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48 ur na kolesu ali ko 
presežeš samega sebe

Tridesetič za pokal
Loke in občinsko
prvenstvo GZ Mengeš 
v Loki

Primožev večer za 
sladokusce

Jakobu Revnu v 
spomin (1939–2017)

25 31 368 14

»Obljubljam, da se bom še naprej 
trudil za svoj kraj, občino, za napredek, 
življenje in sožitje vseh, ki v srcu dobro 
mislijo. Hvala vsem, ki se razdajate za 

našo skupnost, narod in Slovenijo.«

Jože Vahtar

Orliči iz SSK Mengeš
že razprli krila
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Mengšan – junij 20172

NAPOVEDNIK  A IA  –  M l ad i n s k i  c en t e r  Menge š :   o d  j u n i j a  2017  
ML AD INC  bo  odp r t  o d  17 .00  d o  22 .00  od  p on .  d o  p e t . ,

v  s o b .  g l e d e  n a  d o g odke ,  v  n ed .  o d  18 .00  d o  22 .00
 Več  i n f o  n a :  f b  d r u s t v o  a i a ,  d r u s t v o . a i a@gma i l . c om ,  T:  070 -732 -070

KAJ SE DOGAJA
*AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA ZA ŽIVALI, sobota, 3. junija, od  10.00 do 16.00, v Mladincu 
(Sara Petrovčič)  
*REVOLUCIJA OSEBNEGA ŽIVLJENJSKEGA STILA, torek, 6, junija, ob 18.30, v Mladincu 
(Aleksandar Akrura)          
*NOGOMETNI TURNIR TROJK, sobota, 24. junija, ob 15.00, pred ŠD Partizan (Rok Resnik)
*ZABAVNO PLESNI TABOR, od ponedeljka, 31. 7. do nedelje, 6. 8., pri Toplicah Sv. Martin 
na Muri (Sanja Tomšič) 
*IZLET ZA PROSTOVOLJCE, od 26.8. do 27.8., izlet presenečenja (Blanka Tomšič)
PLES, VADBA IN SOLO PETJE
* HIP HOP, pionirska skupina v torek in četrtek od 18.00 do 19.00; mladinska skupina v 
torek in četrtek od 19.00 do 20.00,  hip hop urice za mlajše (predšolske) od četrtkih od 
17.00 do 18.00, od septembra dalje,  treningi in plesne urice bodo v prostorih mladinskega 
centra (Sanja Tomšič )
 *PILATES+, ob torkih in četrtkih od 20.00 do 21.00 od septembra dalje, ob sredah od 
15,00 do 16.00 pilates za mlade nosečnice,  v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*SOLO PETJE, termin po  dogovoru, prijave  in info na na drustvo.aia@gmail.com ali na 
vokalstudio.soncna@gmail.com, od septembra dalje,  v Mladincu (Nina Zupan)
UČENJE , TEČAJI IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, v četrtek od  16.00 - 21.00  (termin po dogovoru), za mlade 
od 10. leta dalje, dijake in študente,  v Mladincu (Rok Resnik) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching) termin individualno, po dogovoru, prijave in 
info na drustvo.aia@gmail.com,  v Mladincu (Silva Abram)
* BREZPLAČEN POLETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE (začetni), za mlade od 12 do 29 let, zače-
tek v ponedeljek, 10.7.in zaključek v petek 28.7.,  vsak dan od 11.00 do 12.00, obvezne 
predhodne prijave na drustvo.aia@gmail.com ali 070-732-070, v Mladincu (Vesna Gombač 
Pozenel)
SVETOVANJE - ZDRAVJE
*PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, individualno, prijave na: svetovalnica.
aia@gmail.com ,v Mladincu ( dr. Mojca Petrič)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, od septembra 
dalje, v Mladincu (Eva Polančec)
ANIMACIJE IN VARSTVO
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v ne-
deljo, 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 Tomšič)
* AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO, od  3. 7. do 7. 7. ; od 21. 8. do 25. 8.; od 28. 8. do 1. 
9., v Mladincu, prijave na drustvo.aia@gmail.com, (Sanja Tomšič)

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - junij in julij 2017
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

petek, 16. junij ob 7. uri - 
nedelja, 18. junij ob 16. uri

SEVERNI VELEBIT Severni velebit
PD Janez Trdina 
Mengeš

sobota, 17. junij ob 10. uri "SPREHOD OB PŠATI"
Za Kulturnim domom Mengeš, Slovenska cesta 32, 
1234 Mengeš

LIKOVNO DRUŠTVO 
MENGEŠ

petek, 23. junij ob 17. uri
6. TRADICIONALNI POHOD OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

ZAČETEK V ŠPORTNEM PARKU TOPOLE, ŠPORTNI 
PARK TOPOLE, 1234 Mengeš

OBČINA MENGEŠ

sobota, 1. julij ob 6. uri STORŽIČ ČEZ PSICO Storžič
PD Janez Trdina 
Mengeš

sobota, 15. julij ob 8. uri - 
nedelja, 16. julij ob 17. uri

SPODNJE BOHINJSKE GORE Bohinj
PD Janez Trdina 
Mengeš

sobota, 15. julij ob 9. uri - 
sobota, 22. julij ob 18. uri

TABOR 2017 Kal-Koritnica, Muljava 4, 1234 Mengeš

DRUŠTVO 
TABORNIKOV - 
ROD UPORNEGA 
PLAMENA MENGEŠl

sobota, 29. julij ob 12. uri - 
nedelja, 6. avgust ob 10. uri

MLADINSKI PLANINSKI TABOR - LOG POD 
MANGARTOM

Log pod Mangrtom
PD Janez Trdina 
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 nenaro-

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

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

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

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

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

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

naslednjo številko je zadnji dan v mesecu. Prispevki oddani po tem roku ne bodo 

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 30. junija 2017

Kazalo

4 Občina

8 Intervju

10 Reportaža

12 Mengeški utrip

21 Zanimivo

23 Šport

30 Kultura

35 Politika

36 Nekrolog

37 Pisma bralcev

39 Obvestila - Oglasi

Pa se dobimo trije podobni, fiziki, v »mladincu«  in ob prijetnem po-
govoru z gospo Alenko je stekla beseda. Vsak pove svojo zgodbo. In 
zanimivo, prav vse tri so imele skupni imenovalec. 
Da je bil ključen za našo študijsko usmeritev učitelj v šoli, ki nam je 
odkril svet znanosti, in ne izbrana elitna šola. Da je bila radovednost, 
čudenje svetu in vesolju, predpogoj za naše zanimanje. Da je fizika 
povsod okoli nas in njena lepota v tem, da nam razlaga ustroj sveta 
in soustvarja našo prihodnost. Od napovedovanja vremena, energije 
sedanjosti in prihodnosti ter proizvodnje visoko tehnoloških produk-
tov. Da pa svoje znanje lahko prenašamo v prakso, nam je vsem 
skupna radost do raziskovanja oziroma dela, ki ga opravljamo, in ne 
nazadnje vedoželjnost, vedeti zakaj. 
Ali ne zveni enostavno in znano? Vzbuditi in gojiti nenehno čudenje 
temu svetu je ključno gonilo uspeha. Imeti radost do dela, ki ga 
opravljamo, tudi. Imeti svoje delo za svoj poklic in ne za vsakdanjo 
službo.  Pa da imajo velikokrat ključno  vlogo pri naši izbiri poti prav 
takšni učitelji, ki znajo opozoriti na lepote sveta . Ob vloženem trudu 
in nekaj sreče nam lahko celo maksimalno uspe. In to, upam, je bilo 
sporočilo prijetnega pogovora v mladincu.
P.s.: Čestitke za Mladinski center Mengeš, ki pripravlja in izvaja pro-
gram, s katerim nagovarja in vabi mlade na skupna druženja. Želimo 
si lahko le, da bi bilo podobnih zgodb in njihovih sporočil za mlade 
še več.

Andreja Peršič

Zgodbe za mlade
Oni dan sem dobila prijetno povabilo, naj v Mladinskem centru Mengeš 
predstavim svoje delo fizičarke. Povem naj, zakaj in kako sem se odločila 
za svoj študij, kako je ta potekal in kaj pravzaprav danes počnem s prido-
bljenim znanjem. 



Ob občinskem prazniku 
otvoritev brvi za pešce in 
orodij za ulično vabo
V petek, 26. maja 2017, sta v okviru praznovanj ob ob-
činskem prazniku Občine Mengeš potekali uradni otvoritvi 
brvi za pešce čez Pšato na Šolski ulici in orodij za ulično 
vadbo v Športnem parku Mengeš. Brv, ki je bila preho-
dna že jeseni 2016, je bila sedaj zaključena z asfaltiranim 
vzhodnim in zahodnim delom dostopnih poti, prostor pred 
brvjo je bil na zahodni strani tlakovan, del površin je bilo 
zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi. Orodja za 
ulično vadbo so bila prav tako zgrajena jeseni, spomladi je 
bila položena odporna podloga, tudi za vadbo na tleh, in 
urejena okolica.

Otvoritveni pesmi Mengeške godbe je sledil kratek govor župana Ob-
čine Mengeš, Franca Jeriča, ki je prisotne opozoril na pomen varne 
poti v šolo, saj so otroci radi razigrani in zato včasih manj pozorni 
na dogajanje, promet okoli sebe. Pred rezanjem traku je prisotne 
nagovorila tudi Maja Avguštin, iz območne enote Kranj, Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je izpostavila pomen ohra-
njanja kulturne dediščine za naslednje generacije. Otvoritev brvi za 
pešce, ki je bila zgrajena v sklopu zagotavljanja varne šolske poti za 
učenke in učence Osnovne šole Mengeš, se je zaključila, kot se za 
glasbeno mesto spodobi, s pesmijo.
Otvoritev orodij za ulično vadbo je potekalo v neposredni bližini v 
Športnem parku Mengeš, na vhodu v park iz Šolske ulice. V špor-
tnem duhu se je otvoritev pričela s plesnim nastopom plesalk Društva 
AIA. Sledil je nagovor podžupana Občine Mengeš, Boga Ropotarja, 
ki je prisotne povabil, naj tudi sami izkoristijo možnost intenzivne 
vadbe na orodjih za ulično vadbo na prostem. Nato je sledil prikaz 
in komentar vaj na postavljenih orodij. Otvoritev se je zaključila s 
pesmimi Mengeške godbe.

Brv za pešce čez Pšato na Šolski ulici 
Občina Mengeš je skupaj z Osnovno šolo Mengeš in Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu konec šolskega leta 2015/2016 
opravila ogled stanja varnih poti v šolo na terenu. Skupaj so ugoto-
vili, da je bilo uspešno zaključenih več aktivnosti za zagotavljanje 
varnih šolskih poti in kot naslednjo prioriteto določila ureditev var-
nega prehoda učenk in učencev čez brv na Šolski cesti, ki je v času 
prihajanja oziroma odhajanja v vrtec in šolo še posebej prometna. 
Dogovorili so se za prostorsko in cenovno ugodno rešitev, postavitev 
ločene brvi za pešce. 

Trak čet brv so prerezali župan Franc Jerič, podžupan Bogo Ropotar, 
predsednica sveta staršev OŠ Mengeš Katarina Zadnikar, predstavnica 
ZVKD Kranj, Maja Avguštin
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Spoštovane, spoštovani 
lepo pozdravljeni na 
občinskem prazniku 
Občine Mengeš 2017
Pozdravljeni župani in podžupani sosednjih občin, ki ste se nam 
danes pridružili. Posebej pozdravljam vse današnje nagrajence ter 
častne občane. Vesel sem, da ste se nam pridružili danes, ko obči-
na Mengeš, na dan rojstva Janeza Trdine, praznuje tudi svoj rojstni 
dan v novejši zgodovini svojega obstoja. Spoštovane svetnice in 
svetniki, podžupan Bogo Ropotar, tudi vam prisrčna dobrodošlica.
Rojstni dan nas spomni, da je za nami zopet minilo leto. To je čas, ko radi 
pregledamo dosežene rezultate in se hkrati ozremo naprej. Običajno se pri 
pregledu ustavimo na vidnih in oprijemljivih dosežkih pa tudi stvareh, ki 
nam v določenem obdobju niso uspele, vendar jih še vedno želimo realizi-
rati. Preko leta smo vas obveščali, kaj vse je bilo storjenega, eden večjih in 
pomembnih projektov pa se zaključuje v tem času. To je prizidek k osnovni 
šoli. Za naše življenje, kvaliteto bivanja občank in občanov ter zagotavljanje 
nemotenega učnega procesa za naše otroke bo to velika pridobitev. Zelo 
intenzivno pa potekajo vse aktivnosti v povezavi z izgradnjo večnamenske 
nizkoenergetske športne dvorane. Ravno tako pa tudi za neizgrajeni del ob-
voznice, ki nam greni in onemogoča normalno bivanje. Seveda največkrat 
opazimo tisto, česar ni in ne tisto, kar je. Veliko je še želja in potreb, vendar 
je najbolj pomembno, da vsemu temu skušamo in želimo slediti.
Danes, ko praznujemo, bi rad spregovoril tudi o življenju v občini. To je 
družbeno in društveno življenje, ki je zelo bogato in dejavno. Številni aktivno 
delujete v društvih, nekateri celo v različnih, in s svojimi predlogi, delom in 
energijo bogatite tako kulturo, šport in humanitarno dejavnost. Zelo aktivno 
in strokovno usposobljeno je področje gasilstva in civilne zaščite. Za vaše 
delo se vam lahko zahvalimo na prireditvah, kot je današnja. Današnjim 
nagrajencem se bomo za vse dosežke v društvih zahvalili s podelitvijo občin-
skih priznanj z željo po nadaljnjem uspešnem delu.
Naš rojak Janez Trdina bi s svojim izrednim spominom dodal še kaj. Rad je 
govoril in opisoval ljudi, navade in tudi o krajih, kjer je živel. Tudi v Mengšu, 
kjer je preživel svojo mladost, je danes povsem drugače. Občina Mengeš, 
skupaj z naselji Mengeš, Loka, Topole in Dobeno ostaja med manjšimi obči-
nami, hkrati pa spadamo po gospodarsko ekonomskih kazalcih med najbolj 
razvite. Seveda to ne pomeni samo dobro, saj smo zaradi takšne pozicije 
nemalokrat prikrajšani za sredstva ,ki so namenjena za regionalni razvoj. Še 
naprej ostajamo zanimivi za posameznike, ki želijo živeti v bližini Ljubljane 
in hkrati v zelenem, manj zasičenem okolju. Dobrodošli ste v naši občini in 
vabim vas, da se vključite v bogato družbeno in društveno življenje.

Govor župana Franca Jeriča na občinski proslavi

Občankam in občanom čestitam ob dnevu 
državnosti – 25. juniju.
                                                     Župan Franc Jerič



OBČINA

Nov pitnik ob Dimičevem 
znamenju, na polju pred 
vstopom v drevored Lipce
Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik v  maju po-
stavila nov pitnik ob Dimičevem znamenju, na lokaciji, kjer 
se vsak dan gibajo številni rekreativci. Pitnik je postavljen 
skladno z obnovo vodovodnega sistema na Mengeškem polju 
in izdelavo prečrpališč VDG-3 in VDG-4.

