali, 
posodabljali in večkrat obnavljali telovadnico, športno ploščad, 
leta 1973 so postavili prvo Trim stezo v takratni občini, zgradili 
teniška igrišča in balinišče … in seveda ustanavljali vedno nove 
sekcije: orodna telovadba, smučanje, nogomet, odbojka …
Tako so naši prvi predhodniki in predhodniki v naslednjih de-
setletjih postavili temelje za nadaljnji razvoj vseh oblik športa v 
Mengšu in skrbeli za mnoge uspešne aktivnosti vse do danes, 

Sedemdeset let ŠD 
Partizan Mengeš
15. oktobra 2015 je ŠD Partizan Mengeš v Harmoniji Men-
geš pripravil slovesnost ob sedemdesetletnici delovanja dru-
štva.

zato letos v Mengšu svečano obeležujemo 93 let športnega 
delovanja na tradiciji Sokolskega društva in 70 let delovanja 
ŠD po drugi svetovni vojni. O vsem tem smo zbrali podatke v 
naši jubilejni BROŠURI ''70 let TVD in ŠD Partizan Mengeš, 
1945–2015''.

Nekaj iz sedemdesetletne zgodovine športnega društva
Takoj po vojni je bilo leta 1945 ustanovljeno Fizkulturno dru-
štvo, leta 1952 se je preimenovalo v TVD Partizan in leta 1997 
v ŠD Partizan Mengeš, kar je še danes. Aktivno so delovale 
smučarska sekcija, nogometna sekcija, orodna telovadba, sča-
soma so določene sekcije prerasle društvene okvirje, ustanovili 
so Nogometni klub in Smučarsko društvo. Z leti so zaživele 
nove oblike športnih dejavnosti: gimnastika, atletika, košarka, 
odbojka, namizni tenis, tenis, balinanje, rolkanje, badminton, 
aerobika, fitnes, šah, karate, hip hop …
Ženska košarka, ki je zelo napredovala, se je preselila v Domža-
le, poleg njih so se osamosvojili tudi šahisti, balinarji in tenisači. 
Vse to kaže na izredno raznoliko in aktivno dejavnost Športnega 
društva Mengeš.
Danes je poudarek na rekreativni dejavnosti za vse generacije, 
od najmlajših do najstarejših, in sicer v več skupinah in za oba 
spola, delujejo pa tudi odbojka, košarka, badminton, fitnes, gi-
mnastika, namizni tenis … Posebno uspešno pa Društvo deluje 
v tekmovalnem športu. Namiznoteniški igralci sodijo v sam vrh 
slovenskega namiznega tenisa, vse uspešnejši pa so tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. Prav raznolikost in nenehno prila-
gajanje interesom mladih in starejših za ukvarjanje s športom 
je zagotovljena v Športnem društvu Partizan Mengeš, čeprav 
prostorski in drugi pogoji pogosto predstavljajo težave, zato se 
moramo prilagajati, iskati možnosti v šoli in v telovadnicah v 
drugih krajih.
Prejeli ste brošuro o delovanju društva. Moram priznati, da mi 
je veliko časa vzelo prebiranje starih časopisnih prispevkov, 
zapisnikov, brskanje po arhivih, iskanje virov pri ljudeh, ki so 
bili aktivni v društvu ipd. Pomembnejše dogodke po lastnem 
izboru sem uvrstil v brošuro in morda je ostalo kaj pomemb-
nega tudi spregledanega ali pa ustreznega gradiva ni več na 
razpolago.
Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so se odzvali in posredova-
li svoje prispevke, izjave in fotografije, moja posebna zahvala 
pa velja Žigi Zupanu za njegov res velik prispevek, poskrbel je 
za računalniško obdelavo tekstov in fotografij ter pripravil vi-
deoprojekcijo. Zahvaljujemo se donatorju Tiskarni Ravnikar pri 
tisku brošure.
Zahvaljujem se županu Občine Mengeš Francu Jeriču za pokro-
viteljstvo te svečanosti ob sedemdesetletnici delovanja društva.
Posebna zahvala pa gre prednjakom, kot so imenovali sokolske 
vodje, predsednikom, vaditeljem, trenerjem, članom upravnih 
odborov vseh generacij, ki so s svojim predanim in odgovornim 
delom prispevali k razcvetu društva.

Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan
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Na veselje privržencev kluba so tri uvrstitve med najboljšo trojico 
dosegli na domači prireditvi za slovenski pokal v začetku prejšnje-
ga meseca, na kateri sta Alen Pestotnik in Benjamin Bedrač med 
dečki do deset let osvojila drugo oziroma tretje mesto, tik pod 
vrh pa se je v leto starejši konkurenci zavihtel tudi Teo Herbstritt. 
Marljivi organizatorji (beri: starši otrok skakalcev s prizadevnim 

SSK Mengeš vse bližje 
končnemu cilju v 
sezoni 2015/16
Oktobra se je uradno končala »poletna« sezona v smučarskih 
skokih, v kateri so mladi tekmovalci iz SSK Mengeš izpolnili za-
stavljeni cilj trenerja Aleša Selaka, saj so skupaj zbrali kar sedem-
deset (!) uvrstitev na zmagovalni oder. Od končnega cilja v sezoni 
2015/16 (sto stopničk) tako niso več tako zelo oddaljeni, kajti 
pred njimi je še vsa zima, na katero se že zavzeto pripravljajo.

predsednikom kluba Matijo Šarcem na čelu) so tedaj kljub dežju 
zgledno izpeljali tekmovanje, na račun katerega so prejeli številne 
pohvale.
Sledila so državna prvenstva v različnih kategorijah, na katerih so 
Selakovi varovanci več kot dostojno zastopali barve mengeškega 
kluba. Med člani je moral lanski državni prvak Anže Lanišek na 
110-metrski skakalnici v Kranju premoč priznati zgolj Petru Prev-
cu, med mladinci do dvajset let pa samo njegovemu najmlajšemu 
bratu Domnu Prevcu. V tej starostni konkurenci se je med nordij-
skimi kombinatorci kolajne veselil tudi Leon Šarc, ki si je priskakal 
in pritekel tretje mesto.
Omenjena mladinca iz SSK Mengeš sta zatem dobro pripravlje-
nost unovčila tudi v pokalu Cockte, v katerem je Lanišek na na-
pravi pod Šmarjetno goro slavil dve zmagi med skakalci, starimi 
do dvajset let, Šarc pa je med člani osvojil odlično drugo mesto. 
Da imajo v klubu tudi letošnjo jesen državnega prvaka, pa je po-
skrbel Benjamin Bedrač, ki je v Kranju opravil z vsemi tekmeci v 
konkurenci do deset let. 
Na državnem prvenstvu se je z odličjem ovenčal še Taj Ekart, ki je 
bil v Mostecu tretji, poleg tega je v prejšnjem mesecu vknjižil tudi 
zmago za pokal Cockte na Ljubnem. Med najboljšo šesterico v 
državi sta se v svojih kategorijah prebila tudi šestouvrščena Timo 
Šimnovec (do devet let) v Velenju in Teo Herbstritt (do enajst let) 
v Kranju.
Piko na i uspešnim poletno-jesenskim nastopom je postavil Lani-
šek, ki si je z dobrimi skoki na reprezentančnih pripravah konec 
oktobra v Oberstdorfu prislužil mesto v udarnem slovenskem ska-
kalnem moštvu za uvodno postajo svetovnega pokala 2015/16 v 
Klingenthalu (med 20. in 22. t. m.), kjer se je pred letom dni z 
21. mestom veselil svojih prvih desetih točk med elitno druščino.

Besedilo in foto: Miha Šimnovec

Odlični mengeški 
karateisti na regijskem 
tekmovanju
Na prvih oktobrskih treningih so se mladi mengeški karateisti 
že pridno pripravljali na Sankukai regijsko tekmovanje domžalske 
regije, ki je potekalo 17. oktobra 2015. V telovadnici OŠ Ven-
clja Perka so se polni pričakovanja zvrstili številni tekmovalci in 
tekmovalke iz KK Domžale – sekcije Domžale, Dob-Krtina, Dra-
gomelj, Trzin in Lukovica ter KK Radomlje s sekcijami Radomlje, 
Rodica in Mengeš. Telovadnico so napolnili tudi navijači, ki jim 
energije za spodbujanje svojih favoritov ni zmanjkalo vse do kon-
ca tekmovanja. Otroci so morali pokazati znanje ippon kumiteja, 
obvladovanje tehnik v katah ter pogum in vztrajnost pri borbah. 
V kategorijah, oblikovanih tudi glede na starost in težo udeležen-
cev, so se člani in članica domačega kluba odlično izkazali.