Sedaj so na območju Občine Mengeš postavljeni trije pitniki, vsi v ne-
posredni bližini rekreativnih poti. Prvi je v Staretovem drevoredu pri 
teniškem igrišču oziroma na vhodu v Športni park Mengeš, drugi na 
Ropretovi cesti pri vrtini M1 v neposredni bližini izvira Žeček, tretji pa 
sedaj ob Dimičevem znamenju pri črpališču VDG-4.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Občina Mengeš je sredstva za izdelavo brvi rezervirala v Proračunu 
Občine Mengeš 2016 ter takoj po sprejetju proračuna pristopila k 
izdelavi projekte dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
Gradnja brvi se je pričela v poletnih mesecih. Konec  meseca av-
gusta je podjetje VGP d.o.o.  pripravilo temelje in v septembru po-
stavilo kovinsko konstrukcijo. Sledila je montaža stekel in lesenih 
podnic. Stara ograja, ki ni ustrezala varnostnim kriterijem, je bila 
odstranjena. Do brvi v makadamski izvedbi je bila postavljena za-
časna varovalna ograja. Brv je bila končana v letu 2016, pred pri-
četkom tradicionalnega Mihaelovega sejma. S tem je omogočena 
dolgo pričakovana varna šolska pot za učenke in učence Osnovne 
šole Mengeš. 
V letu 2017 je Občina Mengeš zagotovila še sredstva za ureditev 
okolice brvi. Dela so bila izvedena takoj, ko so to dopuščale vremen-
ske razmere. Sedaj je asfaltiran vzhodni in zahodni del dostopnih 
poti do brvi, prostor  pred brvjo je na zahodni strani tlakovan, del 
površin je zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi.

Otvoritev orodij za ulično vadbo 
Na travniku pred Osnovno šolo Mengeš je bil konec leta 2016 zgra-
jen sklop orodij za ulično vadbo, ki je v aprilu 2017 dobil končno 
podobo. Prvi uporabniki so s postavljenimi orodji izredno zadovoljni, 
ker so kvalitetna in smiselno postavljena. Uradna otvoritev orodij za 
ulično vadbo je potekala v petek, 26. maja 2017, v sklopu prireditev 
ob občinskem prazniku Občine Mengeš. 
V letu 2015 je med novimi atraktivnimi vsebinami med mladimi naj-
več pozornosti prejela prav t.i. ulična vadba (Street workout). Skla-
dno z njihovo pobudo smo se v Občini Mengeš odločili, da orodja za 
ulično vadbo vključimo v Športni park Mengeš. Sredstva za realizaci-
jo smo rezervirali v Proračunu Občine Mengeš za leto 2016 in 2017. 
Na orodjih za ulično vadbo se izvajajo vaje z lastno težo in z veliko 
telesnega gibanja. Elementi so zelo dinamični, zato je še posebej 

Stekleni most se lepo dopolnjuje s silhueto starega kamnitega mostu

Prikaz telovadnih vaj so budno spremljali tudi otroci

pomembno, da so orodja primerno trda in kvalitetna. Po pregledu 
možnosti, ki jih ponuja trg, smo se na Občini Mengeš odločili za 
močna orodja iz nerjavečega jekla. Pomembno je bilo tudi, da so 
odporna na vremenske razmere, saj tako pomembno zmanjšamo 
stroške vzdrževanja.
S postavitvijo močnih in kvalitetnih orodij pa smo zagotovili tudi, da 
orodja vzdržijo velike silnice in s tem vsem udeležencem zagotavlja-
jo, da bodo varno razvijali svoje sposobnosti. Varnost uporabe orodij 
za ulično vadbo potrjuje tudi certifikat ustreznosti orodij, ki ga je 
izdal Inštitut varnosti. Zaradi popularnosti same vadbe in vse večjega 
interesa za gibanje na prostem, pričakujemo, da se bo na orodjih 
zvrstilo veliko uporabnikov. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, 
je ob otvoritvi izpostavil: »Ne glede na varnost, ki smo jo zagotovili, 
pa je sedaj na vas uporabnicah in uporabnikih, da tudi sami z izva-
janjem primernih vaj zagotovite varno uporabo postavljenih orodij.« 
Shemo orodij je bila pripravljena po ogledu lokacij za ulično vadbo 
v okolici. Prvi uporabniki so že začeli s treningi, še pred uradno 
otvoritvijo, in njihovi vtisi so izredno pozitivni. Prepričala jih je tako 
postavitev, kot moč in varnost orodij ter odporna podloga tudi za 
vadbo na tleh.
Ob orodjih smo postavili tudi spremljajočo infrastrukturo, klop, koši 
za smeti in stojalo za kolesa.

Besedilo: Tina Drolc
Foto: E.V.

Nov pitnik pri znamenju ob črpališču
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Položenih je bilo 500 metrov novih cevi in zamenjani vsi hi-
šni priključki. Nov vodovod je sedaj povezan z obstoječim na 
Trubarjevi cesti. Med podjetjem Prodnik d.o.o. in pogodbenim 
izvajalcem Prenova - gradbenik d.o.o. je bil 6. junija narejen tudi 
prevzemni zapisnik.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Obnova vodovoda na Dalmatinovi ulici končana

Občina Mengeš je nosilka organiziranega zbiranje komunalnih odpad-
kov, kar vključuje redni odvoz odpadkov, spomladanski in jesenki odvoz 
kosovnih odpadkov, možnost odlaganje odpadkov v zbirnem centru ter 

Urejanje ekološkega otoka ob Zdravstveni enoti
Mengeš
Namen ekoloških otokov je približati ločeno zbiranje odpadkov prebivalcem v neposredno bližino domov. S tem namenom je v 
Občini Mengeš postavljenih 22 ekoloških otokov, ki imajo zabojnike za zbiranje različnih odpadkov. Na vseh ekoloških otokih so 
zabojniki za zbiranje odpadnega papirja in stekla, na treh otokih pa so tudi zabojniki za zbiranje manjših gospodinjskih električnih 
naprav in zabojniki Humana za zbiranje odpadnik oblačil. Vsak zabojnik je opremljen z napisom, ki obvešča, kaj v zabojnik sodi 
in kaj ne..

ločeno zbiranje odpadkov na bioloških otokih. Storitev izvaja Javno ko-
munalno podjetje Prodnik, ki po organiziranem sistemu prazni in vzdržu-
je tudi ekološke otoke.
V primeru, da so zabojniki na posameznem ekološkem otoku odlože-
ni nemarno, poleg zabojnika, ali pa celo odpadki, ki vanj ne sodijo, je 
potrebno organizirati izredni odvoz in čiščenje ekološkega otoka.  V za-
dnjem času se to pogosto dogaja na ekološkem otoku ob Zdravstveni 
enoti Mengeš. V zadnjem mesecu je bilo potrebno zaradi nepravilno 
odloženih odpadkov v sredino otoka, kljub temu, da so bili zabojnik pra-
zni, ter odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, organizirati dodatno 
praznjenje in čiščenje ekološkega otoka. To je poseglo v sistem izvajalca 
in predstavlja dodatni strošek za nosilko storitve, torej Občino Mengeš.
V Občini Mengeš vse prebivalce vabimo, da še naprej ločeno zbirajo od-
padke na ekoloških otokih in da odpadke odlagajo direktno v zabojnike, 
ki so v ta namen tudi označeni. V primeru, da morajo odložiti odpadke, ki 
ne sodijo na ekološki otok, jih lahko brezplačno odložijo v Zbirnem centru 
na Dobu, vsak delovni dan po 15. uri in konec tedna v času uradnih ur. 
S spoštovanjem reda odlaganja odpadkov bomo sami prebivalci skrbeli 
svoje okolje,  tudi za urejenost ekoloških otokov.

Besedilo in foto: Občinska uprava

V zadnjem mesecu je bilo potrebno zaradi nepravilno odloženih odpadkov 
v sredino otoka, organizirati izreden odvoz odpadkov in čiščenje otoka
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Kje se je začela najtežja kolesarska 
preizkušnja v Sloveniji?
Vse se je začelo v Postojni. Prvi start je bil 
že ob sedmih zvečer, vsi ostali tekmovalci pa 
kasneje z minuto in pol zamika. Z Juretom sva 
začela ob 19:50.

Kdo vse je sodeloval na dirki?
Na dirki je sodelovalo 47 kolesarjev iz devetih 
držav. Tekmovanje je potekalo v sklopu 
vzdržljivostnih dirk, ki se odvijajo po celem 
svetu.

Na dirki ste kolesarji tekmovali v različnih 
kategorijah. V kateri ste bili vi?
Bila je kategorija solo vožnje, dvojic in 
četvorke. Jaz in Jure Mehle sva se prijavila v 
kategoriji dvojic.

Zakaj ste se odločili za nastop prav na tej 
kolesarski preizkušnji? 
Da bi speljal to vožnjo, je bila moja dolgoletna 
želja. Z Juretom sva že dolgo kolega, skupaj 
kolesariva in sva se o tej dirki pogovarjala in 
nanjo prijavila že lansko leto. A lani je odpadla 
zaradi organizacijskih težav. Tako da je lanska 
prijava padla na letošnje leto.

Nenavadna dirka zagotovo zahteva 
nenavadne priprave.
Nanjo sva se z Juretom pripravljala že to zimo. 
Hodila sva na kondicijske treninge na Veliko 
planino, januarja pa kolesarila ob morju. Tako 
sva na dan naredila vse do 170 km. Običajno 
pa po 100 km. Na pripravah je bilo več 
poudarka na vzdržljivosti kot na hitrosti.

Velik del k uspehu na dirki je prispevala 
uigrana spremljevalna ekipa. Kakšna je bila 
njena vloga?
S seboj sva imela ekipo, ki se je imenovala 
KD Mengeš. Imeli smo dva vozila: kombi in 
avtodom. V ekipi je bilo osem članov. In na 
koncu se je izkazalo, da jih je bilo še premalo. 
V avtodomu smo imeli maserja, fizioterapevta, 
šoferja in organizatorja, ki je pripravljal hrano 
ter skrbel za nujne zadeve. Sledilen avto je 
moral biti vso pot dirke takoj za kolesarjema. 
V izmeni je bilo toliko napornih ur, da nama 
niso mogli slediti. To je bila velika preizkušnja 
za vse. Vozili so po 14 ur brez premora in je 
bilo zelo naporno.

Kaj je bilo najtežje za spremljevalno ekipo?
Težko si je predstavljati kako se je 48 ur 
peljati za nekom 30 km na uro. Ekipa je bila 
vrhunska a se ni dalo drugače. Vse so dali 
od sebe in trpeli. Glede na okoliščine, smo 
dosegli vrhunski rezultat. In danes vemo kaj 
je na naslednji tekmi potrebno popraviti, da bi 
bili še boljši.

Naporno pa je bilo zagotovo tudi za vaju, ki 
sta bila na kolesu. Kateri izzivi so bili najtežji?
Midva sva izmenoma vozila noč in dan. Vse 
skupaj sva bila na kolesu 48 ur in 5 minut. 

INTERVJU: Primož Jeretina

48 ur na kolesu ali 
ko presežeš samega 
sebe
Najtežja kolesarska prireditev pri nas je zagotovo dirka DOS-RAS EXTREME 2017. 
Potekala je po slovenskih cestah in bila že deseta po vrsti. Njen začetek je bil v 
četrtek 11. maja v Postojni. Tam pa je bil tudi njen cilj. Med tekmovalci sta bila tudi 
dva Mengšana, Primož Jeretina in Jure Mehle. Kot posebnost te ultramaratonske 
preizkušnje je tudi to, da je tekmovalce spremljala spremljevalna ekipa, ki so 
jo sestavljali prav tako Mengšani, različnih sposobnosti in znanj. Tako je bila ta 
kolesarska prireditev preizkusni krst, ne samo za dva mengeška kolesarja ampak 
tudi celotno spremljevalno ekipo. Vsem skupaj je uspelo in postali so zmagovalci.

Bolje je bilo voziti podnevi. Več se dogaja. 
Ponoči si sam na kolesu in ti po glavi roji 
vse mogoče.
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Prevozila pa 1.220 km. Bilo je 13.000 
višincev. Najvišji in najtežji je bil prelaz Vršič. 
Ko sem pripeljal na Vršič iz primorske strani, 
je bilo 5 stopinj Celzija in megla. Najhuje pa 
je bilo za Jureta na Predmeji pri Ajdovščini, 
ko je bil ob vzponu močan naliv, pri spustu pa 
izjemen mraz.

Kaj pa ponoči?
Ponoči te mora imeti spremljevalni avto 
neprestano v snopu žarometov. Kolesar ima 
lučko a je bilo včasih težko najti pravo pot, saj 
nismo vozili samo po glavnih cestah.

Omenili ste krizo. Kaj pomeni kriza na kolesu 
in kako ste jo prebredli?
Najbolj naporno je, ko se združijo nespečnost, 
utrujenost, bolečina. Tako hitro padeš v krizo 
po daljši vožnji. Najhuje je bilo na trasi od 
Prlekije do Ptuja. Pomagala pa mi je masaža. 
Čez uro in pol sem bil že kot nov. Sicer pa ni bilo 
večjih težav. No, bila je le ena predrta guma. 
Sicer pa smo imeli srečo, da ni bilo nobenega 

padca glede na pogoje, velike hitrosti, strme 
spuste in normalen promet. V takšnih primerih 
je veliko možnosti, da gre kaj narobe.

Ali bila to najbolj zahtevna preizkušnja, ki ste 
jo prekolesarili?
To je bila zelo zahtevna preizkušnja za oba. 
Običajno dirkava uro ali uro in pol vzpona, ne 
pa dva dni. Nisva poznala sebe in nisva vedela 
kako bova prenesla napor po toliko kilometrih. 
A se je vse skupaj dobro izšlo.

Kakšen je bil torej vaš končen rezultat?
V dvojkah sva bila tretja, med vsemi pa osma. 
Bilo je enajst odstopov. Zmagal pa je Alojz 
Poglavc iz Dolenjske.

Zanimivo je, da so se dirke udeležili v 
glavnem starejši kolesarji. Zakaj ni bilo tudi 
mlajših tekmovalcev?
Mladi takšne vzdržljivostne dirke ne bi 
zdržali. Starejši imamo izkušnje in za seboj 
veliko prevoženih kilometrov. Takšna dirka je 
muka. Tega ne moreš opisati z besedami. Naj 
ponazorim tudi z izkušnjo, da sem vse skupaj 
spal uro in pol v dveh dneh. Ni bilo časa in 
tudi ne zaspiš tako hitro.

Kako so vaš izziv sprejeli vaši domači?
Doma so bili vsi v skrbeh. Žena, hčerka Katja 
in sin Marko so redno spremljala dogajanje. 
Prav tako je tudi oče imel prižgan računalnik. 
Veliko ljudi je spremljalo tekmo preko spleta. 
Prav to me je pozitivno presenetilo, koliko ljudi 
je bilo na tekočem z dogajanjem na dirki.

Tudi v živo, ob cesti?
Seveda. Imela sva čudovit sprejem v Komendi 
in pred Postojno, ko so nama pripravili 
transparent. V Prlekiji so nama postregli 
z odlično toplo juho, v Črnomlju sva dobila 
domačo pogačo, v Metliki pa spodbuden 
prisrčen pozdrav.

Glede na to, da zaradi tekme niso zaprli 
nobene ceste, ali ste imeli zato kakšne 
zaplete in nevšečnosti?
Med vožnjo ni noben voznik niti enkrat 
popiskal zaradi nervoze. Običajno je več 
živčnosti. Proti Postojni je bilo veliko navijačev 
in veliko ljudi nas je spodbujalo. Za vse nas 
zelo spodbudno. To mi je dalo energijo.

Besedilo: Edvard Vrtačnik
Foto: Helena Germavc

Organizator nam je vedno sledil s sle-
dilno napravo v kombiju. Ko smo zašli, 
so nam takoj sporočili. To se je zgodilo 
dvakrat. In tako izgubili le dva kilometra.

Jure Mehle s svojo družino

Primož Jeretina in Jure Mehle sta skupaj z ekipo resnično zmagovalca

Spremljevalna ekipa

Vodja ekipe je bil Stopar Janez, ki je 
bil vezni člen z organizatorji. Pomočnik 
vodje je bil Franc Jerič. Njegova vloga 
je bila, da je v sledilnem avtomobilu 
skrbel za navigacijo in usmerjal kole-
sarja pred seboj. V sledilnem avtu so 
bili  tudi Jani Habjan in Janez Burnik 
in Janez Leban. Vsi so bili šoferji in na-
vigatorji, ki so se med seboj menjavali. 
V avtodomu sta bila fizioterapevt Anže 
Sirc, ki je s strokovnim prijemom znal 
poskrbeti za utrujene noge in psiholo-
ško podporo kolesarjev. Za prehrano in 
opremo pa je skrbel Dejan Jovičič. Veli-
ko je bilo priprav.



Najvišje, zlato priznanje Občine Mengeš, je iz 
rok župana Franca Jeriča prejel Jože Vahtar. 
Aktivno deluje na društvenem in političnem 
življenju že od rane mladosti. Več kot 40 let 
je član moškega komornega zbora Mengeški 
zvon in cerkvenega pevskega zbora. Nastopa 
kot pevec in organizator Zvonarijade, priredi-
tve Maj časti Marijo in srečanja pevskih sku-
pin, ki v svojem imenu nosijo besedo zvon. 
Sodeloval je pri snemanju in zbiranju gradiva 
ter uredil monografijo in pevsko zgoščenko 
Naš Mengeš. Kot dolgoletni kulturnik je bil 
član pripravljalnega odbora ob ustanovitvi 
Zveze kulturnih društev Občine Mengeš, ki jo 
je v začetku tudi vodil. Dolga leta je bil član 
KD Mihaelov sejem, sodeloval je pri organiza-
ciji sejma in promociji Občine Mengeš doma 
in tujini. Je ljubitelj narave in kot dolgoletni 
član Lovske družine Mengeš skrbi za ohra-
njanje in ravnovesja gozdnega in živalskega 
življenja v občini.

Lucija Podboršek je prejela Trdinovo nagrado. 
Je avtorica diplomskega dela pod naslovom 
Mengeš glasbeno mesto.  Lani je zaključila 
študij etnologije in kulturne antropologije 
na Ljubljanski univerzi. V nalogi je opisala 
različne obrti, društva in predstavila posa-
meznike v Mengšu, ki so povezani z glasbo.

 Srebrno priznanje je prejel tudi Peter Sitar. 
Član lovske družine je postal leta 1966. Dva 
mandata je bil njen tajnik, nato predsednik 
disciplinskega razsodišča, leta 2005 pa je 
postal starešina LD Mengeš. Že skoraj 45 let 
je predan tudi čebelarstvu in član Čebelar-
skega društva. Vključeval se je tudi v delo 
KS Mengeš.

Srebrno priznanje je dobila Nataša Vrhovnik 
Jerič. Že od leta 1994 je članica KD Antona 
Lobode, ki je bilo istega leta tudi ustanovljeno. 
Ustanovila je dramsko sekcijo in režirala štiri 
dramska dela. Vodila je različne prireditve, 
je pobudnica vaških večerov in od leta 2012 
uspešna predsednica društva. Drugi mandat 
vodi Zvezo kulturnih društev Občine Mengeš, 
že 31 let pa je tudi članica PGD Loka. Je ena 
tistih Ločank in Slovenk, ki ji z različnimi knji-
žnimi izdajami in prireditvami ni vseeno, da 
bi šlo vse, kar so ljudje gradili in snovali skozi 
stoletja, v pozabo.

Bronasto priznanje Občine Mengeš je prejel 
David Orešnik. Namizni tenis je pričel igrati 
leta 1993, ko je obiskoval prvi razred osnov-
ne šole. Postal je večkratni državni prvak v 
dvojicah in mešanih dvojicah. Leta 1999 je 
osvojil naslov ekipnega državnega prvaka med 
kadeti. Že 23 let igra za NTS Mengeš. Leta 
2002 je začel delati kot trener in postal eden 
najuspešnejših slovenskih trenerjev. Leta 
2010 je začel delati kot samostojni trener za 
mlajše selekcije. Je stalni trener slovenske re-
prezentance za mlade. Njegovi igralci in igral-
ke dosegajo zavidljive uspehe. Letos je ekipa 
mladink postala državni prvak, sodelovali pa 
so tudi na evropskem prvenstvu za mlade in 
svetovnem članskem prvenstvu.

Daj vsakemu 
dnevu 
priložnost, da 
bo najlepši 
v tvojem 
življenju

Mengšan – junij 201710

Najlepši del občinskega praznika v Men-
gšu je zagotovo osrednja slovesnost v 
Kulturnem domu Mengeš. Tudi letos je 
tradicionalno potekala na dan obletnice 
rojstva Janeza Trdine, 29. maja ob sed-
mih zvečer. Najbolj zaslužnim občanom 
Občine Mengeš so na prireditvi podelili 
občinska priznanja in Trdinovo nagrado, s 
tem pa so se nagrajencem zahvalili za nji-
hov trud za skupno dobro ter v znamenju 
spoštovanja in zgleda. Po podelitvi je bil 
pester kulturni program, ki so ga izvajali 
Pevska skupina Kalinke, Mengeška godba 
in Pevska skupina Rž.

REPORTAŽA: Občinski praznik



Mengšan – junij 2017 11

Prireditev je odprl župan Občine Mengeš, 
Franc Jerič z besedami: »Številni 
delujete v različnih društvih in s svojimi 
deli bogatite tako kulturno, športno, 
humanitarno in mladinsko dejavnost. 
Za vaše delo se vam zahvalimo na 
prireditvah, kot je današnja. Vsem 
tokratnim nagrajencem se bomo zahvalili 
s podelitvijo občinskih priznanj z željo po 
nadaljnjem uspešnem delu.« Svoj govor 
je zaključil z mislijo: »Daj vsakemu 
dnevu priložnost, da bo najlepši v tvojem 
življenju.«
Priznanja Občine Mengeš sta podeljevala 
župan Franc Jerič in predsednik Komisije 
za podeljevanje priznanj Stanislav 
Golob. Trdinovo nagrado iz njunih rok 
je prejela Lucija Podboršek, bronasto 
priznanje David Orešnik, srebrno pa 
Nataša Vrhovnik Jerič in Peter Sitar. 
Zlato priznanje je prejel Jože Vahtar. Ta 
je v nagovoru poudaril in obljubil, da se 
bo še naprej trudil za svoj kraj, občino, 
za napredek, življenje in sožitje vseh, ki 
v srcu dobro mislijo. In zaključil: »Hvala 
vsem, ki se razdajate za našo skupnost, 
narod in Slovenijo.«
Drugi del prireditve je bil glasbeno 
obarvan. Nastopila je Mengeška godba 
pod vodstvom kapelnika Dimitrija 
Ledererja, Pevska skupina Rž z 
umetniškim vodjem Andrejem Ropasom 
ter mlade mažoretke pod mentorstvom 
Anite Omerzu. Predstavili so mengeški 
glasbeni program.

Besedilo in foto: E.V.

Pevski zbor Kalina deluje v okviru vrtca Mengeš. Prepevajo popevke iz vrst ljudskih pesmi. 
Vodi jih zborovodkinja Andreja Pirc. Zapeli so pesem Dan najlepših sanj.

Zala Svete je prebrala odlomek iz 
trdinove knjige, Pripovedke iz bistriške 
doline

Mengeška godba je zaigrala nekaj svojih najboljših skladb



Mengšan – junij 201712

Grini podelil nagrade najboljšim v ločevanju odpadkov
V Javnem komunalnem podjetju Prodnik smo tudi letos za najmlajše učence pripravili ozaveščevalno akcijo, ki na prijeten in 
zabaven način otroke popelje v svet ekologije, ločevanja odpadkov, varovanja vodnih virov in narave. V okviru akcije je maskota 
Grini, prijazni vesoljček, obiskala osnovnošolce od 1. do 3. razreda na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Mo-
ravče - skupaj 15 šol in več kot 2.200 učencev.

Zabavno za otroke, pomembno za naše okolje
Tudi tokratna ozaveščevalna akcija je bila zasnovana na Grinijevem 
spletnem mestu, na katerem je na otrokom razumljiv način zapisano 
vse o ločevanju odpadkov, pitni vodi, virih in odvajanju odpadne vode. 
V okviru ozaveščevalne akcije so otroci odigrali poučno spletno igrico o 
ločevanju odpadkov in tako sodelovali v nagradni igri. Na lestvico se je 

MENGEŠKI UTRIP

vpisalo več kot 650 rezultatov, Grini pa je nagrade, priročne anorake, 
podelil najboljšemu v vsakem razredu. Razdelil je več kot 70 anora-
kov in tako nagradil najuspešnejše učence. Uspešno so sodelovali tudi 
učenci OŠ Mengeš.
Prav posebno nagrado pa je prejela šola, katere učenci so bili vsi sku-
paj najuspešnejši, to je Osnovna šola Jurija Vege, Podružnična šola 
Vrhpolje. Grini se je odločil, da bo šolo, katere učenci se bodo v na-
gradni igri najbolj potrudili in skupaj pokazali največ znanja, izpostavil 
na smetarskem kamionu in tako poskrbel, da bo njihov uspeh viden 
daleč naokoli. 

Otroci so naša prihodnost …
Vsem nagrajencem čestitamo, vsem sodelujočim učencem, učitelji-
cam in učiteljem pa se zahvaljujemo za sodelovanje. Grini je ponovno 
ugotovil, da so otroci že pravi mojstri ločevanja odpadkov in da jim je 
mar za njihovo okolje. Zato se že praska po svoji veliki zeleni glavi in 
razmišlja, kaj bo zanje pripravil prihodnje leto.

Besedilo in foto: Tadeja Jenčič, Javno komunalno podjetje Prodnik

KD Mihaelov sejem pred 25. Sejmom v Mengšu
Počitnice, čas dopustov in poletne brezkrbnosti so še pred nami, vendar bo tu kmalu spet september in ob njegovem izteku tudi 
tradicionalna mengeška prireditev, tokrat jubilejni, 25. Sejem.

Medtem ko se organizatorji sejma že povsem operativno in konkretno 
ukvarjajo z vsem, kar je za tako obsežno in organizacijsko zahtevno 
prireditev potrebno postoriti, je za glasbenima skupinama, ki delujeta 
v okviru Kulturnega društva Mihaelov sejem, že kar lepa bera nasto-
pov in tudi uspehov.
Harmonikarski orkester pod vodstvom Francija Veiderja je sezono 
pričel na sejmu v Komendi in jo nato v maju nadaljeval s kar tremi 
nastopi: na medobmočni reviji v Novem mestu, Florjanovem sejmu v 
Trzinu ter na vseslovenski prireditvi Harmonike ob Blejskem jezeru.
Poseben zven orglic vse bolj razvnema organizatorje dogodkov in 
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Mokronogu so prejeli zlato priznanje, navdušili pa tudi še v Splitu, Kranju, Gračišću, Preloki, 
Cirkulanah in seveda tudi v domačem Mengšu. 
V poletnih mesecih bosta skupini zanesljivo opravili še kakšen nastop, gostovali na Hrvaškem in se 
predstavili tudi na 25. Sejmu v Mengšu. 
 
Besedilo in foto: Matjaž Repnik 
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Nastop Godbe v Domu 
počitka Mengeš
V tednu ljubiteljske kulture so nas s svojim nastopom obi-
skali in razveselili Veterani Mengeške godbe. Ob zvokih 
nam vsem poznanih melodij so se stanovalcem Doma po-
čitka Mengeš narisali nasmehi na obraz in jim polepšali že 
tako sončen dan.

Noge so kar same od sebe pričele udarjati ob tla ob ponarodelih pe-
smih in večnih zimzelenčkih. Člane godbe in stanovalce je prijazno 
pozdravila direktorica doma, Lidija Krivec Fugger. Seveda brez tega, 
da bi skupaj zapeli, ni šlo, slišati pa je bilo tudi nekaj veselega vriska-
nja. Tako stanovalci kot tudi vsi zaposleni se vsem Veteranom Menge-
ške godbe zahvaljujemo za njihov obisk in jih vabimo, da nas s svojim 
obiskom čim prej zopet razveselijo.

Besedilo in foto: B. V.

POSKRBITE, DA BODO VAŠA STOPALA ZDRAVA IN UREJENA VSAK DAN!

KUPON 10 €
Ob predložitvi kupona se vam popust  v  vrednosti 

10 € odšteje od zneska storitve. Kupon ne velja za izdelke.
Kupon velja do 30.7.2017

Za naročanje pokličite: 
040 732 448 ali pišite

na: info@honapedikura.si
Nahajamo se poleg zdravstvenega doma v Vodicah

Ponujamo vam naslednje storitve:
Sanacija vraščenega nohta

Brezbolečinska korekcija vraščenega ali
poškodovanega nohta s 3TO sponko

Sanacija glivičnih nohtov
Medicinska pedikura

Nohtna protetika (namestitev umetnega nohta)
Sanacija ragad (razpoke na peti)

Medicinska pedikura za diabetike
Klasična pedikura

Brezplačen pregled in svetovanje do 18. leta

Novo v Vodicah! Medicinska pedikura!
Imate težave s stopali in nohti?

Anja Mitrovič, dipl. kozmetičarka, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Bralni večer v knjižnici 
Mengeš
Društvo za študije kontemplativnih tradicij je v torek, 16. 
maja 2017, organiziralo bralni večer, na katerem smo brali 
92. pismo prijatelju Luciliju in tako nadaljevali s poglablja-
njem v vprašanja o srečnem življenju.

Seneka pravi, da je srečno življenje brezskrbnost in stalni dušni 
mir, ki ga dosežemo, če dodobra spoznamo resnico, če se v svojih 
dejanjih držimo reda, prave mere, spodobnosti ter poštenosti in 
dobre volje, ki se vedno ravna po pameti in se od nje nikoli ne 
oddalji ter zasluži ljubezen in občudovanje. 
Za stoike je človek srečen le, če ravna v skladu s svojo naravo, ki je 
razumna. Zato Seneka pravi, da dobro nista hrana ali obleka, mar-
več človekovo ravnanje pri tem. Če si človek izbere čisto obleko, 
je to njegova dolžnost, kajti človek je po naravi čisto in lepo bitje. 
Čista obleka ni sama po sebi nekaj dobrega, pač pa izbira čiste 
obleke, ker dobrina ni v stvari sami, ampak v izbiri. Tudi telo je 
dala narava duši kot nekakšno obleko, zato moder človek ne skrbi 
za telo zaradi njega samega, temveč zavoljo duše. Poletna bralna 
večera v knjižnici Mengeš bosta v torek, 11. julija, in 22. avgusta 
2017, ob 19.30.

Besedilo: Viktorija Oblak

Vraščen noht - unguis 
incarnatus
Anja Mitrovič, diplomirana kozmetičarka

Vraščen noht predstavlja pogost in razširjen problem, ki se lahko pojavi 
na vseh prstih, najpogosteje na palcu nog. Pojavlja se v vseh starostnih 
obdobjih, pretežno pri adolescentih in mladih odraslih. 
Stanje se razvije, ko lateralni nohtni rob prodre v tkivo, kar vodi do rde-
čine, otekline in sekundarne infekcije. Če vraščenega nohta ne zdravimo 
pravočasno, oziroma če dražečega dela nohta ne odstranimo in se rana 
ne more zaceliti, se kot proces naravnega zdravljenja razvije hipergranu-
lacijsko tkivo. V tej fazi je lahko stanje zelo boleče. S starostjo je poveza-
na tudi slabša prekrvavitev, zaradi katere lahko stanje vraščenega nohta 
hitreje vodi do infekcije. Vraščen noht ima lahko zato resne posledice, kot 
sta razjeda in celulitis.
Obstaja veliko različnih metod za zdravljenje vraščenih nohtov, 
tako konzervativnih kot tudi kirurških. Oblika zdravljenja je odvi-
sna od samega stanja vraščenega nohta, vnetja, okužbe, paciento-
ve odločitve, kot tudi od znanja in izkušenost pedikerja oz. zdravnika. 
Kirurški posegi so povezani  s slabimi kozmetičnimi rezultati, slabim za-
dovoljstvom pacientov ter visoko stopnjo ponovljivosti. Ob začetnih sta-
dijih lahko uporabljamo različne konzervativne metode, kot so kopeli, 
mazila, antibiotiki, tamponiranje, sponke in še vrsto drugih. Korekturne 
sponke so začeli uporabljati že konec 19. stoletja, v zadnjih desetih le-
tih pa se je pričel intenziven razvoj različnih tehnik nameščanja sponk. 
Poznamo plastične, enodelne žične in dvodelne ali tridelne žične sponke. 
Praktični primeri dokazujejo, da je korekturna sponka 97% učinkovita.