Hana Košenina se je pogumno pomerila z ostalimi tekmovalkami 
v kar dveh kategorijah starejših deklic: v prikazu ippon kumiteja 
je dosegla 3.–4. mesto, pri katah pa se je tokrat znašla na 9.–11. 

mestu. Med starejšimi dečki sta bila vsak v svoji kategoriji uspe-
šna Aljaž Kuhar na 3.–4. mestu in Maks Jereb, ki si je priboril 
odlično 1. mesto. V kategoriji kadetov do 45 kg so se pomerili 
kar trije Mengšani. Martin Jereb in Miha Kolar sta se uvrstila na  
3.–4. mesto, največ tehnik pa je pokazal Jan Keržič ter si s tem 
prislužil 1. mesto. Prav tako je 1. mesto osvojil Nik Čelan, ki je bil 
v svoji kategoriji najboljši.
Osvojena najvišja mesta na regijskem tekmovanju so vredna po-
hvale tudi zato, ker predstavljajo uvrstitev na Sankukai državno 
prvenstvo za dečke in deklice, ki se bo odvijalo v nedeljo, 15. 
novembra 2015 ob 15. uri v športni dvorani v Komendi. San-
kukai karate zveza Slovenije vas prijazno vabi, da si prvenstvo 
ogledate in tako spodbudite mengeške karateiste. Veselimo se 
vašega obiska, omenjenim fantom in dekletu pa še naprej želimo 
obilo uspeha!

Besedilo: Saša Voler
Foto: Maja Kotar

Hana, tekmovalka z rdečim pasom, pri izvajanju ippon kumiteja

Smučarski skakalci 
iz SSK Mengeš so 
bili tudi v letošnji 
poletno-jesenski 
sezoni izjemno 
uspešni
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Mengšani še naprej 
nizajo uspehe na 
tekmovanjih v 
namiznem tenisu
Pričelo se je tekmovanje v 1. slovenski namiznoteniški ligi 
za člane. Odigrali so tri kroga.

V prvem krogu so Mengšani gostovali pri NTK Fužinarju na 
Ravnah in zmagali z rezultatom 5 : 4, v drugem krogu so se 
pomerili v Novem Mestu s Krko 2 in zmagali z rezultatom 5 
: 3, v tretjem krogu so se doma pomerili z ŽNTK Maribor in 
morali priznati premoč gostom, ki so zmagali z rezultatom 
5 : 1. V odsotnosti Klemena Jazbiča, sta v ekipi sodelovala 
mladinca Nejc Erjavec, ki se je lepo upiral izkušenim Mari-
borčanom in Tim Pavli.

Besedilo: MLAJ

Najmlajši odlični na 
2. odprtem turnirju 
MRNTZ v namiznem 
tenisu
V Cerknici je bil 10. oktobra 2. odprti turnir v namiznem 
tenisu Ljubljanske regije za učence in učenke od 1. do 9. 
razreda ter za dijake in dijakinje. Prvi TOP za člane 

in članice
Na Ravnah je bil 11. oktobra prvi TOP za člane in članice. 
Na turnirju nastopi šestnajst najbolje uvrščenih tekmovalcev 
na jakostnih lestvicah namiznoteniške zveze Slovenije. Na 
turnir so se uvrstile tudi tri Mengšanke. Katarina Stražar, ki 
je še kadetinja, in mladinki Ana Tofant in Aleksandra Vovk.

Tekmovale so v drugi jakostni skupini in dosegle imenitne re-
zultate. Ana Tofant je prepričljivo premagala vse nasprotnice, 
izgubila je le štiri nize in osvojila 1. mesto, Katarina Stražar 
je morala priznati premoč le klubski kolegici Ani Tofant in z 
enim porazom osvojila 2. mesto. Aleksandra Vovk je osvojila 
4. mesto s treni izgubljenimi dvoboji. 
To je imeniten uspeh mladih Mengšank, za kar gre zasluga 
uspešnemu mlademu trenerju Davidu Orešniku. Ana Tofant 
bo na naslednjem TOP turnirja tekmovala 1. jakostni skupini.

Besedilo: MLAJ

Katarina in Vita v finalu
16. oktobra 2015 je bil v Murski Soboti drugi odprti turnir 
Republike Slovenije v namiznem tenisu za kadete in kade-
tinje. Nastopilo je šestinpetdeset kadetov in šestintrideset 
kadetinj iz triindvajsetih klubov v Sloveniji. Mengeš je zasto-
palo devet tekmovalcev in tekmovalk.

Katarina Stražar je pričakovano osvojila 1. mesto in dokaza-
la, da je trenutno najboljša kadetinja v Slovenije. Prijetno je 
presenetila Vita Kobetič, ki se je prebila v finale in šele tam 
priznala premoč klubski sotekmovalki Katarini ter osvojila 2. 
mesto.
Pri fantih sta se oba tekmovalca uvrstila v finalni del tekmo-
vanja, najboljši je bil Tilen Šalja, ki je osvojil 5.–8. mesto.

Besedilo: MLAJ
Foto: D. Orešnik, Žiga Zupan

Rezultati:

Kadeti: Tilen Šalja, 5.–8. mesto, Rok Grad, 9.–16. mesto
Kadetinje: Katarina Stražar, 1. mesto, 
Vita Kobetič, 2. mesto, Nika Kobetič, 5.–8. mesto, 
Sara Stražar, 9.–16. mesto

Besedilo: MLAJ

Na tekmovanju je na stopilo kar petindvajset Mengšanov.

Učenci 2.–3. razred: Luka Jokič, 1. mesto
Učenke 2.–3. razred: Ula Guček, 1. mesto
Učenci 4.–5. razred: David Grad,  2. mesto, 
Jan Šobar, 3.–4. mesto
Učenke 4.–5. razred: Neža Pogačar Žun, 2. mesto
Učenci 6.–7. razred: Dejan Jokič, 
Aljaž Goltnik, 3.–4. mesto
Učenke 6.–7. razred: Eva Šobar, 2. mesto, 
Ana Peterlin, 3.–4. mesto
Učenci 8.–9. razred: Tilen Šalja, 2. mesto, 
Rok Grad 3.–4. mesto, Domen Zupančič, 5.–8. mesto
Učenke 8.–9. razred: Sara Stražar, 1. mesto, 
Gaja Kobetič, 3.–4. mesto
Dijaki: Matej Prezelj in Javor Zavec, 3.–4. mesto
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Videli smo dvaindvajset partij; petnajst v kategoriji moški po-
samezno, pet tekem dvojic in prvič doslej dve ženski tekmi. 
Bolje so srečanje odprli tenisači Malega Mengša, saj so po 
bolj ali manj prepričljivih zmagah A. Vrhovnika, Jovičeviča, 
D. Jeriča in Grošlja povedli s 4 : 1, le M. Majcen je prispeval 
točko za Veliki. Drugi krog je bil zvečine v znamenju tekem 
dvojic. Pričakovano sta za severnjake zmagala para Maver/Žu-
pančič in J. Skok - M. Cerar, za jug pa sta slavila Sočak - Jer-
man in kar malce presenetljivo Lopatič - Rahne. Je pa v drugi 
seriji tekem za lepo presenečenje poskrbel Ž. Skok z zmago 
nad izkušenim, a tokrat nekoliko utrujenim Ločanom Lobodo.
Na slabi polovici srečanja je bil torej rezultat 6 : 4 za Mali 
Mengeš. Nato so na vrsto prišli tenisači iz prvega kakovo-
stnega bobna in v treh zelo izenačenih in kakovostnih tekmah 
so krajšo potegnili v Malem Mengšu. Rigler je premagal Do-
linarja, po podaljšanih igrah pa je Jakopin slavil proti Sitarju 
in na veliko navdušenje številnih gledalcev mladi Hren proti 
»robotu« Starčiču. Za uteho Malomengšanom je F. Vrhovnik v 
najbolj izenačenem dvoboju sploh strl odpor žilavega Ladija, 
dokaj presenetljivo pa je slavila tudi dvojica T. Zabret - Ma-
rucelj.
V obeh ženskih partijah sta bili favoritinji na papirju Neja Maj-
cen in Olga Avsenik, a sta Liza Mušič in Maja Hurwits tudi 
vsem moškim dokazali, kako se bori za barve Malega Men-
gša. Po njunih srčnih zmagah je kazalo, da je počasi že vsega 
konec.
A sever se ni dal; bolj ali manj pričakovano so svoje tekmece 
nadigrali še N. Skok, Janežič in Pišek in rezultat je bil nekaj 
pred 18. uro po več kot osmih urah spopada izenačen na 
10 : 10. Napetost je bila na vrhuncu, vse oči pa uprte na 
prvi dve igrišči. A Lap in Vah sta dokaj zanesljivo opravila s 
tekmecema in dokazala, da so v Malem Mengšu veliko posto-
rili tudi na področju psihološke priprave. 12 : 10 je bil torej 
končni rezultat še enega fantastičnega dne v Teniškem klu-
bu Mengeš in vodja tekmovanja Leo Jerič je prehodni pokal 
slovesno izročil selektorju zmagovite ekipe Jaku Kruljcu. Prvi 
mož Velikega Mengša Igor Maver je pošteno priznal poraz in 
čestital nasprotnikom ter si verjetno mislil, da bo še veliko 
Pšate moralo skozi Mengeš, preden bo Veliki izenačil rezultat. 
Po devetnajstih letih Mali namreč vodi že z 12 : 7.