LOKA

Tridesetič za pokal Loke 
in občinsko prvenstvo GZ 
Mengeš v Loki
 
Zadnjo majsko soboto dopoldne je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Loka pri Mengšu pod pokroviteljstvom Občinske gasilske 
zveze in Občine Mengeš pripravilo že 30. gasilsko tekmova-
nje za pokal Loke, hkrati pa tudi občinsko prvenstvo Gasilske 
zveze Mengeš za članice in člane.

Tekmovanje v loškem športnem parku je potekalo v dveh disciplinah 
– vaja z motorno brizgalno in štafetni tek na 400 m brez ovir. Za 
pokal Loke se je potegovala ena ženska in sedem moških ekip. Pri 
ženskah so zmagale članice PGD Topole B, pri moških pa člani PGD 
Štangarske Poljane (OGZ Šmartno pri Litiji), drugi so bili člani PGD 
Topole B in tretji člani PGD Mengeš B. Za občinske naslove se je 
pri ženskah potegovala le ekipa PGD Topole B in brez konkurence 
osvojila zmagovalni pokal, pri moških pa je tekmovalo pet ekip – dve 
s člani A  in tri s člani B. Pri članih A je osvojilo prvo mesto PGD 
Topole, drugo pa je pripadlo PGD Loka pri Mengšu, v konkurenci 
članov B je osvojilo prvo mesto PGD Topole, drugo PGD Mengeš in 
tretje PGD Loka pri Mengšu. Tekmovanje se je končalo v predvide-
nem času ter brez napak in pripomb. Ob koncu so bili najboljšim 
v vsaki kategoriji podeljeni pokali, zmagovalcem prehodni pokali, 
vsem nastopajočim pa tudi priznanja. Pokale so izročali mengeški 
župan Franc Jerič, predsednik GZ Mengeš Janez Koncilija in predse-
dnik PGD Loka pri Mengšu Robert Ručigaj.

Besedilo in foto: Jože Brojan
 

Topolski gasilci in gasilke so osvojili skupaj šest pokalov 
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Odlični rezultati 
pionirskih in mladinskih 
ekip loških gasilcev se 
nadaljujejo
 
Prvo majsko soboto se je šest ekip, tri pionirske, dve mla-
dinski in ekipa pripravnic, iz Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Loka pri Mengšu udeležilo Občinskega gasilskega tek-
movanja Gasilske zveze Mengeš v orientaciji.

Občinske prvakinje med pripravnicami! Z leve: Kaja Ručigaj,
Kaja Slabajna, Urša Brumec in mentor Robert Ručigaj.

Rezultati:
Pionirji 1. ekipa: Marko Mali, Maj Purnat, Matic Lipovšek (mentor 
spremljevalec – Brane Malus), 1. mesto
Pionirji 2. ekipa: Maks Lipovšek, Urban Dovžan, Žan Luka Burgar 
(mentor spremljevalec – Matevž Potočnik), 2. mesto
Pionirji 3. ekipa: Miha Justin, Žiga Justin, Tilen Dovžan, Mark 
Dimic Repanšek (mentor spremljevalec – Jan Sašek), 6. mesto

Mladinci 2. ekipa: Urban Ručigaj, Matej Cimerman, Lucijan 
Štempelj – 1. mesto
Mladinci 1. ekipa: Jure Slabajna, Matej Mitrovič, Anžej Šarc – 3. 
mesto (mentor obeh ekip Brane Urbanc)

Pripravnice: Kaja Ručigaj, Urša Brumec, Kaja Slabajna – 1. me-
sto (mentor Robert Ručigaj)

Prav gotovo so se na tekmovanju izkazali tudi loški sodniki: Ro-
bert Ručigaj, Stane Cimerman in Boštjan Čebulj.

Občinski 
prvaki med 
pionirji! Z 
leve – mentor 
Brane Malus 
in tekmovalci 
Maj Purnat, 
Marko Mali 
in Matic 
Lipovšek.

V Trzinu, kjer so skupno tekmovanje pripravile GZ Mengeš, GZ Dom-
žale, GZ Moravče in GZ Lukovica, so ponovno blesteli in dosegli 
odlične rezultate. Najprej so se v vezanju gasilskih vozlov, vaji z ve-
drovko (prenos vode in zbijanje tarče), praktičnih gasilskih vajah iz 
orientacije in prepoznavanju topografskih znakov pomerili med seboj 
pionirji, nato mladinci, ki so omenjenim vajam dodali zvijanje cevi in 
spajanje na trojak. Še zahtevnejšo nalogo so imele pripravnice, ki so 
svoje znanje dokazovale v navezavi orodja, prepoznavanju topograf-
skih znakov, praktičnih vajah iz orientacije, zvijanju cevi, vaji v napad 
in postavljanju orodja za vajo z motorno brizgalno. Ja, vse prej kakor 
lahko delo so vse ekipe opravile z odliko in se takoj zatem posvetile 
še fizično najnapornejši preizkušnji, orientaciji – teku s kompasom in 
zemljevidom ter iskanjem delovnih točk. Tudi tu jim je šlo odlično!

Besedilo: Jože Brojan
Foto: PGD Loka
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DOBENO

Dobeno - razgledni raj, od Ljubljane le streljaj
 
Na skupščini TDD, marca letos, smo zamenjali logotip našega društva, ki po mnenju večine glede na ime našega kraja (ime 
DOBENO, izhaja iz besede dob, hrast, teh mogočnih dreves je bilo včasih na tem področju veliko, pa še vedno jih je precej) 
lepo simbolizira naš kraj in turistično društvo. Poleg tega smo na razpisu izbrali še slogan, ki najbolje predstavi Dobeno: 
Dobeno – razgledni raj, od Ljubljane le streljaj.

Ko domačini srečujemo pohodnike, obiskovalce našega kraja in z 
njimi poklepetamo, jih velika večina potrdi, da pridejo gor zaradi  lepih 
razgledov, narave in čistega zraka, pa tudi dobre gostilne pripomorejo 
temu. Največ je stalnih obiskovalcev, tisti, ki pridejo prvič, pa pravijo, 
da zagotovo ne zadnjič. Pred dnevi sem po otvoritvi nove brvi v 
Mengšu poklepetal s starejšim Mengšanom, France mu je ime, ki mi 
je povedal, da je bil včasih redni obiskovalec Dobena, sedaj pa mu 
nagajajo kolena in še operacija kolka, ga čaka naslednji mesec. Zato 
sam ne more več gor in to zelo pogreša, vesel je, ko ga včasih hči 
zapelje do »Blaža« od tam, do klopce pri »vili«, pa še zmore … "In 
uživam," pravi France.

Besedilo in foto: T. Vidrgar

Predstavitev odvajanja in čiščenja odpadnih
voda
Vaški odbor Dobeno je pozval krajane naselja, da se 23. maja, ob 18. uri v KT Blaž, udeležijo predstavitve možnih 
rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Dobeno. Zanimivo, strokovno in kvalitetno predstavitev, rešitve 
tega vprašanja v našem naselju, ki nima kanalizacije, ali kako drugače celovito rešeno tozadevno stanje, so organizirali: 
Inštitut za varstvo voda iz Ljubljane, Evropski Global Water Partnership in IRIDRA iz Italije.

Strokovnjaka za to področje, dr. Primož Banovec in dr. Tjaša Gri-
essler Bulc, sta zelo kvalitetno in celovito predstavila analizo mo-
žnih rešitev, ki se izvaja v sklopu »Sinteznega centra za inovativno 
čiščenje odpadnih voda« (ki je podprt s strani skupnega razisko-
valnega centra Evropske komisije) za naselje Dobeno. Pri predsta-
vitvi sta sodelovala tudi predstavnica javnega zavoda PRODNIK in 
predstavnik Občine Mengeš, ki sta prispevala odgovore na konkre-
tna vprašanja prisotnih krajanov, glede vloge in pomoči pri izvedbi 
rešitve tega perečega problema v kraju, ob upoštevanju zahtev, 
uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. 98/15). 
Zanimanje in vprašanja prisotnih, bilo nas je skoraj 50, so pokaza-
la velik interes krajanov Dobena za celovito, ekonomsko zanimivo, 
trajno, najprimernejšo oz. najprijaznejšo tehnološko izvedbo tega 
projekta do okolja, pa tudi zavedanje in odgovoren odnos do na-
rave. 
  

Tekst in foto: Tone Vidrgar

Planinaska idila Pogled na Kamniške alpeIslami

Ljubljana na dosegu roke

Dobeno je brez kanalizacijskega omrežja, a tudi to je rešljivo
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Izlet članov Medobčinskega društva Sožitje na Goričko
Člani Medobčinskega Društva Sožitje iz Mengša smo se 13. maja 2017 odpeljali proti severovzhodnemu delu Slovenije, na 
Goričko. Ime Goričko izhaja iz goric, tako domačini imenujejo griče, ki so davno nastali na dnu Panonskega morja in se potem 
dvignili. Pokrajina je gričevnata, najvišji hrib je visok 418 m. Najprej smo si ogledali družinsko podjetja Kodila, kjer se že tri 
generacije ukvarjajo s predelavo mesa in mesnih izdelkov. Po uvodni predstavitvi podjetja in dela v njem smo si ogledali zorilnico 
z ilovnatimi ometi in slamnato streho, kjer visijo in zorijo prekmurske šunke. Nato smo si privoščili degustacijo njihovih dobrot, 
marsikdo pa se je oglasil tudi v trgovini ter kakšno od dobrot odnesel domov.

MENGEŠKI UTRIP

Izlet smo nadaljevali z obiskom največjega baročnega gradu na Slo-
venskem, ki naj bi po legendi imel 365 sob. Z gradom je povezanih 
nekaj legend, najbolj znana pa je o zmaju z zlato krono. Grad stoji na 
strmem griču, obdaja pa ga velik park. Od leta 1995 grad obnavljajo. 
V multimedijski učilnici nam je vodička predstavila zgodovino gradu, 
ogledali smo si filmček o naravnem bogastvu Krajinskega parka. S 
panoramskim vlakcem smo se tudi odpeljali po parku, kjer smo lahko 
občudovali naravo in življenje v njej. 
Po kosilu smo se odpeljali v Veliko Polano na Sobolovo domačijo, kjer 
so nam predstavili izdelovanje cekarjev iz koruznega ličkanja. Ogledali 
smo si značilno prekmursko domačijo. Prisluhnili smo razlagi o življe-
nju tukajšnjih ljudi nekoč in danes. Vmes smo našli čas za prijetno 
kramljanje in druženje. Lepo smo se imeli in se prijetno utrujeni vrnili 
domov.

 
Besedilo in foto: Metka Mestek

13. Trdinov pohod v gore nad Predvorom
V soboto, 27.maja,  smo se v okviru občinskega praznika planinci zbrali pred prostori Planinskega društva Janez Trdina. Zbralo 
se je 27 planincev Trdinovega pohoda. Z avtobusom smo se zapeljali nedaleč od Preddvora, v vas Mače.

Pred osnovno šolo smo oprtali nahrbtnike in se podali proti zavetišču 
pod Hudičevem borštem (1328 m). Ta del bukovega pragozda je dobil 
ime po legendi o dveh kmetih, ki sta se prepirala za gozd, pa je en dru-
gemu zabrusil: "Hudič ga vzem" in ta ga je res nesel na sredo Cjanov-
ce. Po lepi markirani poti smo dosegli to kočo, kjer smo se okrepčali. 
Nadaljna pot nas je vodila v prečenju strmih travnikov, proti Javorovem 
vrhu (1434 m). Od tam smo občudovali širjave Gorenjske ravnine in 
vršace z Storžičem v ospredju in daljnmi Julijci. Na SV pa so kraljevali 

Grintavci in dolina Kokre. Sledil je spust do sv. Jakoba (806 m), kjer 
je bila velika slovesnost in temu primerna gneča. Planinsko kočo na 
Jakobu je v upravljanje dobilo PD Predvor. Kočo je blagoslovil sam 
kardinal Rode in tudi daroval sv. mašo. Ko je odhajal, smo se tudi mi 
slikali z njim. Kmalu smo morali tudi mi oditi, saj nas je v Potočah že 
čakal prevoz. Izlet so varno vodili Erika,Tamara in Tone.

Besedilo in foto: Miroslav Šušteršič

Proti Hudičevem borštu Šefica je pozdravila g. Rodeta

Goričko skriva veliko zakladov
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Bitka talentov Mengeš 
2017 v Mladinskem centru

Večer ''Bitka talentov Mengeš 2017'' je potekal v zelo sproščenem vzduš-
ju. Ob koncu nastopov je strokovna komisija prvim trem uvrščenim izva-
jalcem poklonila simbolično nagrado in priznanje. Tretje mesto je zasedla 
mlada, perspektivna pevka s čudovitim glasom in s prezentnim nasto-
pom, 13-letna Tinkara Tkalec, ki prihaja iz Dola pri Ljubljani. Predstavila 
se je s skladbama When we were young in Dream a little dream of me. 
Na drugo mesto se je uvrstila 15-letna Rebeka Satler, ki prihaja iz Lju-
bljane in nas je navdušila s svojo izjemno interpretacijo, muzikalnostjo ter 
s svojim prečudovitim angelskim glasom. Zapela je pesem Dancing on 
my own. Strokovno komisijo pa je na Bitki talentov Mengeš 2017 najbolj 
prepričal duet, ki ga sestavljata 20-letni pevec in kitarst Aljaž Zupan, ki 
prihaja iz Domžal, in 22-letna pevka Anja Vrčon, ki prihaja iz Ljubljane. 
Izvedla sta skladbi z naslovom Love in Wicked game, s katerima sta 
popolnoma navdušila občinstvo. Med skladbama sta se prepletala njuna 
čudovito ujemajoča se izrazna glasova, začinjena z dvoglasnim petjem in 
z barvito interpretacijo. Predstavila pa se je tudi komaj šestletna deklica 
Asja iz Mengša in s svojim talentom, igrivostjo in iskrenostjo navdušila 
vse prisotne. Vsem nastopajočim iskrene čestitke za pogum, se vidimo 
prihodnje leto na naslednji Bitki talentov. 

Besedilo: Nina Zupan 
Foto: Leonora Islami 

Uporni plamen promajske 
noči
 
Taborniški vodniki svoje mlajše člane že od samega začetka 
učijo in seznanjajo s postavitvijo ognja ter njegovim ravna-
njem, tokrat pa je bilo prav vodstvo tisto, ki se je znašlo pred 
podobnim izzivom. Rod upornega plamena je bil namreč za-
dolžen za postavitev letošnjega prvomajskega kresa.

Kakor Rim tudi lesena piramida ni bila zgrajena v enem dnevu. Priprave 
so se začele že tedne prej z zbiranjem materiala ter načrtovanjem po-
stavitve lesa. Pri sami izvedbi so se naši člani ob pomoči prostovoljcev 
zelo izkazali in na ta račun prejeli tudi veliko pohval obiskovalcev. 
Na zadnji aprilski večer smo se tako zbrali in ob osmi uri zvečer slav-
nostno zanetili prvomajski kres, nato pa smo ob opazovanju visokih 
plamenov odpeli še nekaj taborniških pesmi ter tako simbolično zako-
rakali v mesec maj. 
Prvomajski ogenj kar ni in ni želel ugasniti, saj je obiskovalce grel do 
zgodnjih jutranjih ur ter s tem upravičil ime svojega rodu - upornega 
plamena.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k 
uspešni izvedbi akcije in tako občanom ter ostalim obiskovalcem omo-
gočili prijetno kresovanje. 
  

Besedilo in foto: Ela Praznik, propagandistka

Skupaj lažje dosežemo majhne in večje cilje
Kako preseči drobne posamezne cilje, se povezati in doseči večji cilj? To je bila vodilna misel psihologa dr. Kristjana Muska 
Lešnika, ki je zastavil projekt Skupaj smo večji in ga prek OŠ Brezovica razširil zunaj domačih meja.

OŠ Brezovica je na pobudo psihologa dr. Kristjana Muska Lešnika začela 
akcijo Skupaj smo večji in vanjo povabila druge osnovne šole, različna 
društva in župane občin, da se vsakič drugje zberejo na likovni delav-
nici in prispevajo svoje izdelke za končni, velik in pisan mozaik. Ker je 
nogometno igrišče v Stožicah čisto pri roki in je ravno prav veliko, je cilj 
zapolniti vso njegovo površino in se s tem dosegom vpisati v Guinnesso-
vo knjigo rekordov. Namen te vseslovenske akcije je pokazati otrokom in 
tudi odraslim, kako pomembno je sodelovanje vseh skupaj pri doseganju 
zastavljenih ciljev.  Da bi pa ideja imela tudi nek, za otroke, oprijemljiv 
cilj, so se odločili konkurirati za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. 
V OŠ Roje sta prišla župana Domžal in Mengša, ki sta tudi prispevala 
svoje risbe in jih bodo barve, ki so se držale rok, spominjale na radost 
ustvarjanja. Prisotni so bili tudi člani Društva Šola zdravja in ŠAD Ma-
vrica, Gasilsko društvo iz Mengša, reševalci s postaje Prve pomoči in še 
mnogi drugi. Ravnateljica šole, učiteljice in ostalo šolsko osebje so se 
izkazali z odlično organizacijo dogodka, ki mu je nekoliko hotelo ponaga-
jati vreme, a je na srečo zmagalo sonce. Temu je gotovo prispeval tudi 
simpatični in glasbeno neugnani klovn, ki je širil dobro voljo in preigraval 
znane viže na svoji ustni harmoniki. Posebej je treba omeniti otroke, ki 

Zmagovalca Bitke talentov Mengeš, Anja in Aljaž

so z originalno likovno govorico izražali svoje misli, občutke in domišljijo, 
ki je brezmejna. Z Guinnessovo knjigo ali brez nje je akcija dosegla svoj 
namen: skupno druženje skozi barve, pogovore in iskrene nasmehe, ki jih 
nikoli ni preveč. Nekatere šole so poslale risbe že prej,  tako da se zdaj 
pridno seštevajo in nabirajo v skupno »zbiralnico« vse do konca akcije. 
Kot nam je povedala Jelka Rojc, bo končna slika vidna preko satelita. 
Upamo, da bo sporočilo prijateljstva, druženja in ustvarjanja ostalo za-
pisano v vseh sodelujočih - ne glede na starost, položaj ali prepričanje. 
Končno je prišel čas, da stvari delamo skupaj in tako postanemo večji.

Besedilo in foto: Mimi Šegina

V soboto, 22. aprila, se je v Mladinskem centru AIA v Mengšu 
odvijala bitka med pevskimi talenti. Predstavilo se je deset kandi-
datov, starih od 6 do 34 let, in sicer z eno ali z dvema skladbama 
po lastni izbiri. Naš namen je bil omogočiti mladim pevcem, da se 
predstavijo in pridobijo na odru dodatne izkušnje.

Velik odziv iz vseh koncev
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Medobčinsko društvo 
Sožitje - Obisk 
Arboretuma Volčji potok
Pohodniki smo 27. maja 2017 obiskali Arboretum Volčji 
potok, ki je ime menda dobil zaradi volkov, ki so plenili po 
tukajšnjih gozdovih. V Arboretumu uspeva približno 3500 
različnih rastlinskih vrst. Lastnik Ferdinant Souvan je kupil 
dvorec in okrog zasadil drevje in napravil park. Njegov sin 
Leon ga je povečal  in zasadil z eksotičnim in domačim 
drevjem ter uredil ribnike v njem.stavnikov pozne stoiške 
filozofije, rimskega cesarja Marka Avrelija in rimskega politika 
Lucija Aneja Seneke.

V parku so tudi mesta, kjer so energetske točke, ki ugodno vplivajo 
na človeka. Ogledali smo si novo razstavo velikanov morskih globin - 
kitov, 10 jih je v naravni velikosti. Kiti, ki živijo v Sredozemlju, zaidejo 
tudi v Jadransko morje. Zanimivi so bradavičasti in grbasti kit, orke 
in delfini. 
Pohajkovali smo preko zelenih travnikov, si ogledovali naravo, cvetje, 
dinozavre, se ustavili ob zvonu želja, uživali, se pogovarjali in se imeli 
lepo. Dopoldne nam je hitro minilo, saj vedno, ko je lepo, čas prehitro 
teče. 
Ustavili smo se tudi v letnem vrtu, kjer smo izkoristili krajši postanek 
za sladkanje s  slastnim sladoledom, nato pa se veseli in zadovoljni 
vrnili domov. 

Besedilo in foto: Metka Mestek

Vsi na trim
 
Turistično društvo Mengeš je ob občinskem prazniku Občina 
Mengeš v nedeljo, 4. junija 2017, med 8. in 12. uro organizira-
lo akcijo z naslovom Vsi na trim, ki poteka že 35. let zapored. 
Članice in člani UO našega društva, ki je zadolženo tudi za 
vzdrževanje vadbenih orodij in urejenost trim steze, smo pred 
vstopom na stezo postavili informacijsko postajo z namenom, 
da ugotovimo, kako obiskana je naše trim steza na Gobavici in 
kako so z njeno urejenostjo zadovoljni uporabniki.

Povedati moram, da smo bili z obiskom zadovoljni, saj je v tem kratkem 
času trim stezo prehodilo ali preteklo in obiskalo še Mengeško kočo in 
lokal Pr' Fartku 568 obiskovalcev. Nekateri so trim stezo pretekli kar 
dvakrat ali celo trikrat in na posameznih postajah opravili tudi vse pred-
pisane vaje.
Z urejenostjo trim steze so bili obiskovalci zadovoljni
Obiskovalci so prišli iz 29 različnih krajev bližnje in daljne okolice Men-
gša. Nekateri obiščejo trim vsak dan, drugi dvakrat tedensko, ostali ne-
kajkrat mesečno, ponavadi konec tedna. Prihajajo posamezniki, zakonski 
pari, zelo veliko je mladih družin in mlajši otroci si zelo radi ogledajo tudi 
živali pri Mengeški koči in se poigrajo na igralih. V gostišču se je možno 
odžejati in okrepčati ter v tem času tudi posladkati s sladoledom. Zelo 
pestra ponudba je tudi Pr' Fartku, kjer imajo tudi igrala za otroke.
Ob zaključku pohoda so se udeleženci pri nas lahko tudi odžejali ter po-
sladkali. Razdelili smo tudi prospekte, razglednice in zemljevide, ki jih je 
izdalo naše društvo, in še nekaj gradiva Srca Slovenije. Prospekte imamo 
natisnjene tudi v nemškem in angleškem jeziku, da se lahko predstavimo 
na prireditvah v tujini oz. tujcem v naši informacijski pisarni. Organizira-
mo tudi celodnevne ali poldnevne vodene izlete, na katerih si je mogoče 
ogledati znamenitosti Mengša in okolice.

Besedilo: Francka Trobec, Turistično društvo Mengeš
Foto: FTZ

2. mladinski lovski tabor 
LZS
 
Lovska družina Mengeš je v dneh 20. in 21. maja v sodelova-
nju z Zvezo lovskih družin Ljubljana organizirala drugi lovski 
tabor za mlade. Udeležilo se ga je sedemnajst učencev iz OŠ 
z območja Črnuč in Domžal.

Lovci LD Mengeš smo lani ob svoji 70-letnici postavili lovsko učno 
pot, po kateri vodimo učence tudi ostalih OŠ. Izdelali smo zloženko, ki 
služi za prepoznavanje in učenje vedenja o divjadi in gozdu. Prav tako 
smo posneli film Lovčevo leto, v katerem predstavljamo svoje delo. Vse 
to je bila osnova, da so nam na Zvezi lovskih družin Ljubljana zaupali 
izvedbo 2. lovskega mladinskega tabora. 
V programu smo predstavili lovske običaje, načine lova, skrb za divjad, 
predstavili smo pasme lovskih psov ter izvedli streljanje z zračno puško 
na lovski način. Seveda smo si ogledali film in se sprehodili skozi gozd 
po učni poti. Udeleženci tabora so si z zanimanjem ogledali sledi divjih 
živali, lovci pa smo jim predstavili slike divjih živali, ki živijo v naših 
gozdovih. Na koncu smo preverili tudi njihovo znanje, saj so se po trije 
učenci zbrali v ekipe, kjer so morali narisati teme predstavitvenega dne 
in rešiti deset vprašanj predavateljev lovcev. 
Ob koncu tabora so učence razveselili starši (prišli so ponje), s katerimi 
so bili potem skupaj pogoščeni z okusnim lovskim jelenovim golažem. 
Predstavniki ZLD so bili nad pristopom navdušeni in so nam bili pripta-
vljeni zaupati izvedbo tabora tudi naslednje leto. 

  
Bsesedilo in foto: Jože Vahtar, starešina LD Mengeš
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Tomaž Fartek odhaja na svetovno prvenstvo na Češko
Barman Tomaž Fartek iz Mengša 15. junija odhaja na Svetovno prvenstvo v mešanju brezalkoholnih koktajlov na Češko - v 
Prago na Mattoni Grand Drink 2017.

Tomaž Fartek je profesionalni barman iz Mengša, koktajli pa so po-
stali način njegovega življenja. Zanj je koktajl kot pravljica v življenju, 
ki so jo piše vsak posameznik, saj je vsakdo drugačen, svojevrsten, 
edinstven, unikaten ... V letu 2017 je tretji najboljši barman v Slo-
veniji, ki se ukvarja s profesionalnim mešanjem koktajlov. V gostin-
stvu in barmanstvu je že vrsto let, ima poseben talent za pripravo in 
mešanje raznovrstnih koktajlov ter že veliko let pridobljenih izkušenj. 
Redno spremlja najnovejše novosti s tega področja in se udeležu-
je različnih tekmovanj v pripravi koktajlov, tako po Sloveniji kot po 
tujini. Prejel je že vrsto odličij, ki krasijo police v njegovem lastnem 
koktajl baru (Pr`Fartku) nad Mengšem, ki te dni ravno praznuje 4. 
obletnico uspešnega delovanja. 
Za kandidata na svetovno prvenstvo v mešanju brezalkoholnih koktaj-
lov, ki bo potekalo od 14. do 18. junija letos v Pragi, ga je predlagalo 
Društvo barmanov Slovenije, predsednik Aleš Ogrin in ostali člani 
društva. Velika zahvala gre barmanu Roku Dobnikarju in barmanu 
Miru Petrevčiču ter barmanki Dragi Kepeš, ki so svoje znanje delili z 
njim pri pripravi tovrstnega koktajla. 
Za prijavo na to svetovno prvenstvo je bilo potrebno napisati recep-
turo, ki je ustrezala mednarodnim navodilom in predpisom Internati-
onal Barman Association, kategorija je brezalkoholno z obvezno upo-
rabo njihove blagovne znamke Mattoni. Tomaž je sestavil izvrstno 
recepturo, koktajl - za katerim stoji in verjame, da je zmagovalni, z 

112 SOS OBVESTILA

Tehnična in druga pomoč 4. 5. 2017, 11:46
Ob 11.46 so v Levčevi ulici v Mengšu gasilci PGD Mengeš ob 
prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vhodna vra-
ta stanovanja večstanovanjskega objekta, kjer so našli mrtvo 
osebo.

Tehnična in druga pomoč 12. 5. 2017, 22:20
Ob 23.04 so na Slamnikarski ulici v Mengšu gasilci PGD Men-
geš v prisotnosti policije odprli vrata stanovanja, v katerem so 
našli preminulo osebo.

Požari v objektih 14. 5. 2017, 15:51
Ob 15.51 je na Dragarjevi ulici v Mengšu, občina Mengeš, 
zagorela lesena konstrukcija dimnika. Požar so pogasili gasilci 
PGD Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu.

Tehnična in druga pomoč 21. 5. 017, 23:13
Ob 23.13 je Na gmajni v Mengšu zaradi preobremenjenosti 
zavrela voda v centralni peči stanovanjske hiše. Gasilci PGD 
Loka pri Mengšu so počistili žerjavico iz peči ter posesali vodo.

Požari v objektih 26. 5. 2017, 12:12
Ob 12.12 so na balkonu Slamnikarske ulice v Mengšu zagorele 
smeti, ogenj pa je zatem zajel tudi sobno kolo. Požar so poga-
sili gasilci PGD Mengeš, Topole in Loka. Ogenj je ožgal pročelje 
bloka, vzrok požara pa še ni znan.

Besedilo: Gasilci

imenom Mattoni Dreams, ki vsebuje pire pasijonke, sirup karamele, 
sveže stisnjen limetin sok, ananasov sok in obvezno mineralno vodo 
Mattoni. Koktajl je izrazitega in posebnega vonja in okusa, vse sesta-
vine pa skupaj podajo poseben čar v posebnem kozarcu na leseni de-
ski. Za dekoracijo je priložena rezina ananasa, lupinica pomaranče, 
limonina trava in cvet orhideje. 
Tomaž Fartek se je tako s poslano recepturo svojega koktajla uvrstil 
v finale svetovnega prvenstva, kot edini izbrani barman iz Slovenije 
- izbran s strani strokovne komisije s Češke, in bo tako Slovenijo za-
stopal na svetovnem prvenstvu v mešanju brezalkoholnih koktajlov v 
Pragi od 14. do 18. junija na Mattoni Grand Drink 2017. Dogodek je 
zelo medijsko podprt, saj ga prenašajo s prenosom v živo, kjer je krog 
gledanosti 5 milijonov prebivalcev. Finale tekmovanja poteka na odru 
na glavnem trgu v Pragi, ob spremljavi glasbenih bendov in napove-
dovalcev, kjer je tudi do 15.000 obiskovalcev/gledalcev. 
Koktajl je bilo potrebno poslikati, prijavi predložiti ustrezno fotogra-
fijo in pravilno izpolnjeno prijavnico, pri kateri je bilo letos bistveno 
preračunavanje kalorij vseh dodanih sestavin. Na podlagi vsega je bil 
izbran za udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki se ga bo udeležilo le 
20 najboljših barmanov s celega sveta - iz vsake posamezne države 
le po en kandidat. Za takšnimi pripravami je veliko dela, vendar je 
takšna priložnost nekaj enkratnega. 
Poleg priprave recepture koktajla in fotografiranja je posnet tudi pred-
stavitveni video, ki se bo vrtel v ozadju njegovega nastopa. V videu 
Tomaž predstavi sebe, lepo pokrajino Slovenijo, pogled na čudovite 
Alpe in na svoj koktajl bar. Predstavi pripravo samega koktajla z vse-
mi sestavinami in kako natoči sestavine v kozarec, ki izhaja ravno s 
Češke, in vse skupaj postavi na leseno desko iz naravnega orehovega 
lesa iz Slovenije. Koncept, vse od priprave, zgodbe in izvedbe koktajla 
je zelo dodelan. 
Tomažev slogan: "Uživam v mešanju koktajlov, sedaj grem na svetov-
no prvenstvo med najboljše barmane, da se še kaj dodatnega naučim 
in dosežem čimboljši rezultat." 
Pred njegovim odhodom na to svetovno prvenstvo bomo pripravili 
konferenco v Mengšu v njegovem gostinskem lokalu, v času tekmo-
vanja bomo spremljali in navijali, po njegovi vrnitvi pa bomo pripravili 
veliki sprejem. Seveda lepo vabljeni, da se nam osebno pridružite. Z 
veseljem Vas bomo obveščali o najnovejših novicah.