Besedilo in foto: Izidor Grošelj

Tehtnico na stran 
»Malega« nagnili dekleti
Druga sobota v septembru je v Mengšu že devetnajst let v 
znamenju spektakularnega teniškega obračuna med Malim 
in Velikim Mengšem. Zelo malokrat se zgodi, da je dvoboj 
neizenačen, tako zanimivo in dramatično, kot je bilo tokrat, 
pa tudi že dolgo ni bilo.

Mengeš je zastopalo pet tekmovalcev in šest tekmovalk. To-
krat so Mengšanke dosegle imeniten uspeh, saj so se kar tri 
uvrstile na stopničke.
Najprej so se pomerili v skupini s po štirimi igralce, kjer so 
igrali vsak z vsakim. Najboljša dva sta se uvrstila v finalni del 
tekmovanja, kjer so igrali na izpadanje do konca.
Dekleta so bila najuspešnejša od vseh dosedanjih tekmovanj 
v mladinski konkurenci. Aleksandra je v polfinalu premagala 
Katarino Sterci iz Izole, v drugem polfinalu pa sta se pomerili 
Katarina Stražar in Ana Tofant. V napetem dvoboju je bila 
uspešnejša Katarina, ki je zmagala z rezultatom 3 : 2. V 
finalu je Aleksandra prav tako z rezultatom 3 : 2 premagala 
mlajšo sotekmovalko Katarino.

Besedilo: MLAJ
Foto: D. Orešnik, Žiga Zupan

Rezultati fantov:
Pri fantih je najboljši rezultat dosegel Nejc Erjavec, 
5.–8. mesto, Tim Pavli pa se je uvrstil na 9.–16. mesto.

Rezultati deklet:
Aleksandra Vovk 1. mesto, Katarina Stražar 2. mesto, 
Ana Tofant 3. mesto.

Iskrene čestitke tekmovalcem, še posebej pa tekmoval-
kam in trenerju Davidu Orešniku.

Aleksandra, Katarina 
in Ana na stopničkah
V nedeljo, 25. oktobra, je bil v Cerknici drugi odprti turnir 
za mladinke in mladince posamezno v namiznem šestdeset 
mladincev iz enaindvajsetih  namiznoteniških klubov.
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ŠPORT IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Tako so letos tretjo oktobrsko soboto ob 17. uri v cerkvi sv. 
Primoža in Felicijana, ki so jo tudi sami lepo okrasili, pri-
pravili mašno slovesnost, ki jo je vodil mengeški duhovni 
pomočnik Štefan Babič, sooblikovali pa loški gasilci. Pred 
sv. mašo so se pokojnim v spomin iz lin zvonika oglasili 
zvonovi, iz katerih so pritrkovalke Francka, Joži in Irena, 
vse tri tudi gasilke, izvabljale najlepše melodije, ki so bile 
pravi balzam za dušo in srce. V Božjo slavo in vernikom, 
ki so napolnili cerkev, je prepevala Pevska skupina Rž. 
Pri sv. daritvi se je zbrala lepa druščina gasilk in gasilcev 
v slovesnih uniformah na čelu z županom in praporščaki 
iz Loke, Mengša, Topol, Jarš – Rodice, Leka, Trzina in 
Domžal. Gospod  Štefan je v nagovoru spregovoril o misi-
jonski nedelji in delu misijonarjev ter jih povezal z gasilci, 
saj imajo vsi isti namen: delati v dobro človeka. Pohvalil 
je delo pokojnih in sedanjih gasilcev, ki dokazujejo, da so 
silno potrebni današnji družbi pri zagotavljanju človeških 
vrednot. Predvsem pomagati s srcem in brez nepotrebnih 
vprašanj. Ob zaključku sv. maše se je predsednik loških 
gasilcev Robert Ručigaj vsem prisotnim zahvalil za obisk 
sv. maše ter jih povabil pod krošnje dreves na pogostitev s 
toplimi in sladkimi dobrotami domačih gospodinj. Oglasila 
se je tudi lepa slovenska pesem, kar je v Loki običaj.

Besedilo in foto: Jože Brojan

V loški cerkvi sv. 
maša v spomin na 
pokojne gasilce
Lepo je in spodobi se, če se gasilci poleg vseh aktivnosti, 
ki jih imajo skozi leto, spomnijo tudi umrlih sotovarišev. In 
loški gasilci se jim vsako leto poklonijo s sv. mašo. Seveda 
k njej povabijo tudi gasilska društva iz svoje okolice ter 
svojce in prijatelje pokojnih.

V močni konkurenci se je predstavilo tudi pet Mengšanov, 
ki so osvojili šest odličij. Še posebej sta razveselila Taj Ja-
nežič in Filip G. Samardžija, ki sta nasploh prvič nastopila 
v borbah in se odlično odrezala ter se že uvrstila na oder za 
zmagovalce.
Osemletni Filip je prikazal izjemno borbenost in le zaradi 
sporne sodniške odločitve se je moral zadovoljiti z osvojenim 
tretjim. mestom. V svojem krstnem nastopu pa se je odlično 
odrezal tudi Taj, ki je šele v finalu moral priznati poraz in tako 
osvojil srebro. Medalje so prispevali še Dejan Zarić, Kristina 
Momčilov in Stefan Zarić.

Besedilo in foto: M. O.

Mlada taekwondoista 
presenetila v 
Doboju
24. oktobra 2015 se je v Doboju odvijal mednarodni turnir 
v ITF taekwondoju. Prvenstva se je udeležilo nekaj več kot 
320 tekmovalcev iz BIH, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Bol-
garije in Slovenije.

Bogoslužje je vodil mengeški duhovni pomočnik Štefan Babič

ANIMACIJE

UČENJE IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, v četrtek, 16.00 - 21.00, za mlade od 10. leta dalje, dijake in 
študente,  v Mladincu, termin po predhodnem dogovoru, v Mladincu, (koordinatorka Blanka T.)

*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.)

ZDRAVJE IN LEPOTA

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: november 2015 
MLADINC je odprt vsak dan od 17.00 do 22.00 ali glede na dogodke

drustvo.aia@gmail.com, T:070-732-070 

PLES IN USTVARJANJE

KAJ SE DOGAJA

* HIP HOP, torek in četrtek, od 18.00 do 19.00 - pionirska skupina, v torek in četrtek, 19.00 
- 20.00 – mladinska skupina, v četrtek, 17.00 - 18.00 - hip hop plesne urice za mlajše (za 
predšolske), v plesni dvorani Mladinca (Sanja T.)
* DRAMSKA SKUPINA ZORANA, v petek ob 18.00, v mali dvorani Mladinca (Suzana K.),  
pričetek novembra
* DELAVNICE KVAČKANJA, v ponedeljek, ob 16.00, za mlade in malo manj mlade, v Mla-
dincu (Dari K.)

*Telovadba za mlade in mlade po srcu ''MIGAJ ZDRAVO ZA ZABAVO!'', v ponedeljek, 19.00-
20.00 in v sredo, 19.30-20.30, začetna skupina;  v ponedeljek, 20.00-21.00, v sredo, 20.30.-
21.30 in v petek, 17.00-18.00, nadaljevalna skupna,  v Mladincu (Ajda S.) 