Besedilo in foto: Sabrina Fartek

Tomažev slogan: »Uživam v mešanju koktajlov, sedaj grem na svetovno 
prvenstvo med najboljše barmane, da se še kaj dodatnega naučim in 
dosežem čim boljši rezultat.«
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Palček Volanček
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Letos je na vrsti Palček Volanček, zgodba pisatelja Ivana Sivca, ki pripo-
veduje, kako si palčki priredijo tekmovanje v formuli 1. "Svoje dirkalnike si 
izdolbejo iz želoda, stezo jim poslinijo polži, poganja pa jih jesenski vetrič. 
Palček Volanček, Palček Menjalček in Palček Smejalček štartajo vsi hkrati, 
v prvem krogu si veliko prednost pridobi poogumni Palček Smejalček. Vse 
je že kazalo na to, da bo zmagal, a se je v zadnjem krogu zaletel v štor. 
Vrata k zmagi so bila tako odprta za Palčka Volančka, ko pa je videl, kaj 
se je zgodilo, se je ustavil in pomagal Palčku Smejalčku. Zmagal ni noben 
od njinu, temveč - dobro srce !" (cit. Ivan Sivec)
Fartkova domačija se je tako na nedeljo, 21. maja, spremenila v pravljično 
dogajanje, ki se prične z iskanjem skritih zakladov, odkritjem lesene skulp-
ture Palčka Volančka, nadaljuje s pravljično urico s pisateljem Ivanom Siv-
cem, kjer se pridruži tudi otroški pevski zbor Osnovne šole Mengeš, sledi 
nagrada za najlepšo risbo o Palčku Volančku, ki jo podeli pisatelj Ivan 
Sivec. V popoldanskem času se iskanje zakladov nadaljuje, nastopi skupi-
na Kvatropirci, sledi razglasitev zmagovalcev v iskanju zakladov, predsta-
vitev zanimivega poklica gasilec (gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Mengeš), nato pa se program nadaljuje z animacijsko predstavo Gusarja 
Toneta (Družinsko gledališče Kolenc) in za njim še animacijsko predstavo 
klovnese Tinke Šminke (Mala Lu). Za zaključek celodnevnega dogajanja je 
bil še ples za palčke. Čez celotni dan so si obiskovalci lahko ogledali tudi 
stojnice, kjer se je predstavila Mladinska knjiga, Kaligrafija (pisava), posli-
kava obrazov, poslikava nohtov in še in še. Pravljično nepozabno dogajanje 
torej čez celotni dan. 

Besedilo in foto: Sabina Fartek

Pravljična dežela Pr̀  Fartku
Za vse obiskovalce, družine in najmlajše je tradicionalno tretjo nedeljo v maju, od 9. ure dalje potekala prireditev Pravljična 
dežela Pr̀  Fartku. Nov palček, nova zgodba in pravljično celodnevno dogajanje.

Ida Lužar nova 90 letnica v Občini Mengeš
Obisk pri Idi Lužar je bil zanimiv, prežet z zgodovino Mengša in jasnimi opisi, podatki in letnicami, ki so skrbno zapisani v 
blok. Njena osebna življenjska pot se je začela v družini s šestimi otroki, mama Marija Zupan, rojena Kreč, in oče Lojze sta 
jo, ker je bila majhna, poimenovala Ida. Bila je četrti otrok, rada je igrala in recitirala, takrat so igre za otroke in odrasle po-
tekale v Kulturnem domu. Spominja se, da je imel Mengeš redno vsako leto sejem, kjer so domači in tuji obrtniki predstavili 
svoje izdelke, sejmarji pa prodajali razno blago. Beseda je nanesla tudi na Staretovo graščino, ki jo je opisala kot zelo urejeno, 
odprto in lastnike povezane s krajem.

Osnovno šolo je obiskovala v Mengšu, v stavbi današnje Glasbene 
šole Domžale, enoti Mengeš. Prva razreda sta bila zaradi pomanj-
kanja prostora v Mežnariji nasproti glasbene šole. Že takrat se je 
odločila za poklic učiteljice. Navdušila jo je gospodična učiteljica Iva 
Čarman, ki je bila prijazna, odločna in med učenci zelo priljubljena. 
Bila je neporočena in je v Mengeš prišla s svojo mamo. 
Po končani osnovni šoli je obiskovala Poljansko gimnazijo v Ljubljani. 
Dijaška leta je močno zaznamovala druga svetovna vojna, šole so 
postale nemške, med ljudmi je vladalo trpljenje in strah. Pa vendar 
hkrati pove, da je bila mladost, kljub vojni, lepa. Vojna se je končala, 
ko je bila stara osemnajst let in takrat se je vse začelo na novo. Za 
učiteljico se je, zaradi pomanjkanja kadra, šolala v Kranju, Tolminu, 
Ptuju in Ljubljani. 

Po zaključenem izobraževanju je učila v Homcu, Domžalah, Ihanu 
in na Brdu pri Lukovici. Ko razlaga o tem obdobju, se nasmeje in 
poudari, da je bilo takrat vse drugače – z učenci in starši se je dobro 
razumela, učenci niso bili razvajeni, večkrat so bili lačni kot siti in so 
hodili v šolo od zelo daleč tudi po več kilometrov (brez organiziranih 
prevozov). 
Poročila se je stara 29 let in imela tri otroke, Andrejo, Silvo in Sta-
neta. V tem času še ni bilo organiziranega otroškega varstva in ker 
je hkrati skrbela še za 88 let staro teto, sta se z možem odločila, da 
ostane nekaj časa doma. 
Po smrti stare tete, leta 1975, se je zaposlila v Krajevni skupnosti 
Mengeš, ravno ko so zaključili in odprli mrliške vežice, začeli z orga-
niziranim odvozom odpadkov, kar je pomenilo vodenje več kot 1.500 
položnic mesečno. Hkrati je krajevna skupnost skrbela za javno raz-
svetljavo, kanalizacijo, pločnike, najemnike, ki so bili v stavbi občine, 
za kulturni dom ter drugo, opravljala pa je tudi vsa knjigovodska in 
administrativna dela. 
Otroci, Andreja, Silva in Stane, so doštudirali, se poročili in imajo 
svoje družine. Poleg šestih vnukov ima danes že tri pravnukinje, s 
katerimi srečno in zadovoljno preživlja stara leta. Vesela je bila tudi 
obiska in klepeta z županom Občine Mengeš, Francem Jeričem. 

Besedilo in foto: Tina Drolc  
 

Ida Lužar in župan Franc Jerič



Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da 
poberejo svoje roje čebel
Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del 
pa ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele 
ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven 
začetek nove čebelje družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina 
za svoj razvoj.

Depresija, zdravila in konoplja
Na temo depresije in njenega zdravljenja smo v AIA – Mladinski center Mengeš povabili tri goste: Barbko Špruk, svetovalko in 
motivacijsko predavateljico, farmacevta Tomaža Makovca in Jaka Bitenca, predsednika kluba Kanabis.

Barbka Špruk je z nami delila svojo izkušnjo z depresijo in neuspe-
šnim "zdravljenjem" s farmacevtskimi zdravili ter izkušnje svojih 
strank. Prebrala nam je eno od pisem: "Draga Barbka, zelo sem ti 
hvaležna, da si mi pomagala iz te nepopisne tesnobe v prsih (in 
neskončnih bolečin) in da znam boljše razmišljati kot nekaj let na-
zaj. Prestala sem veliko paničarjenja, jokala sem skoraj vsak dan. 
Včasih tudi večkrat na dan. To se mi je nabiralo približno pet let ..." 
Barbka ljudem sporoča, da naj v hudih stiskah in težavah čim prej 
poiščejo pomoč in naj o težava spregovorijo, saj se vedno najde 
rešitev. Sama si je pomagala tudi z branjem knjig, kot so: Ključ - 
Joe Vital, Zdravilni Kodeks, Louise Hay - Življenje je tvoje … 
Farmacevt Tomaž Makovec je spregovoril o farmacevtskih zdravi-
lih. Po preučitvi rezultatov testiranja v Nemčiji antidepresiva Pro-
zac niso odobrili, ker je bilo pri pacientih, ki pred jemanjem zdra-
vila niso kazali samomorilnih nagnjenj, petkrat več samomorov kot 
pri pacientih, ki so dobivali Placebo. Prvega februarja 2004 je 
Boston Globe objavil trditev Davida Healyja (takrat je bil vodja 
oddelka za medicinsko psihologijo na univerzi Wales), da je od po-
java preparata na tržišču zaradi njega samomor naredilo 50.000 
ljudi, kar je bistveno več kot v primeru, da omenjenega zdravila ne 
bi jemali. Pri komercialnih uspešnicah, kot sta Prozac ali Zyprexa, 
se razpravam o varnosti in stranskih učinkih farmacevtski velikani 
zato načrtno izogibajo, saj bi to gotovo omejilo njihovo porabo. 
Na koncu pa nam je Jaka Bitenc predstavil svoje izkušnje s  KO-
NOPLJO. Povedal je, da konopljino olje pomaga pri številnih bole-

znih. Do sedaj je  dokazano, da pomaga pri sto petih boleznih, po 
njegovih izkušnjah iz prakse pa meni, da jih je  še več. Za določitev 
olja, ki bo imelo pravo razmerje sestavin za zdravljenje, je potrebno 
široko znanje, poleg tega pa je potrebno imeti jasno zdravstveno 
sliko osebe, ki se zdravi. Včasih najbolje učinkuje ena sama vrsta 
konoplje, v nekaterih primerih pa je najbolj zdravilna kombinacija 
več vrst skupaj. Na CNN so predvajali dolgo reportažo dr. Sanjaya 
Gupte, ameriškega nevrokirurga, ki je spremenil svoje negativno 
mnenje o zdravilnih lastnostih kanabisa, ko je videl, kako je poma-
gal triletni deklici. Deklica je imela okrog tristo epileptičnih napa-
dov na teden, kljub jemanju različnih zdravil. Z uživanjem kanabisa 
so se napadi tako umirili, da je imela le še dva do tri  napade na 
mesec. 

Besedilo in foto: Blanka Tomšič
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Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelovanja medu in 
drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno. Rojilno razpoloženje 
poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine, ki so v rojil-
nem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridelajo tudi do 70 odstotkov 
manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta kasnejša, sta za določeno 
čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam roji niso potrebni 
za povečanje števila družin, saj te lahko povečamo umetno – z narejenci 
ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov prizadeva, da mu 
družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v panj se lahko 
izognemo marsikateremu roju. To je še posebej pomembno, če čebela-
rimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja 
bivanja.
Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamudimo optimalni čas za prepreče-
vanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje rojev čebelarju 
zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost in mirna 
roka. 
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na robu kro-
šnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z vodo, ki smo jo za 
ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, 
da bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo no-
benega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje vanj. 

Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, 
nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo na 
mestu, da se večini, med katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi 
te čebele. Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj 
odnesemo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umirijo.
Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj  čebeljih družin, ker jim lastniki ze-
mljišč ne dovolijo pobrati svojega roja čebel. Lastniki zemljišč morajo do-
voliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel. To je opredeljeno v zako-
nodaji, in sicer v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 
z dne 17. 10. 2002 ), kjer je v 84 . členu, ki govori o zasledovanju živali, 
napisano:
(1)Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji nepre-
mičnini.
(2)Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na nepremič-
nino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku.
Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš vrt prileti roj, pokličite 
bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj  in mu dovolite, da si  ga pobere. 
V kolikor  ne poznate nobenega čebelarja v vaši okolici, vam v nadalje-
vanju podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo roj na vaši nepremičnini 
strokovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbeli.

Besedilo: Zlatica Kovačević

ZANIMIVO

Nabito poln Mladinski center Mengeš.
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ZANIMIVO

Umetnost preobrazbe
V maju smo v AIA – Mladinskem centru Mengeš nadaljevali s predavanji s področja osebnostne rasti. Andrej Pešec, vodja 
projekta Znanje za življenje, je tokrat spregovoril o umetnosti preobrazbe.

Mark Twain je zapisal: »Nič ni lažjega, kot nehati kaditi, sam sem to 
storil že več kot stokrat«. Starejši, kot si, težje se je spremeniti. Tudi 
sam sem skušal kar nekaj mesecev opustiti nekaj navad (kajenje, 
alkohol, marihuana, hazard …), opazil pa sem, da je daleč najlažja 
in edina zares učinkovita pot za kvalitetno spremembo to, da najdeš 
nekaj boljšega, da razviješ višji okus, saj odpovedovanje na silo ne 
traja dolgo. Izjemno pomemben vpliv na naše želje in ambicije ima 
vse, s čimer preživljamo svoj čas, tako se je nujno obdati z ljudmi 
in vsebinami, ki na nas delujejo spodbudno in v nas vzbudijo željo 
po smiselnih spremembah. Začetki so najtežji; podobno, kot raketa 
porabi največ energije, ko spelje, tudi mi največ napora v nove nava-
de vlagamo na začetku, nato je vse lažje. Večja, kot je želja, in bolj 
plemeniti so naši motivi, več moči in pomoči bomo imeli za dosego 
reči, ki se zdijo navidezno nemogoče. Izjemno močan mehanizem 
preobrazbe je zmanjšati čas, ki ga posvečamo medijem in televiziji 
ter več pozornosti posvečati pozitivnim in navdihujočim vsebinam, 
ki nas obogatijo. Začnite zgodaj vstajati, tem prej, tem bolje; pre-
senečeni boste, koliko navdiha in energije dobimo, če dan začnemo 
bistveno prej, kot smo sicer vajeni. To je ena od najbolj čudežnih 
metod za temeljito preobrazbo življenja, vsekakor pa bo lažje vstati 
in začeti dan, če se bomo veselili vsakega znova, kar pomeni, da je 
treba življenje urediti tako, da nam ne bo v breme, ampak v veselje 
in izziv. Naša največja dragocenost je svobodna volja, vsak pa si 
sam kroji svojo usodo. Največja preobrazba se začne dogajati, ko 
prenehamo živeti v vlogi žrtve in ko prevzamemo polno odgovornost 

za vse, kar se nam dogaja v življenju. Odgovornost je najlepše darilo 
samemu sebi, najbolj srečni in uspešni pa so tisti ljudje, ki vedno 
in povsod dajo aktivni doprinos življenjem ljudi okrog njih. Več, kot 
daš, več dobiš, meja med dobroto in naivnostjo pa je modrost, pravo 
znanje, kako ravnati skladno z okoliščinami. Pred leti sem bil navdu-
šen, kako krasne izmenjave sem bil deležen na enem izmed sejmov 
v Moskvi, ko sem prvič spoznal in začutil moč pozitivnega notranje-
ga in zunanjega dialoga. Besede imajo izjemno moč: izbirajte tiste, 
ki oplemenitijo vas in vse okrog vas. Sprememba govora je ena od 
najlažjih in najučinkovitejših metod preobrazbe. Ko veš, zakaj bi 
nekaj naredil, hitro najdeš tudi način, kako do tega; motivacija, ki 
temelji na smislu, je mnogo močnejša in trajnejša, kot motivacija, ki 
temelji na strahu ali osebni koristi. Najboljši se učijo z opazovanjem 
pri drugih, manj inteligentni pa moramo vse preveriti na svoji koži. 
Osredotočite se na lastne izzive in bodite vedno na razpolago vsem, 
ne trošite pa časa in energije s poskusom spreminjanja ostalih. Ne 
primerjajte se z drugimi; raje se primerjajte s tem, kje ste na poti do 
tam, kjer želite biti. Delujte, kot da že ste to, kar bi radi postali; tako 
vam bo lažje razviti te lastnosti. Ko skušam sam usvojiti katerokoli 
lastnost ali dosežek, hitro poiščem ljudi, ki imajo te lastnosti ali pa 
rešitve za dosego tega, kar želim. Dobri mentorji in inspiracije so 
ključ do uspeha. Bill Gates je zapisal, da človek preceni, kar lahko 
naredi v enem letu, podcenjuje pa to, kar lahko naredi v desetih le-
tih. Aktivna potrpežljivost je ključ do napredka, kjer vedno naredimo 
vse, kar lahko, hkrati pa ohranjamo zaupanje v božji »timing«. Višji, 
kot so naši cilji, več discipline potrebujemo pri našem dnevnem urni-
ku. Male dnevne posodobitve in vztrajna prizadevanja dajo čudežni 
rezultat. Tudi ko narediš kak korak nazaj v življenju, se spomni tega, 
da je korak nazaj v marsikaterem plesu zelo simpatičen, da lahko 
kasneje narediš lep obrat in nekaj korakov naprej.  
Pred časom sem na spletu naletel na zelo zanimiv zapis, ki pravi: 
»Govorili so, da je to nemogoče, in da se tega ne da storiti; potem 
pa je prišel nekdo, ki tega ni slišal, in to preprosto naredil.« Pogosto 
vas bodo ljudje skušali prepričati, da je to, za kar si prizadevate, 
nemogoče. Ne dajte se zmesti in se obkrožite s podobno mislečimi 
ljudmi, takimi, ki so na podobni misiji kot vi. Življenje, nekaj ali 
nekdo, kakorkoli to imenujemo, vedno poskrbi za vse, ki gredo v 
smeri delovanja za absolutno dobrobit vseh, tako se nam ni treba 
ničesar bati. 

Besedilo in foto: Andrej Pešec

Edina zares učinkovita pot za kvalitetno spremembo je to, da najdeš 
nekaj boljšega, da razviješ višji okus, saj odpovedovanje na silo ne traja 
dolgo

Gibajmo in migajmo s Šolo zdravja
O pomenu zdravja danes ljudje veliko več vedo in si tudi prizadevajo, da bi ga čim dlje ohranili. Načinov za to je več, od teka in 
rekreacijske hoje do planinarjenja, plavanja in telovadbe. V raziskavi »Staranje v Sloveniji« (o potrebah, zmožnostih in stališčih 
nad 50 let starih prebivalcev Slovenije) je Jože Ramovš s  sodelavci poiskal odgovore na bistvena vprašanja staranja, s poudar-
kom na kvalitetno staranje. Staramo se kratko malo že od rojstva – se pravi, da je staranje nekaj povsem naravnega. 

Raziskave kažejo, da je gibljivost pomemben pogoj za samostoj-
no življenje in ohranjanje socialne mreže v starosti. Pri tem Jože 
Ramovš izhaja iz spoznanj celostne antropologije, da so enako kot 
telesna gibljivost pomembne tudi druge »gibljivosti«, kot so to du-
ševna, duhovna, socialna, razvojna in bivanjska. Vse sestavljajo 
svojevrstno celoto in druga drugo krepijo. In kaj pravi omenjena 
raziskava? Nad 50 let stari prebivalci Slovenije morajo prehoditi 

Ohranimo ravnotežje



Mengšan – junij 2017 23

Prvi dan turnirja (sobota) so se pomerile ekipe v selekcijah U-8 
in U-10. V selekcij U-8 je nastopilo 10 ekip, v selekciji U-10 pa 9 
ekip; skupaj preko 230 otrok. Turnir je postregel z zanimivim no-
gometom in všečno igro. Malo nam je samo zagodlo vreme, ven-
dar so se otroci kljub temu odlično izkazali. NK Laby's Mengo 28 
v selekciji U-8 je zasedel 9. in 10. mesto, v selekciji U-10 pa je NK 
Laby's Mengo A zasedel 2. mesto, NK Laby's Mengo B pa 7. mesto. 
V nedeljo so bili na sporedu tekme selikcij U-9 in U-11. Ker smo imeli 
v soboto malo dežja, smo upali, da bo v nedeljo bolje in res se je 
prikazalo sonce.
V nedeljo je nastopilo 24 ekip, kar pomeni preko 280 otrok. Številno 
občinstvo je ob spremljanju zanimivih in napetih dvobojev ustvarilo 
fantastično športno vzdušje. Kljub omenjenim številkam, ki govorijo 
same zase, pa je morda še bolj pomembno dejstvo, da je bil v celoti 
dosežen namen turnirja v smislu vzgoje otrok v športnem duhu, druže-
nja, zabave, nabiranja novih izkušenj in sklepanja prijateljstev.
Kot je v navadi na našem turnirju, so tudi tokrat prav vsi nastopajoči 
prejeli spominske medalje, najboljše tri ekipe pa tudi pokale. Ravno 
tako smo za vse ekipe pripravili še sladko presenečenje.
Obiskovalci so v obeh dneh lahko preizkusili hitrost svojega strela in 
rekord smo zabeležili pri 109 km/h.
Ker so čestitke in priznanja za samo organizacijo turnirja prihajala 
z vseh strani, naj se še enkrat zahvalimo vsem našim sponzorjem 
in donatorjem, ki so omogočili turnir: Laby's zavarovalno zastopanje, 
E.Leclerc, Voda Costella, Janez let d.o.o., Lidl Slovenija, JKP Prodnik, 
Cargo - Partner ter vsem manjšim podjetjem, ki so prispevala svoje 
izdelke za bogat srečelov. Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem star-
šem in prostovoljcem, ki so pomagali, da je turnir potekal nemoteno 
in dobro organizirano.

Besedilo: Boštjan Pivec
Foto: Neža Tominc

Četrti tradicionalni 
nogometni turnir za 
otroke - Kraljev memorial
V NK Laby's Mengo 28 smo 20. in 21. maja organizirali zdaj 
že tradicionalni dvodnevni nogometni turnir Kraljev memo-
rial. Turnir je bil namenjen najmlajšim nogometašem med 
6. in 11. letom starosti. Razdeljen je bil v štiri kategorije in 
sicer U-8, U-9, U-10 in U-11.

povprečno 15 stopnic, da pridejo do svojega stanovanja. Več 
kot polovica jih živi v višjih nadstropjih, zelo malo jih ima dvi-
galo. Polovico žensk nima vozniškega izpita. Ti podatki kažejo 
usodne ovire za gibljivost v starosti. Poleg tega navaja avtor 
tudi druge zanimive izsledke raziskave: »… tisti, ki so navajeni 
iti peš po opravkih v okolici do enega km, kažejo bistveno višje 
uspehe tudi pri vseh drugih navadah zavestne skrbi za krepitev 
lastnega zdravja. Tisti, ki se običajno po opravkih v okolici do 
enega km peljejo, pa so bistveno pogosteje odgovarjali, da z 
ničemer zavestno ne skrbijo za krepitev svojega zdravja. Hojo 
lahko jemljemo kot osnovno obliko krepitve zdravja in vadbe 
za ohranjanje gibljivosti na stara leta. Analiza je potrdila tudi 
sorodna raziskovalna spoznanja, da tisti, ki se redno giblje-
jo, manj pozabljajo, imajo manj tesnobnega počutja, nemira, 
otožnosti, osamljenosti in manjkrat doživljajo, da je vse ne-
smiselno.« 
Gibanje je ena osnovnih človekovih sposobnostih, ki mu omo-
goča samostojno življenje in spremembo okolja, ko si tega za-
želi. Gibalna sposobnost pa se ne ohranja sama po sebi. Z leti 
in ob sodobnem načinu življenja, ki podpira sedenje za raču-
nalnikom ali televizijo, se naša mišična masa zmanjšuje. Po-
škodbe ali druge bolezni pa kaj hitro človeka priklenejo na po-
steljo za krajši ali daljši čas in mnoge običajne reči nenadoma 
postanejo neizvedljive brez tuje pomoči. Povratek v normalno 
stanje gibljivosti je odvisno predvsem od naše volje, a tudi po-
moči družine in fizioterapevtov. Takrat se najbolj zavemo, kako 
dober mehanizem je naše telo in kaj vse zmore, ko je zdravo. 
Da pa bi ostalo v dobri kondiciji je potrebno zanj kaj storiti. 
Redna vadba je nekaj, kar potrebujemo vsi – mladi in stari. 
Metoda 1000 gibov Nikolaya Grishina, ki jo zdaj izvaja že tri 
tisoč članov Društva Šole zdravja, skrbi za vsakdanje razgiba-
vanje sklepov in mišic celega telesa. Po ogrevanju se začnejo 
vaje za roke in ramenski obroč – najprej razgibamo dlani in 
zapestja, potem so na vrsti vaje za roke in ramena. Vaje za 
vrat se izvajajo počasi, saj ima veliko ljudi zaradi slabe drže 
težave z vratnimi vretenci. Temu sledijo vaje za trup in noge, 
za zaključek pa se razmigajo še stopala. Vsak dela po svojih 
zmožnostih, ki se ob redni vadbi izboljšujejo iz dneva v dan. 
Tisti, ki živijo blizu obale, se sprostijo s hojo v morju. Ko se 
obvezne vaje končajo, pride na vrsto hvalnica lastnemu tele-
su, ki nam tako dobro služi in tudi hvalnica novemu dnevu, v 
katerega vstopamo vedno dobre volje. Saj veste, dobra volja je 
najboljša! Ob vsakodnevnem jutranjem izhodu pa imamo prili-
ko, da sledimo menjavi letnih časov in spremembam v naravi. 
Metoda 1000 gibov se izvaja vse delovne dni v tednu, ne glede 
na vreme, a vedno zjutraj, ob dogovorjeni uri. Po vadbi pride 
na vrsto vsakodnevno druženje ob kavici ali kar tako, da se iz-
menjajo novi recepti ali šale. Društvo organizira tudi počitnice 
in potovanja, člani se vključujejo v različne akcije v lokalnem 
okolju, v pevske zbore in podobno. 
V Društvu Šola zdravja je trenutno aktivnih 1300 članov, med 
njimi je več žensk, a se število moških vztrajno veča. Nekoč 
so se v društvo vključevali večinoma upokojenci, danes pa se 
povprečna starost članstva niža na račun še delovno aktivnih 
članov. Neposreden stik z naravo, dostopna letna članarina, 
(ki znaša le 20 EUR), vsakodnevna vadba v neposredni bližini 
doma, prijazna družba in stalno izobraževanje prostovoljcev-
-vaditeljev so razlogi, ki prepričajo v dober namen in smoter 
društva. 
Društvo Šola zdravja vas vabi v svoje vrste in če greste kdaj 
mimo druščine v oranžnih opravah, ki kje na zelenici telovadi, 
se ji pridružite in poskusite potelovaditi še vi. Včasih je ta 
prvi korak dovolj, da se odprete nečemu novemu, kar še niste 
poznali. 
Predstavniki Društva Šola zdravja so obiskali vaš kraj konec 
maja, za točne datume poglejte na spletno stran: http://www.
srce-me-povezuje.si/solazdravja/. 

Besedilo in foto: Mimi Šegina, Društvo Šola zdravja 
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Tradicionalno teniško srečanje med TK Mengeš in TK 
Duplica
V soboto, 13. maja 2017, se je na igriščih TK Mengeš odvilo že četrto tradicionalno srečanje med tenisači iz Mengša in 
Duplice. Domačini so po dosedanjih treh srečanjih zaostajali z 2:1, zato so bili odločni, da na letošnjem spomladanskem 
derbiju tekmece dohitijo in rezultat izravnajo na 2:2. Selektorja, Dule Planinšek in Marjan Ajtnik, sta zbrala dve zelo močni 
moštvi in vse je bilo nared za veliki spopad. Dupliški kapetan je že ob prihodu v Mengeš izjavil, da bo prehodni pokal ostal 
v naši občini največ za dvanajst ur.

Prva tekma se je odvila že ob pol osmih zjutraj, prva zmaga za Men-
gšane pa je napovedovala uspešen dan, saj se po jutru dan pozna. Do-
mačini so po prvih petih tekmah tesno vodili s 3:2, a že v naslednjem 
krogu izid povečali na 7:3. Udobno vodstvo so držali celo dopoldne in 
mirno pričakali popoldanski del. Premosorazmerno s temperaturo na 

igriščih se je ta dvigovala tudi med navijači za ograjo, ki so vedno bolj 
bučno spodbujali svoje igralce. Zvrstilo se je kar 36 tekem, udeleženih 
pa je bilo preko osemdeset igralcev in igralk obeh klubov. Mengšani 
so vso jezo in žalost, zaradi gledanja hokejske tekme med Slovenijo in 
Belorusijo, prenesli na igrišče in odločno zabili zadnji žebelj v dupliško 
krsto. Odločilno točko in piko na i sta v predzadnjem kolu, že v po-
znopopoldanskih urah, postavila eminentna igralca Velikega Mengša, 
Igor Maver in Marjan Resnik, ki sta nasprotnemu paru podelila kravati 
in vstopnici za opero. Točko je dodal še Igor Tomazin in tudi vrhunski 
niz zadnjih petih zmag s strani Dupličanov ni rešil mengeškega slavja. 
Tudi ostali igralci in igralke so se zelo izkazali in prikazali zelo lepe te-
niške predstave. Končni rezultat je bil tako 20:16 v korist Mengšanov. 
Skupni izid pa je sedaj poravnan na 2:2. 
Zahvala za izjemno tekmovanje gre obema kapetanoma in postrežbi dru-
žine Mušič ter Tomažu za žar mojstrovine. Razloge za vrhunsko formo 
Mengšanov gre iskati v uspešnih pripravah na Lošinju, kjer smo močno 
dvignili svojo pripravljenost. To sporočamo tudi našim naslednjim rivalom, 
in sicer Radomljanom, s katerimi se bomo pomerili že prav kmalu. 

  
Besedilo in foto: Tim Janežič

Deveti tradicionalni turnir dedkov v tenisu
Na teniških igriščih TK Mengeš smo se 20. maja dedki ponovno družili in po svojih najboljših močeh odigrali že tradicionalni 
vsakoletni turnir v tenisu. Da to igranje ni kar tako, so spoznali na novo »pečeni« dedki. Po dobrih dveh urah in pol nepre-
kinjenega igranja, so se zadihani in utrujeni posedli po klopeh pod nadstreškom pred brunarico. Brisali so si potne srage z 
obraza in zmajevali z glavami. Kar niso mogli verjeti, da ta turnir ni lagodno turistično sprehajanje.

Kakor že tolikokrat do sedaj, se nas je zopet zbralo šestnajst dedkov. 
Nekoliko starejših in tudi že nekaj omenjenih mlajših novincev. Našel 
se je tudi kakšen, ki še ni dedek, je pa ustrezal vsem kriterijem - moral 
je imeti vsaj 60 let. Letos ni bilo večjih zamudnikov. Vsi so prišli skoraj 
točno ob napovedani uri, zato smo lahko pričeli igrati pred predvide-
nim urnikom. Morda so se ustrašili napovedanega slabega vremena 
in želeli odigrati vseh 35 iger pred nevihtami, ki so jih napovedovali 

vremenarji. Na začetku nas je še obsijevalo Sonce, ki se je pred 
koncem turnirja že skrivalo za oblaki in nam omogočalo, da je bilo 
prijetno igrati. Opoldan smo teniške loparje pospravili, se okrepčali 
v prijetnem zavetrju pred brunarico, povedali kakšno pametno, nato 
prisluhnili organizatorju, ki kar ni mogel skriti veselja in sreče, da smo 
imeli ugodno vreme za igranje, da ni bilo zamudnikov, da so bile igre 
prijateljske in presenečenja vodstva kluba, ki je priskrbelo lep in velik 
prehodni pokal na katerem so bili že zapisani vsi dosedanji zmago-
valci od leta 2009 naprej. Tem se bo letos pridružil Franc Rahne, 
ki je edini zmagal v vseh petih kolih in si prislužil ploščico s svojim 
imenom na pokalu. Po spletu okoliščin so imeli trije enako število 
zmag, štiri, zato je odločala razlika med dobljenimi in izgubljenimi 
igrami. Drugo mesto je zasedel lanski zmagovalec Jože Skok, tretji 
pa je bil Ivan Juretič. Četrto mesto je že drugič prispelo v roke Igorja 
Mavra. Pa si ni kaj dosti jemal k srcu. Veselo je razpredal o kačarstvu 
in poskušal pri potencialnih kačarjih vzbuditi občutek sramu. Koliko 
mu je to uspelo, bomo kmalu videli. 
Vsak udeleženec je dobil manjšo nagrado za svoje igranje. Zahvaliti 
se moramo Dennisu in podjetju »Intersocks Hurwits«, ki sta prijazno 
prispevala veliko večino nagrad. Po popoldanskem nalivu smo se bolj 
ali manj hitro in kapljajoče napotili domov k svojim vnukom. Dedki, 
naslednje leto bo naše jubilejno 10. druženje na teniških igriščih. 
Rezervirajte si čas za to okroglo obletnico. 