*RAZSTAVA linorezov Klemna Uršnika: LJUDJE NISO ZGOLJ ČRNO BELI, do 15.novembra, 
v Mladincu (Maša Ž.)
* Življenjska zgodba: MOJA POT IZ DEPRESIJE V ŽIVLJENJE, v torek, 3. novembra, ob 
18.00, v Mladincu (Barbka Š.) 
*NOGOMETNI TURNIR TROJK (v vsakem vremenu), v soboto, 14. novembra, ob 15.00, pred 
ŠD Partizan Mengeš ( Muhamet I.)
*Vidim prihodnost, delavnica z naslovom IZBERI POKLIC, v torek, 17. novembra, ob 18.00, 
v Mladincu (Silva A.,NLP Coach)
*Movie night risanka – ZVONČICA IN PIRATSKA VILA, v soboto, 21. novembra ob 19.00, v 
Mladincu (Sara P.)
* Predavanje KAKO RAZVITI SAMOZAVEST, ODLOČNOST IN NEUSTRAŠNOST, v torek, 24. 
novembra, ob 18.00, v Mladincu (Andrej P.) 
*Movie night- SHAWSHANK REDEMPTION, v soboto, 28. novembra, ob 19.00, v Mladincu 
(Sara P.)
* Vidim prihodnost – pogovorno srečanje SPOZNAJ POKLIC KONDICIJSKEGA TRENERJA, v 
torek, 1. decembra, ob 18.00, v Mladincu (Alenka Z.)
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V petek, 9. oktobra, smo se odzvali povabilu podjetja Por-
sche Ljubljana, ki je organiziralo pravi bavarski Oktoberfest. 
S korakanjem in poskočnimi koračnicami smo navdušili obi-
skovalce ter tudi sami uživali v fantastičnem vzdušju. Z našim 
nastopom so bili zelo zadovoljni tudi organizatorji, s katerimi 
si prihodnje leto obetamo novo sodelovanje. Mengeška god-
ba pa dobro sodeluje tudi s Trzinci, saj nas ti pogosto povabi-
jo na pomembnejše dogodke. Tako je bilo tudi v četrtek, 15. 
oktobra, ko smo skupaj odprli nov Spar. Slab teden kasneje, 
v sredo, 21. oktobra, pa smo na Mengeškem polju skupaj z 
Godbo Domžale igrali ob slovesni otvoritvi vodne vrtine ter z 
vodo nazdravili zaključku medobčinskega projekta obnove in 
nadgradnje vodovodnega sistema. V petek, 23. septembra, 
pa smo zaigrali in zapeli na jubilejnem koncertu MoKZ Men-
geški zvon v župnijskem domu, ki so ga pripravili za prazno-

Od Oktoberfesta do praznovanja 40-letnice
V mesecu oktobru – vinotoku smo godbeniki veliko nastopali in praznovali. Udeležili smo se slovenske različice Oktober-
festa, odprli Spar v Trzinu, sodelovali na slovesnosti ob uspešno končanem medobčinskem projektu obnove in nadgradnje 
vodovodnega sistema, praznovali 40. jubilej MoKZ Mengeški zvon ter mesec tradicionalno zaključili s komemoracijami v 
Loki in Mengšu.

Mengšani so na Oktoberfestu navdušili poln šotor obiskovalcev

vanje 40. obletnice delovanja. Skupaj smo izvedli Avsenikovo 
Gozdovi v mesečini, s katero smo obujali spomine na skupno 
muziciranje na prireditvah Pod mengeško marelo.
Počasi se že bližamo koncu koledarskega leta 2015. Godbe-
niki se že pridno pripravljamo na tradicionalni novoletni kon-
cert v sodelovanju z zborom OŠ Mengeš, ki bo v soboto, 26. 
decembra, v KD Mengeš. Zaradi velikega zanimanja bosta 
letos kar dva termina, in sicer ob 17. uri (koncert v tem termi-
nu je namenjen predvsem mladim družinam, saj bo nekoliko 
krajši) ter ob 19.30 (koncert ter podelitev priznanj Turistič-
nega društva). V izogib lanskoletnim nevšečnostim smo letos 
pripravili brezplačne vstopnice, ki jih lahko že sedaj dobite v 
KD Mengeš.

Besedilo in foto: Maja Keržič

Igranje na Mengeškem polju ob otvoritvi vodne vrtine (Foto: Rok Per)

Mengeška godba na Oktoberfestu v Ljubljani
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Društvo razstavlja tudi v Ljubljani, v Domu starejših občanov 
Ljubljana Moste-Polje. Tokrat je 20. oktobra 2015 na ogled po-
stavilo ikone, ki so jih prvič predstavili maja letos v preddverju 
Kulturnega doma Mengeš. Skupinski ikonostas, ki je bil tudi 
razstavljen maja letos, tokrat ni predstavljen. Na odprtju razsta-
ve so kulturni program izvedli pevci in pevke Mešanega pevske-
ga zbora Tine Rožanc s koncertom, saj je njihov program trajal 
skoraj eno uro. Ura prepevanja v domu je razvedrila stanovalce 
in jim popestrila dogajanje, nekateri so znane napeve celo zape-
li zraven, potem pa so si ogledovali podobe na platnih. Dvajset 
ikon, ki krasijo stene doma starejših občanov, so stanovalci zelo 
dobro sprejeli, dela pohvalili in društvo še povabili v njihov dom.

Likovno društvo 
Mengeš je zelo aktivno  
V Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje je Likovno društvo 
Mengeš 7. oktobra 2015 razstavilo svoje umetnine v duhu 
letnega časa, »Jeseni«. Simfonija toplih jesenskih barv in bo-
gatih motivov, ki se rahlo naslanjajo na znanega italijanskega 
slikarja Giuseppeja Archimbolda, privlači oko s svojo izvirno-
stjo. Še posebej je izviren velik jesenski mozaik, saj meri kar 
210 x 300 cm, v katerem so članice in član likovnega dru-
štva upodobili svoje videnje jeseni … Prostor galerije je zaža-
rel v polni meri jesenske toplote, kot tej hiši kulture pritiče.

Osnovna šola Mengeš je tudi letos organizirala likovno-foto-
grafski tabor za učence, ki želijo več. Potekal je od 16. do 
18. oktobra 2015 v Fiesi. Likovno društvo Mengeš že več let 
sodeluje pri izvedbi tabora s svojimi člani – mentorji. Po celo-
tedenskem deževju je bilo še vreme naklonjeno, saj so lahko 
vse dejavnosti izpeljali po načrtu. 
Glavni mentor, profesor likovne vzgoje Lojze Kalinšek, je ob 
pomoči somentorice Sare Slapar pripravil program, ki je obse-
gal poglabljanje likovnega ustvarjanja (razlaga mandale, njeno 
slikanje na les in kamen, razne kompozicije land arta, ustvar-
janja na obali iz naravnih materialov in mandale iz kamenč-
kov…). Pri ustvarjanju so učenci pokazali veliko domišljije in 
bili zelo motivirani, iznajdljivi, ustvarjalni, pa tudi tekmovalni.
Motivi dela s fotoaparatom so bili odsevi v lužah, ljudje v Pi-
ranu, detajli Pirana in nočna fotografija. Navdušenje učencev 
je bilo veliko, saj so s fotoaparati zabeležili veliko posnetkov, 
nekateri so bili izjemni, neponovljivi. Pri iskanju motivov jim je 
pomagalo tudi čudovito jesensko vreme, prekrasen sončni za-
hod, tako da je prav vsak našel motiv za pogled skozi objektiv 
in ga »zamrznil« za spomin.
Sodelovanje Likovnega društva Mengeš, ki ga je letos že dru-
gič kot mentorica predstavljala Binca Lomšek, prvič pa Ema 
Rodica, se je ponovno izkazalo za zelo dobro, saj so učenci 
zelo radi iskali nasvete, prisluhnili in upoštevali mnenja ter 
napotke izkušenih ustvarjalk.
V oktobru je Likovno društvo okrasilo tudi stene upravnih pro-
storov Občine Mengeš s svojimi slikami kubizma.
Društvo jeseni že tradicionalno pripravi tudi razstavo v predd-
verju Kulturnega doma Mengeš, tokrat bo kar šestnajst čla-
nov razstavljalo svoje fotografije »Spomini na poletje«, od-
prtje razstave je bilo bo 4. novembra, na ogled pa bo do 9. 
decembra.

Besedilo in foto: Likovno društvo Mengeš

Bralni večer Društva za 
študije kontemplativnih 
tradicij
V torek, 20. oktobra 2015, smo v Knjižnici Mengeš organizi-
rali šesti bralni večer. Spoznali smo zgodovinsko ozadje enega 
najpomembnejših rimskih cesarjev in filozofa stoika Marka Av-
relija. Zaradi spoštovanja do grške filozofije je Dnevnik napisal 
v grškem jeziku, kar je bilo za takratne pisce velika redkost. V 
izvirniku ima delo naslov »Ta eis heauton«, kar v prevodu po-
meni »Samemu sebi«. To so njegove meditacije. Mark Avrelij 
nas opominja: »Ne delaj, kot da ti je živeti deset tisoč let! Smrt 
visi nad teboj! Zato bodi dober, dokler živiš, dokler ti je dano! 
(IV, 17).

V drugem delu bralnega večera smo se poglabljali v 30. pismo 
prijatelju Luciliju, ki nas napotuje na vprašanje o minljivosti ži-
vljenja in smrti, o katerem (pre)malo razmišljamo in govorimo. 

V pismu Seneka obravnava odnos do starosti in smrti vrlega 
moža, ki se je na svojo smrt dolgo pripravljal, zato je bil v za-
dnjih trenutkih ravnodušen, pogumen in veder. V skladu s svoji-
mi spoznanji in načinom življenja je dejal: »Tisti, ki se boji smrti, 
je prav tako nespameten, kakor tisti, ki se boji starosti. Kajti 
kakor pride za mladostjo starost, tako pride za starostjo smrt. 
Živeti ni hotel, kdor noče umreti.«
Spoznavanje antično vrlinske etike s pomočjo stoikov, kot sta 
Seneka in Mark Avrelij, bomo nadaljevali tudi v mesecu novem-
bru. Naslednji bralni večer bo, 24. novembra 2015, ob 19.30, 
v knjižnici Mengeš.

Besedilo: Društvo za študije kontemplativnih tradicij iz Mengša
Foto: R. Bokan

Razpravljali so o vprašanju o minljivosti življenja in smrti

Ogled ikon



Mengšan 29

Z imenom orglice na Slovenskem v narečjih označujemo več 
glasbil, knjižno in strokovno pa pomeni ta izraz tovarniško iz-
delano glasbilo, ki ima v lesenem podolgovatem okviru številne 
piščali s kovinskim jezičkom. Sprva so bile orglice diatonične, 
to se pravi, da se je pri vdihu oglasil drug ton kot pri izdihu.
Za izumitelja orglic velja Christian Friedrich Ludwig Bu-
schmann, ki je prve primerke naredil v letih 1821/1822. Od 
leta 1857 jih izdeluje na veliko tovarna Hohner v Trossingenu 
v Nemčiji. Pri nas jih je nekaj časa izdelovala tudi mengeška 
tovarna glasbil.
Kdaj so zašle k nam, ni mogoče z gotovostjo reči, vsekakor pa 
že v drugi polovici 19. stoletja. Pisatelj Janez Trdina v svojih 
Spominih piše, da je kot fant – birmanec v Ljubljani ogledoval 
orglice na številnih sejmarskih stojnicah, ki so bile priljubljeno 
darilo fantičem za birmo, zato so jim ponekod rekli kar bir-
manske. 
V kulturnem društvu Mihaelov sejem, ki zanesljivo nosi ime 
Mengša po vsej domovini in kar s svojim imenom označuje 
najpomembnejši del svoje dejavnosti, daje pomemben pri-
spevek in ubrani ton pestremu dogajanju sekcija orgličarjev. 
V skupini prevladuje glasbilo, ki ga ne slišimo prav pogosto – 
orglice. Mojster, ki jih resnično obvlada, pa je Marjan Urbanija.
Domači orgličarji, Sejmarji torej, so kot gostitelji nastopili prvi. 
Tokrat se je štiričlanska zasedba, ki jo je okrepil basist Boštjan 
Per, predstavila s pestrim programom, kjer je največ navdu-
šenja požela imenitna izvedba Avsenikovega Pastirčka, ki je 
seveda prinesla dodatek, saj aplavz kar nekaj časa ni pojenjal. 
Tudi tokrat je Marjan Urbanija z imenitno izvedbo dokazal, da 
spada med vrhunske slovenske orgličarje. 
Orglice smo na odru grobeljske dvorane slišali še v pevski iz-
vedbi, namreč skladbo Moje orglice Mojmira Sepeta in Franeta 
Milčinskega Ježka. Poleg te so članice vokalne skupine Anime 
zapele še Tri planike Borisa Kovačiča in Gregorja Strniše.
Mengeški gostitelji so v goste povabili še eno, nekoliko večjo 
zasedbo, Poljanske orgličarje iz Poljan nad Škofjo Loko, ki so 
sicer redni gostje srečanj zasedb z orglicami.
Robert Ivačič spada med mojstre orglic na Slovenskem. Priha-
ja iz Presladola pri Brestanici, na kitari pa ga je spremljal gost 
iz Peruja, kitarist Older Antonio Palomino Romero. Ivačič je še 
enkrat več dokazal, da lahko iz majhnih in drobnih orglic izvabi 
čudovite zvoke, nekaj posebnega pa je bila Ivačičeva skladba 
Boogie improvizacija, ko se je gostoma na orglicah pridružil še 
Marjan Urbanija.
Najštevilčnejša zasedba koncerta je bil Harmonikarski orke-
ster Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš, ki ga vodi 
Franci Veider. Zaigrali so tri skladbe, kjer so še posebej prese-
netili z izvedbo znane melodije iz filma Tretji človek v priredbi 
Francija Veiderja, ki jo sicer veliko bolj poznamo v citrarski 
izvedbi. Mengeški harmonikarji so se po skladbi Ne čakaj na 
maj Boruta Lesjaka predstavili še z Avsenikovo Čakala bom, 
ko sta se harmonikarskemu orkestru pridružili pevki Rožanskih 
muzikantov Katrin Hafner in Karin Schellander Ulbing.

Orglice povezale prijeten glasbeni večer
To je bil tako prijeten koncert, da bi ga lahko izvedli tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani, je bilo slišati po skoraj dveh urah glasbe 
različnih glasbenih zasedb in posameznikov, ki so nastopili na odru kulturnega doma Groblje. V soboto, 10. oktobra 2015, se je 
na odru namreč zvrstilo blizu štirideset nastopajočih, niti koncerta pa so povezale orglice. Kako tudi ne, saj je grobeljski koncert 
pripravila in izpeljala orgličarska sekcija Sejmarji Kulturnega društva Mihaelov sejem iz Mengša pod vodstvom Marjana Urbanije.

Ob imenu Tomaža Plahutnika pomislimo najprej na citre in na 
njegove spretne prste, s pomočjo katerih po neštetih strunah 
iz svojega glasbila izvablja nežne melodije. Plahutnik je najprej 
sam zaigral venček slovenskih ljudskih, nato pa še skladbo 
Proti Logatcu Mihe Dovžana. Skoraj obvezno citrarsko melo-
dijo iz filma Cvetje v jeseni Urbana Kodra smo tokrat slišali v 
priredbi Marjana Urbanije, ki se je s svojimi orglicami pri tej 
skladbi pridružil Tomažu Plahutniku, obema pa še Rok Urba-
nija s harmoniko. Z nenavadno kombinacijo citer in orglic so še 
posebej navdušili obiskovalce v grobeljski dvorani.
Nekaj posebnega je bil tudi nastop Rožanskih muzikantov iz 
Roža na avstrijskem Koroškem, ki jih vodi Jožko Kovačič. Kot 
posebni gostje večera so zaigrali štiri skladbe ter z neverjetno 
energijo in odločnim nastopom ogreli srca obiskovalcev, ki so 
jih sprejeli z navdušenjem.
Po tem delu koncerta je na oder prišel Štefan Borin iz KD Mi-
haelov sejem iz Mengša, pobudnik in organizator koncerta, ter 
se s kratkimi in iskrenimi mislimi ob odhodu v pokoj zahvalil 
Pavlu Pevcu iz območne izpostave Domžale javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Slovenije za dolgoletno sodelovanje in 
podporo. 
Za konec bogatega koncertnega večera so poskrbeli Preloški 
muzikanti, ki prihajajo iz Bele krajine, točneje iz Preloke pri 
Vinici na jugu Slovenije; vodi jih Jože Starešinič. Tudi Prelo-
ški muzikanti imajo v svoji zasedbi orglice, na katere igra Oto 
Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki. Z njimi je tokrat zapela 
mlada pevka Lara Zorn, sicer pa muzikanti iz Preloke spremlja-
jo tudi druge pevke. Zanimiva je bila izvedba skladbe Deklico 
veter boža, ki jo je napisal Kornelije Kovać, besedilo pa prispe-
val pesnik Feri Lainšček.
Ob koncu se je vsem nastopajočim za sodelovanje in lepe pe-
smi v imenu orgličarske sekcije Sejmarji KD Mihaelov sejem 
zahvalil Marjan Urbanija, vsi nastopajoči pa so zapeli in zaigra-
li Ostanimo prijatelji.
Vezno besedilo je pripravil Primož Hieng, ki je koncert v dvo-
rani Kulturnega doma Groblje tudi povezoval. Še nekaj, na kar 
ob koncertih kar pozabljamo. Vse glasbenice in glasbenike 
ter pevke in pevce smo slišali razločno in ubrano, za kar je 
s svojim ozvočenjem poskrbel Dominik Krt s svojim Dream 
studiom.

Besedilo in foto: Primož Hieng

Preloški muzikanti s pevko Laro Zorn (Foto: Vido Repanšek)
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V sedanji sestavi vseh štirideset let pojejo Tone Hribar, Vinko Vah-
tar, Jože Vahtar in Feliks Škrlep. Samo nekaj »mlajša« sta Milan 
Kralj (37 let) in Andrej Levec (36 let). V sestavu pa pojeta še 
Tomaž škrlep in Anže Hribar, ki sta sinova naših pevcev. Anže že 
tudi pet let uspešno vodi sedanji Mengeški zvon. Volja in vstraj-
nost, predvsem pa prijateljstvo, so ključi, ki so narekovali tako 
dolgi in uspešni poti. Da je res tako, so se na jubilejnem koncertu 
lahko vsi prepričali. Zboru je in še pomeni slovenska domača in 
umetna, kot tudi liturgična pesem, največji zaklad, ki ga je potreb-
no peti in ohranjati.
Pevci Mengeškega zvona so se zahvalili podpornikom na njihovi 
poti: Občini Mengeš, ZKD Občine Mengeš, Župniji Mengeš, JSKD 
– Pavlu Pevcu, GZ Mengeš, Mengeški godbi, Turističnemu dru-
štvu Mengeš in KD Franca Jelovška ter posameznikom: Janezu 
Avseniku, Štefanu Babiču, Tomažu Plahutniku, Marjanu Urbaniji, 
Zorki Požar, Antonu Bendi, Petru Krušniku in Mihu Požarju.
Franc Žun je v imenu Javnega sklada za kulturno dejavnost podelil 
priznanja, mladim članom sestava MI bronasto Galusovo značko, 

Mengeški zvon je praznoval
V petek, 23. oktobra 2015, je z jubilejnim koncertom praznoval štirideset let dela MoKZ Mengeški zvon. Prireditev je bila 
v Župnijskem domu, kjer so se obiskovalci z slavljenci sprehodili skozi štiri desetletja glasbenega ustvarjanja Mengeškega 
zvona. Prireditev je vodila Urška Vahtar, poleg slavljencev pa so sodelovali še: Mengeška godba pod vodstvo Dimitrija Lede-
rerja, citrar Tomaž Plahutnik, orgličar Marjan Urbanja in harmonikar Rok Urbanija ter seveda mladi – oktet MI.

šestim članom Mengeškega zvona pa častna Galusova priznanja.
Presenečenje na koncu večera pa so prispevale žene pevcev 
Mengeškega zvona, saj so jih presenetile z veliko torto in izbranim 
besedilom zahvale in spodbud.
Morda sta bili največji misli večera povedani po slavnostnem kon-
certu, ko so mladi pevci povedali, da je največji zgled za njihovo 
petje bilo ravno v petju skozi vsa leta vseh pevcev Mengeškega 
zvona. Dejali so: če vas ne bi bilo, tudi mi danes ne bi peli! Na to 
pa smo ponosni vsi pevci sedanjega sestava, da mladi nadaljujejo 
našo pot, našo pesem in vemo, da jo bodo še radi desetletja pre-
pevali ... Drugi misel pa je, da nas bosta v teh težkih časih, ki pri-
hajajo, le kultura in petje slovenskih pesmi ohranjala med narodi. 
Voditeljica Urška je zaključila slavnost z besedami: »Petje je kot 
molitev, ki nas spremlja skozi življenje. Naj Bog ohranja naše 
prijateljstvo in ljubezen do petja in naj bo vzgled še prihodnjim 
genracijam, da ne bodo pozabili na slovensko besedo in pesem.«

Besedilo in foto: Tone Hribar in Jože Vahtar

Mengeški zvon in MI

Matija, Tomaž in Marjan na koncertu

Torto presenečanja so pripravile žene »zvonarjev«

Prireditev je vodila Urška Vahtar

Mengeška godba na jubilejnem 
koncertu Mengeškega zvona



Svetniška skupina SMO na oktobrski seji Občinskega sveta ni 
podprla rebalansa občinskega proračuna za leto 2015, ki ga 
je Občinskemu svetu predlagal župan. Razlog so bile nepra-
vilnosti pri obnovi mrliških vežic in sanaciji objekta Osnovne 
šole Mengeš. Ostalo je preveč odprtih vprašanj, na katera 
svetnice in svetniki niso dobili odgovora oz. obrazložitev. Nih-
če ni znal pojasniti, zakaj je Občina začela z obnovo mrliških 
vežic, če so bile ponudbe del za skoraj sto odstotkov višje 
od ocenjenih vrednosti, kar bi moralo pomeniti zaustavitev 
postopka. Zakaj je bila končna investicija višja za 224 od-
stotkov? Stroški naj bi torej narasli iz planiranih 92.215 EUR 
na 298.529 EUR. Poleg tega smo izvedeli, da bo za sanacijo 
potrebno navesti še dodatna sredstva oz. da celotna sana-
cija sploh še ni končana. Nihče ni znal pojasniti, zakaj je 
vsa dodatna dela dejansko naročal projektant in ne investitor 
(Občina Mengeš), kar je nesprejemljivo! Predlog rebalansa 
proračuna ni pojasnjeval povečanje investicij v Osnovno šolo 
Mengeš, saj ni bilo razvidno, zakaj je bilo brez soglasja Ob-
činskega sveta že porabljenih 86.000 EUR, poleg tega pa 
pri sprejemanju proračuna za leto 2015 Občinski svet ni bil 
obveščen o dodatno porabljenih sredstvih v višini 12.399 
EUR za sanacijo mansarde v lanskem letu. Zavedamo se pro-
storske problematike OŠ Mengeš, vendar jo moramo reševati 
na zakonit način, pri čemer so jasne odgovornosti in naloge 
Občinskega sveta ter župana. Glede na navedeno je naša 
svetnica Marija Sitar predlagala, da se na naslednji seji Ob-
činskega sveta obravnava posebna točka o vloženih sredstvih 
v objekt osnovne šole in reševanje prostorske problematike 
najmanj do leta 2020. Poleg tega je posredovala zahtevo, 
da Nadzorni odbor Občine Mengeš začne z revizijo postopka 
sanacije mrliških vežic.
Omenjeno problematiko sta na skupni seji obravnavala tudi 
Izvršni odbor in svetniška skupina SMO. Zavzela sta se za 
čimprejšnjo razrešitev in pojasnitev problematike in tako 
ustvarjanje normalnih pogojev za nadaljnje delo Občine. Pri 
tem bo imel zelo pomembno vlogo Nadzorni odbor Občine 
Mengeš, ko bo preverjal zakonitost in gospodarnost izvedbe 
obeh investicij.

Besedilo: Izvršni odbor SMO

Zavrnjeni rebalans 
proračuna za 
leto 2015

Na tem, po obsegu omejevanem prostoru v glasilu Mengšan, bom 
tokrat navedel le nekaj dejstev oz. zanimivosti. Več objavljam na FB-
-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'.
Reaktivirana sta le vodnjak Č5 – 50 l/s * (najbolj zahodni v liniji sedaj 
petih vodnjakov domžalskega vodovoda) in samo ena dolomitna glo-
binska vrtina VDG-3 – 10 l/s * (srednja od treh v liniji od Dimčevega 
znamenja VDG-4 in VDG-2 ob glavni cesti). Neaktivirani vrtini imata 
presežene vrednosti pesticidov (analize si poglejte na FB-strani).
Vse tri vrtine so neposredno pod vplivom dejavnosti (kontaminantov) 
na površju, ker je zaščitni (bolj glinasti del) tik pod prstjo razrahljan 
zaradi (pre)globokega oranja. Podobno je z domžalskimi vodnjaki. 
Na tem ožjem vodozbirnem območju so tudi najmanj štiri nekdanje 
gramoznice, v katerih so tudi nevarni industrijski (ne)komunalni oda-
pdki. Herbicid Adengo* so letos maja uporabili tik nad vrtino VDG-3 
(»R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dol-
gotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R63: Možna nevarnost 
škodovanja nerojenemu otroku.«). Posnetek je na FB-strani (morda 
pa ga urednik objavi tudi tu).
Celovita oskrba s pitno vodo na območju občin Domžale, Mengeš 
in Trzin iz neodvisnih vodnih virov, to je iz prodnega in dolomitnega 
vodonosnika« (zapis v vabilu) je ogrožena, ni varna, niti zanesljiva, če 
ta sistem ločite od oskrbe z alpsko pitno vodo izpod Krvavca in po-
vezave s kamniškim vodovodom (Mlaka v občini Komenda)! Vodni 
viri, na katerih naj bi temeljila celovitost, niti približno niso neodvisni 
– vsi so na Mengeškem polju na istem območju vplivov – oblike 
paralelograma s stranicami okoli 1000 m, severno vrtine VDG-4 -3, 
-2, južno vodnjaki Č1 do Č5 (od vzhoda proti zahodu).
V Civilni iniciativi Mengeš si bomo vztrajno prizadevali, da odgovor-
ni v mengeški občini končno sprevidijo, da odpovedovanje oskrbi z 
alpsko vodo izpod Krvavca ogroža vse nas, tudi tiste, ki imajo nepo-
sreden interes za prevzem naših vodnih pravic, naše solastnine in ne 
podpirajo povezovanja.
Pričakujemo pa več podpore in odzivnosti. Kajti: »Če si ovca, boš 
lahek plen volkovom.« (Make youself sheep and the wolves will 
eat you. Benjamin Franklin, 1773.)

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

* Opomba: o lastnostih na http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm, 
o dovoljenjih na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Oko-
lja_AXL@Arso

Vrag je/bo (prej ali slej) 
vzel šalo … (nadaljevanje 
naštevanja dejstev)
Vabljeni smo bili in smo prisostvovali »preizkusu kvalitetne zdra-
ve pitne vode »na domžalsko-mengeškem polju« ob prečrpali-
šču ob Dimčevem znamenju. V vabilu smo lahko prebrali: »Kon-
čana je rekonstrukcija primarnih povezav ter aktiviranje Č-5 in 
dolomitne vrtine na Domžalsko-Mengeškem polju. Z vključitvijo 
novih vodnih virov in izvedbo povezav z obstoječim vodovodnim 
omrežjem je tako omogočena celovita oskrba s pitno vodo na 
območju občin Domžale, Mengeš in Trzin iz neodvisnih vodnih 
virov, to je iz prodnega in dolomitnega vodonosnika.«

CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno
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PISMA BRALCEV

Prazni, polni, s prikolicami, brez prikolic, mogočni, včasih prav 
strašljivi s svojo težo. Z vso silovitostjo treskajo v udarne jame, 
ki so jih pred tem sami povzročili, ustvarjajo neznosen hrup, da 
marsikdaj prekinejo pogovor pred ali v hiši, katerih stene so za-
radi tresljajev razpokane. Tudi z neprilagojeno hitrostjo ubirajo 
pot le nekaj slabih metrov mimo hiš, ki so v dežju poškropljene 
do prvega nadstropja. Mnogi tovornjakarji zapustijo domžalsko 
avtocesto in se podajo na udarno pot skozi Mengeš, da se izo-
gnejo cestnini za Kranj.
Nihče ne more trditi, da to ni nasilje nad nami in našimi domo-
vi, ki naj bi pomenili zatočišče pred stresnimi vsakdanjiki.
Če se pelješ proti vrhniškemu ali štajerskemu koncu, varujejo 
tamkajšnje prebivalce pred hrupom s ceste megalomanske mo-
derne in predvsem drage ograje, medtem ko smo v središčih 
mest izpostavljeni pravemu slušnemu stampedu.
Obvoznica … Kje ste odgovorni za zgraditev slabega kilometra 
obvoznice? Za nekaj sto metrov, ki bi olajšala življenje v središču 
našega mesta. Če že trgovina v Velikem Mengšu ni v interesu 
pristojnih, naj nas rešijo vsaj invazije najtežjih tovornjakov. Mor-
da pa le ni pravi čas, da opozarjam na to. Volitve so še daleč.

Besedilo: Jožica Per

Nasilje je tudi zvočno 
onesnaženje
Občasno se peljem po stranski ulici z Rodice proti Domžalam. 
Zelena ulica z lepimi hišami, zadaj že travniki, prava idila, bi 
človek rekel. In da bi imeli prebivalci omenjene ulice še večji 
mir pred občasnimi vozniki mimo njihovih lepo urejenih hiš, 
so si namestili »agresivne« ležeče policaje. Mi pa živimo ob 
nadvse prometni Slovenski cesti v Mengšu. Brez »ležečih« ali 
kakršnih koli policistov. Jutranje nasilno prebujanje se začne 
kmalu po četrti uri zjutraj ob hrupu 50-tonskih tovornjakov, 
ki se jih čez dan na stotine vali mimo naših hiš v obe smeri.

Mengšan

 
 

V A B I M O    V A S  
 

na tradicionalno dobrodelno prireditev 
šolskega sklada Osnovne šole Mengeš 

 
 
 

ki bo v petek, 20. 11. 2015, 
ob 19.00 v Kulturnem domu Mengeš. 

 
Nastopajoči bodo izvedli zanimiv in pester program. 

Ves izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen 
šolskemu skladu za pomoč učencem iz socialno 

ogroženih družin. 
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SMUČARSKO DRUŠTVO 
MENGEŠ

organizira

SEJEM 
RABLJENE OPREME

28. novembra 2015,
od 9. do 16. ure

in

29. novembra 2015,
od 9. do 14. ure,

v FREMI
(za občino Mengeš).
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Tiho in skromno si živela, 
tako si se tudi od nas poslovila,

ni več trpljenja in bolečin,
za teboj ostaja nam le lep 

a boleč spomin.

ZAHVALA

v 93. letu starosti nas je za vedno 
zapustila naša draga mama, 

babica, prababica, sestra in teta  

Marija Papler
roj. Bokalič,

iz Loke pri Mengšu

Iskreno se zahvaljujemo osebju 
Doma počitka Mengeš, vsem 

sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, 

podarjene sveče in darovane 
maše. Hvala tudi gasilcem 

PGD Loka pri Mengšu, Društvu 
upokojencev Mengeš, gospodu 

župniku Janezu Avseniku, 
pogrebni službi Vrbančič 

in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Občina Mengeš na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt)  (Uradni list RS, št.33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) 

OBVEŠČA
OBČANE IN VSO DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST, DA BO V ČASU 
OD 15. 11. 2015 DO VKLJUČNO 15. 1. 2016 SPREJEMALA POBUDE 

IN PREDLOGE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ 

(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/2013). 
 
1.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Občine Mengeš morajo biti 
ustrezno utemeljeni.

2.
V spremembah in dopolnitvah OPN Občine Mengeš bodo upoštevane le pobude 
in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja ob-
čine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika 
urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

3.
Občina  se bo do pobud in predlogov oddanih v razpisanem roku opredelila in bo 
sprejemljive pobude in predloge uvrstila v prve spremembe in dopolnitve OPN 
Občine Mengeš.
Obravnavane bodo samo popolne pobude, prispele v razpisanem roku.

4.
Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Občine Mengeš posredujte 
na obrazcu Pobuda za spremembo OPN OM, ki je dostopen na spletni strani 
www.menges.si ali pa ga lahko prevzamete osebno v času uradnih ur na vložišču 
Občine Mengeš.
Svoje pobude lahko oddate osebno v času uradnih ur na vložišču Občine Mengeš, 
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš ali po pošti na naslov: Občina Mengeš, Slo-
venska cesta 30, 1234 Mengeš.

5.
To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Mengeš, v glasilu Mengšan in 
Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka: 3505-1/2015
Franc Jerič, župan

VABILO
Spoštovani, leto je naokoli in ponovno je čas za srečanje

z vsemi, ki ste dopolnili 75 ali več let.
Tradicionalno druženje bo v soboto, 21. novembra 2015, ob 12. uri, 

v preddverju Kulturnega doma v Mengšu.

Upoštevajoč Zakon  o varstvu osebnih podatkov ne bomo pošiljali vabil vsakemu 
posamezniku, zato prosimo vse, ki ste že dopolnili 75 let, da svojo udeležbo potrdite 

do srede, 18. novembra 2015 na telefonski številki: 
01 7237 081 ali 01 7247 100 (Občina Mengeš).

Franc Jerič,
Župan Občine Mengeš
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Rojstvo upa: boš – ne boš?
Čas sodnik čez zemljo gre
in določa: boš – ne boš …

enim da, drugim ne.
                        (J. Menart)

Mari Volmajer

Da ne bo, smo se prepričali 27. 
oktobra, ko smo jo pospremili 
k zadnjemu počitku v njenem 

rojstnem kraju.

Imeli jo bomo v lepem spominu.

Njeni prijatelji Mengšani 

Kogar imaš rad, nikdar ne umre,

le daleč je …

V SPOMIN

Marjanu in Maji Žnidar
iz Mengša

Ni je solze, ki bi ju obudila,
ni je sile, ki bi ju v naš dom vrnila.

26. oktobra pred šestimi leti 
je zaznamoval naš čas Marjan 
in odšel v večnost k svoji ženi 

Maji. Tam ga je že čakala od 28. 
novembra 2003.

Hvala vsem, ki zanju molite ob 
preranem grobu in ju ohranjate v 

lepem spominu.

Močno vaju pogrešamo 
otroci Kaja, Tea, Marjan Luka, 

starši ter ostalo sorodstvo.

Tako tiho, skromno si živela,
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,

za tabo ostal bo lep, 
a boleč spomin.

ZAHVALA

V 66. letu nas je tiho zapustila 
naša draga hči, žena, mama, 

babica, sestra in teta

Marija Jamšek

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče, za svete 
maše ter darovane prispevke v 

dobrodelne namene.
Zahvaljujemo se kvartetu Grm za 
čutno zapete pesmi in g. župniku 

za poslovilni obred.

Hvala vsem, ki ste se od nje 
poslovili in jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Vsi njeni



KRIŽANKA

Rešitev oktoberske križanke je KATEDRALA SEVILLA.



KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV V OBČINI MENGEŠ
november in december 2015

MESEC DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR 

NOVEMBER 14.11.2015 14.00
SUHI SLALOM SMUČARSKEGA DRUŠTVA 
MENGEŠ

MENGEŠKA KOČA
SMUČARSKO DRUŠTVO 
MENGEŠ

NOVEMBER 14.11.2015 15.00 NOGOMETNI TURNIR TROJK
NA PLOŠČADI ŠD PARTIZAN 
MENGEŠ

DRUŠTVO AIA - MCM

NOVEMBER 15.11.2015 /
POHOD NA HRUŠKI VRH IN DOVŠKO 
BABO

ZBOR PRED PROSTORI PD 
MENGEŠ

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(TONE 031 475 396)

NOVEMBER 17.11.2015 18.00 DELAVNICA Z NASLOVOM - IZBERI POKLIC MLADINSKI CENTER MENGEŠ DRUŠTVO AIA - MCM

NOVEMBER 18.11.2015
OB 
16.30

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
UČENCEV OŠ MENGEŠ OB MESECU 
POŽARNE VARNOSTI

KULTURNI DOM MENGEŠ GASILSKA ZVEZA MENGEŠ

NOVEMBER 18.11.2015 18.00
POTOPISNO PREDAVANJE O NOVI 
ZELANDIJI

PRI KMEČKEM TURIZMU BLAŽ 
NA DOBENU

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO

NOVEMBER 20.11.2015 8.00 SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU MENGEŠ VRTEC MENGEŠ
ČEBELARSKO DRUŠTVO IN 
VRTEC MENGEŠ

NOVEMBER 21.11.2015 17.00 TEKMA 1. SNTL ČLANI 
TELOVADNICA ŠD PARTIZAN 
MENGEŠ

ŠD PARTIZAN MENGEŠ - NTS 
MENGEŠ

NOVEMBER 21.11.2015 19.00
MOVIE NIGHT RISNAKA - ZVONČICA IN 
PIRATSKA VILA

MLADINSKI CENTER MENGEŠ DRUŠTVO AIA - MCM

NOVEMBER 22.11.2015 / POHOD TRDINOV VRH
ZBOR PRED PROSTORI PD 
MENGEŠ

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(ERIKA 068 193 281)

NOVEMBER 24.11.2015 18.00
PREDAVANJE - KAKO RAZVITI 
SAMOZAVEST, ODLOČNOST IN 
NEUSTRAŠNOST

MLADINSKI CENTER MENGEŠ DRUŠTVO AIA - MCM

NOVEMBER 28.11.2015 9.00 POHOD PO POTEH DOBENA IN OKOLICE
ZBOR PRI KAPELICI PRI ANŽI-
NOVI DOMAČIJI NA DOBENU

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO 
(TONE 041 389-536)

NOVEMBER 28.11.2015 9.00
TRADICIONALNI 6. MEMORIAL BRANKA 
HRIBARJA V ŠAHU

GOSTIŠČE TAVČAR V LOKI PRI 
MENGŠU

ŠPORTNO DRUŠTVO LOKA PRI 
MENGŠU

NOVEMBER 28.11.2015 OB 9.30

OBLIKOVANJE GLINE V "TURISTIČNI 
SPOMINEK DOBENA" IN IZDELOVANJE 
ADVENTNIH VENČKOV ALI NOVOLETNIH 
OKRASKOV

ATELJE BRIGITA HERJAVEC, 
DOBENO 56

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO 
(BRIGITA HERJAVEC 031 616 
610 IN MATIC SEVER)

NOVEMBER 28.11.2015 19.00
MOVIE NIGHT - SHAWSHANK 
REDEMPTION

MLADINSKI CENTER MENGEŠ DRUŠTVO AIA - MCM

NOVEMBER
28. IN 
29.11.2015

OD 9. 
DO 16. 
URE

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
V PROSTORU EX FREME, STAV-
BA NAŠ SLAMNIK, SLOVENSKA 
CESTA 28 V MENGŠU

SMUČARSKO DRUŠTVO 
MENGEŠ

NOVEMBER 29.11.2015 / POHOD NA NANOS
ZBOR PRED PROSTORI PD 
MENGEŠ

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(DAVID 040 236 690)

NOVEMBER 30.11.2015 9.00
DELAVNICA IZDELAVA BOŽIČNO 
NOVOLETNIH ARANŽMAJEV V OŠ MENGEŠ

OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ TURISTIČNO DRUŠTVO MENGEŠ

DECEMBER 1.12.2015 18.00
SPOZNAJ POKLIC KONDICIJSKEGA 
TRENERJA

MLADINSKI CENTER MENGEŠ DRUŠTVO AIA - MCM

DECEMBER 2.12.2015 19.00
KRATEK KONCERT MEPZ SVOBODA 
MENGEŠ NA PREDVEČER PREŠERNOVEGA 
ROJSTNEGA DNE

PRED KULTURNIM DOMOM 
MENGEŠ

MEPZ SVOBODA MENGEŠ

DECEMBER 5.12.2015 15.00
PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA V MENGŠU 
ZA OTROKE IZ MENGŠA

CERKEV SVETEGA MIHAELA V 
MENGŠU

KD FRANCA JELOVŠKA MENGEŠ

DECEMBER 5.12.2015 17.00
PRIHOD MIKLAVŽA S SPREMLJEVALCI ZA 
OTROKE IZ DOBENA

KMEČKI TURIZEM BLAŽ
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO 
(META 041 389 536) IN OBČINA 
MENGEŠ

DECEMBER 5.12.2015 17.30
PRIHOD MIKLAVŽA S SPREMSTVOM ZA 
OTROKE IZ LOKE PRI MENGŠU

PRI KAMNITEM MOSTU SREDI 
VASI

KD ANTONA LOBODE LOKA PRI 
MENGŠU IN OBČINA MENGEŠ

DECEMBER 5.12.2015 18.30
PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA V TOPOLE 
ZA OTROKE IZ TOPOL

PRI KAPELICI SVETE LUCIJE 
POD PLEŠO

KD FRANCA JELOVŠKA MENGEŠ

DECEMBER 5.12.2015 17.00 TEKMA 1. SNTL ČLANI 
TELOVADNICA ŠD PARTIZAN 
MENGEŠ

ŠD PARTIZAN MENGEŠ - NTS 
MENGEŠ

DECEMBER 6.12.2015 / POHOD NA ZASAVSKO MRZLICO
ZBOR PRED PROSTORI PD 
MENGEŠ

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(ERIKA 068 193 281)

DECEMBER 6.12.2015 14.00
MIKLAVŽEVA VELESLALOM (V PRIMERU 
DA BO SNEG)

MENGEŠKA KOČA
SMUČARSKO DRUŠTVO 
MENGEŠ

DECEMBER 12.12.2015 15.00
NOVOLETNO PRAZNOVANJE Z OBISKOM 
IN OBDAROVANJEM DEDKA MRAZA

KULTURNI DOM RADOMLJE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
SOŽITJE

DECEMBER 19.12.2015 9.00
PREDSTAVITEV TD MENGEŠ NA TRŽNICI V 
MENGŠU V OKVIRU VESELEGA DECEMBRA

TRŽNICA MENGEŠ TD MENGEŠ

DECEMBER 20.12.2015 / POHOD NA POLHOGRAJSKO GRMADO
ZBOR PRED PROSTORI PD 
MENGEŠ

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(DAVID 040 236 690)

DECEMBER 23.12.2015 / ČAJANKA LETNO GLEDALIŠČE MENGEŠ
DRUŠTVO TABORNIKOV RUP 
MENGEŠ

DECEMBER 26.12.2015 19.00
NOVOLETNI KONCERT MENGEŠKE GODBE 
IN PODELITEV TURISTIČNIH PRIZNANJ ZA 
LETO 2015

KULTURNI DOM MENGEŠ
KD MENGEŠKA GODBA IN TD 
MENGEŠ

DECEMBER 26.12.2015 19.00
NAZDRAVIMO NOVEMU LETU - 
GLEDALIŠKO PEVSKI VEČER V LOKI PRI 
MENGŠU

GASILSKI DOM LOKA PRI 
MENGŠU

KD ANTONA LOBODE LOKA PRI 
MENGŠU

DECEMBER 27.12.2015 18.45
BOŽIČNI KONCERT MEPZ SVOBODA 
MENGEŠ V CERKVI SV. MIHAELA V 
MENGŠU

CERKEV SV. MIHAELA 
V MENGŠU

MEPZ SVOBODA MENGEŠ

DECEMBER 29.12.2015 17.00
PREDSTAVITEV OBČINE MENGEŠ IN TD 
MENGEŠ NA BLEDU

BLED
TD MENGEŠ IN OBČINA 
MENGEŠ