  
Besedilo in foto: Bregov Šimen

Vsi zbrani dedki

Končni rezultat je bil tako 20:16 v korist Mengšanov
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Zaključek lige v podkvah: ŠD Loka zopet prvoligaš
26. maja je bil v športnem parku sklepno dejanje letošnjega tekmovanja v podkvah - zaključni turnir posameznikov za leto 
2016-2017. Letos je v ligi sodelovalo petnajst ekip, osem v elitni skupini in sedem v drugi ligi. Tekmovanje se je začelo v me-
secu septembru in končalo 15. maja, po dvokrožnem berger sistemu.

Skozi leto so največ prikazali igralci iz ekipe Ribič bara (Vir pri Dom-
žalah), ki so zasluženo osvojili ligo in odnesli prehodni pokal na drugo 
stran Bistrice, pred presenečenjem letošnje lige Cono-B iz Most ter še 
eno Virjansko ekipo Finale Teamom. Iz lige pa je izpadla ekipa Jakove 
Mete, ki je zadnja tri leta kraljevala v ligi. 

Najboljši: 

 

• Tominec Dominik 

• Kosirnik Miran 

• Ceglar Sandi

Najboljši posamezniki turnirja

 
• Ribič bar 
• Cona – B 
• Finale team 
 
Med drugoligaši je suvereno slavila ekipa BK Mengeš, pred ekipo Šd 
Loka, ki se je z sedmo uvrščeno ekipo iz prve lige Sahara bar pomerila v 
kvalifikacijah in jih tudi dobila z rezultatom 4 : 1 in se uvrstila v prvo ligo. 
Naj igralec je postal član Cone – B Dominik (84,4% uspešnost), da je 
letos njegova sezona, je dokazal tudi na sklepnem turnirju. Najboljši 
med drugoligaši pa je postal Matjaž Bratovž  (prav tako po mojem skro-
mnem mnenju eden najboljših igralcev metanja podkev). Na sklepnem 
turnirju je sodelovalo 77 igralcev od skupno 123 sodelujočih v ligi. 

Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar, vodja lige

Orliči iz SSK Mengeš že razprli krila
Kdor je mislil, da mladi smučarski skakalci iz SSK Mengeš ne bodo ponovili izjemno uspešne sezone 2015/16, se je močno 
uštel. V minuli zimi so namreč varovanci glavnega trenerja Aleša Selaka ter njegovih pomočnikov Luke Brnota in Davorja 
Maučeca še stopnjevali svoje dosežke ter znova kraljevali na skakalnicah po vsej Sloveniji. Potem ko so od januarja do marca 
pridno zbirali točke, kolajne in pokale na tekmah, so se 26. maja na povabilo Smučarske zveze Slovenije odpeljali še po končne 
nagrade v Velenje.

V skupnih seštevkih slovenskega pokala so se z zlatimi lovorikami naj-
bolj izkazali Taj Ekart (med dečki, starimi do 13 let), Nik Bergant Sme-
rajc (do 10 let) ter Živa Andrić in Alen Pestotnik, ki sta bila najboljša v 
konkurenci cicibank in cicibanov (do 9 let). Med najboljšo trojico sta se 
prebila tudi drugouvrščena Benjamin Bedrač (do 11 let) in Tit Voranc 

Božič (do 10 let). Mladi orliči iz SSK Mengeš so se drug za drugim na 
zmagovalni oder vzpenjali tudi za dosežene uspehe v regijskem (gorenj-
skem) pokalu Cockte. Ob Taju Ekartu (do 13 let), Živi Andrić (do 9 let) 
in Alenu Pestotniku (do 9 let) se je v tej konkurenci na vrh zavihtel tudi 
Benjamin Bedrač (do 11 let), med dečki, starimi do 10 let, pa si je Timo 
Šimnovec prislužil srebrno kolajno. 
Kot da bi jim priznanja še dodatno razprla krila, so se Selakovi varovan-
ci že dan zatem odlično odrezali na uvodnem tekmovanju (olimpijske) 
sezone 2017/18 – na pokalu občine Zagorje v Kisovcu. Na tamkajšnjih 
skakalnicah so namreč zmage slavili Taj Ekart (do 14 let), Nik Bergant 
Smerajc (do 11 let) in Živa Andrić (do 11 let), na drugem mestu je pri-
stal Jaka Perne (do 9 let), tretji mesti pa sta osvojila Benjamin Bedrač 
(do 12 let) in Alen Pestotnik (do 10 let). Slovesne razglasitve najboljših 
so se udeležili tudi četrtouvrščeni Živa Andrić (do 13 let), Igor Teodor 
Herbstritt (do 13 let), Anja Kukar (do 11 let) in Alen Pestotnik (do 11 
let) ter petouvrščena David Maleš (do 13 let), Timo Šimnovec (do 11 
let) in šestouvrščeni David Vrhovnik (do 11 let). 
Za konec je treba še omeniti, da je posebno priznanje prejel tudi član 
mengeškega kluba Mitja Letnar, ki so mu za dolgoletno delo na Smu-
čarski zvezi Sloveniji pristojni na prireditvi v Velenju izročili najvišje pri-
znanje naše krovne organizacije – bloškega smučarja. 
  

Besedilo: Miha Šimnovec 
Foto: Goran Andrić 

Mladi orliči iz SSK Mengeš so na prireditvi Smučarske zveze Slovenije 
konec maja v Velenju prejeli kopico priznanj za uspehe, ki so jih dosegli 
minulo zimo
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18. Odprto prvenstvo Mengša – 6. memorial Simona 
Jenca
V počastitev občinskega praznika je namiznoteniška sekcija Partizana Mengeš 28. maja letos že šestnajstič organizirala 
tekmovanje v namiznem tenisu, letos pa že šestič memorialni turnir Simona Jenca, imenovan po dolgoletnem tekmovalcu 
in namiznoteniškem sodniku. Nastopilo je osemnajst tekmovalcev in ena tekmovalka.movalk in tekmovalcev.

Najprej so se pomerili v skupinskem delu tekmovanja, kjer so igrali 
vsak z vsakim. Prvo- in drugouvrščeni tekmovalec sta se uvrstila v 
finalni del tekmovanja, tretje- do petouvrščeni pa v tolažilno skupino, 
kjer so igrali na izpadanje do konca. Tekmovanje je potekalo pod 
vodstvom Žige Zupana, pokale najboljšim pa je podelila soproga po-
kojnega Simona.   

Besedilo: Mlaj 
Foto: Žiga Zupan

Vrstni red: 

1. mesto: Bojan Maselj 

2. mesto: Franci Strnišnik 

3. - 4. mesto: Drago Torkar, Robert Mali

Stopničke za NHK Mengeš v Slovenskem pokalu v 
namiznem hokeju
Bernard Škrlep se je še četrtič zapored zavihtel na tretje mesto v skupnem seštevku Slovenskega pokala v namiznem hokeju.

ZV Kranju je bil pred dnevi odigran zadnji turnir iz serije za Sloven-
ski pokal v namiznem hokeju, tudi tokrat pa se člani NHK Mengeš 
ne vračamo praznih rok. V kategoriji Open je Bernard Škrlep uspel 
ohraniti prednost pred zasledovalci in se uvrstil na končno tretje 
mesto. Zmagal je Anže Božič iz Kranja.
Naši mladi člani pa so pometli s konkurenco med osnovnošolci, 
saj so zasedli vse tri stopničke: svoje druge zaporedne lovorike se 

Najboljši osnovnošolci (z leve): Mojca Škrlep, Miha Škrlep in Aljaž 
Kuhar (vsi NHK Mengeš)

1.mesto Bojan, 2.mesto Franci, 3-4.mesto Drago in Robi

je razveselil Miha Škrlep, druga je bila njegova sestra Mojca, na 
tretje mesto pa je uspel skočiti Aljaž Kuhar.
Najboljši tekmovalci se sedaj že vneto pripravljajo na bližnje sve-
tovno prvenstvo, ki se bo sredi junija odvijalo na Češkem. Tja po-
tujejo tudi trije člani NHK Mengeš: Bernard, Miha in Mojca Škrlep.

Besedilo in foto: B. Š.

Najboljši trije v Slovenskem pokalu v sezoni 2016/17 (z leve): Nejc 
Škrlep, Anže Božič (oba NHK Kranj) in Bernard Škrlep (NHK Mengeš)
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Enajstič Mengšani proti Nemengšanom
Težko pričakovano vsakoletno srečanje teniških igralcev med člani TK Mengeš je že tradicionalno proti koncu maja. Kako se je 
že začelo? Pred desetimi leti sta dva člana, Matjaž in Ivan, po dolžini članstva v klubu starejši in mlajši, v toplem pomladnem 
večeru razpredala o tem in onem. Beseda je seveda nanesla tudi na tenis v Mengšu. Starejši je bentil nad tem, da Velikomen-
gšani nikakor ne morejo več premagati članov iz Malega Mengša. Ob večkratni ponovitvi hmeljevga napitka sta se dogovorila, da 
upravnemu odboru predlagata novo tekmo med Mengšani in ostalimi člani, ki niso iz Mengša. Tu ne velja, da stanuješ v Občini 
Mengeš, ampak da si iz središča občine. In tradicija se je začela. 27. maja 2017 smo se srečali enajstič.

Do tega dvoboja so Mengšani vodili z 8 proti 2. Lanska suverena zma-
ga jim je vlivala veliko zaverovanost vase in samozadovoljstvo. Vodja 
Nemengšanov je imel sedaj zadnjo priložnost, da ohrani ta položaj, saj 
je lanski poraz z veliko razliko zarezal ogromne in globoke brazde v nje-
govo srce in zavest. Odločen je bil, da pridobi vse najboljše igralce za 
igranje. V veliki meri mu je to uspelo, saj so mu pomagali tudi nekateri 
skrivni lobisti. Mengšani ravno tako niso stali križem rok, vendar vseh 
najboljših igralcev, tako kot nasprotniki, vendarle niso uspeli pritegniti 
k igranju. Lep sončen dan se je napovedoval. Sonce je prikukalo točno 
deset minut pred šesto uro zjutraj. Malo pred deveto uro je prišla ve-
čina igralcev. Nekateri tudi že veliko prej. Tudi vodji obeh ekip, Dušan 
Planinšek – Dule in Ivan Juretič ter tudi Mušičevi s predsednikom Mar-
janom na čelu. Pred tekmo je bilo potrebno urediti še nekaj opravil, da 
bi srečanje potekalo tekoče in nemoteno. Po obveznem fotografiranju 
pred tekmo vseh prisotnih teniških igralcev in teniških igralk, ki so to-
krat prišle že drugič zaporedoma na tekmovanje, se je s skoraj polurno 

zamudo tekma pričela. Ob odsotnosti vodje tekmovanja sta vodenje 
prevzela oba šefa ekip. V prvi menjavi je prvo zmago na srečanju pri-
borila ženska dvojica Avsenik–Gladek. V tem prvem nizu petih iger so 
Nemengšani povedli s 3 : 2. Tudi prva menjava se je končala z enakim 
razmerjem zmag. Lanskim poražencem se je začel jasniti obraz. V dru-
gi menjavi so Mengšani pokazali zobe. Dobili so jo s 3 proti 2. Tretja 
menjava je zopet prinesla zmago Nemengšanom s 3 : 2. Nemengšani 
so povedli z 11 proti 9. Očitno je bilo, da zadnja menjava odloča o 
zmagi. Izid 4 : 1 za Nemengšane in končen rezultat 15 proti 10 za njih. 
Težko priborjena končna zmaga in zmanjšanje razlike na vseh enajstih 
srečanjih, na 8 proti 3 za Mengšane. Iz rok predsednika je Ivan Juretič 
prejel prehodni pokal in ga s svojimi tekmovalci veselo proslavil. Duletu 
je poklonil steklenico češenj namočenih v žganje rekoč z izrekom Na-
poleona, ki mu ga je poslal eden od njegovih igralcev, ko jim je poslal 
pred tekmo vzpodbudno sporočilo: »Če zmagaš, si šampanjec zaslužiš, 
če izgubiš, ga pa potrebuješ.« 
Zopet se je izkazalo kako trdno društvo je TK Mengeš. Igralo je točno 
50 igralcev, med njimi je bilo 9 deklet, ki so odigrala 4 igre posamezno 
in eno dvojic. Poživila so sivino moških, prinesla mehkejši odtenek iger 
in s svojo dobro igro potrdila uspešne priprave z Lošinja. Celoten potek 
igranja je potekal mirno, toda zagrizeno, brez sporov in povišanih tonov, 
zato sta oba vodja imela izredno lahko delo. Pohvaliti je potrebno oba 
Andreja, Novoselca in Ivanušo. Najstarejša igralca srečanja sta poka-
zala zagrizeno in neizprosno igranje in zavidljivo telesno pripravljenost. 
Do naslednjega srečanja ob letu osorej je veliko časa za proslavljanje ob 
zmagi in lizanje ran ob porazu. Nasvidenje na 12. srečanju obeh ekip 
v letu 2018. 

Besedilo in foto: Bregov Šimen

Mengšani sedemkrat na stopničkah
14. maja je bil v Rdeči dvorani v Velenju 2. TOP za mladince in mladinke v namiznem tenisu. Na tekmovanju so nastopili najbo-
lje uvrščeni tekmovalci in tekmovalke na lestvicah Namiznoteniške zveze Slovenije. Tekmovanje je potekalo v treh kakovostnih 
skupinah z osmimi tekmovalci. Igrali so vsak z vsakim.

Pri mladincih sta Aljaž Frelih in Nejc Erjavec tekmovala v 1. jakostni 
skupini, Tim Pavli v 2. in Bor Rutar v 3. skupini. 
Zmagovalec turnirja je postal Aljaž Frelih, Nejc Erjavec pa je osvojil 4. 
mesto. 
V 2. skupini je Tim Pavli osvojil 8. mesto, v 3. skupini pa je bil Bor 
Rutar 3., Tilen Šalja pa je osvojil 6. mesto. 

Pri mladinkah je Ana Tofant v 1. skupini osvojila 2. mesto, Katarina 
Stražar pa je bila 3.  
V 2. skupini je bila Tara Kobetič 3., Vita Kobetič 3. in Nika Kobetič na 
8. mestu. 
Mengšani so ponovno dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega nami-
znega tenisa. Čestitka trenerjema Davidu Orešniku in Žigi Zupanu. 
  

Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan

Aljaž 1. mesto

Bor 2. mesto 
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Ana zlata, Katarina bronasta
V Puconcih je bil 7. maja 3. odprti turnir za člane in članice v namiznem tenisu. Nastopilo je 24 članic iz 13 slovenskih 
namiznoteniških klubov, med njimi Ana Tofant in Katarina Stražar iz Mengša.

V predtekmovanju so igrale v skupinah vsaka z vsako, najboljši dve 
pa sta se uvrstili v finalni del tekmovanja, kjer so igrale na izpadanje 
do konca. Tudi tokrat se je žreb poigral z Mengšankama, saj sta se 
že srečali v polfinalu. 
Ana je na poti do finala najprej premagala Laro Opeka (Kajuh – Slo-
van), nato v polfinalu Katarino Stražar in v finalu Leo Paulin (Arrigoni 
Izola). Katarina Stražar pa je v igri za uvrstitev v polfinale premagala 
Aleksandro Vovk. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Vrstni red: 

1. mesto:         Ana Tofant (Mengeš) 

2. mesto:         Lea Paulin ( Arrigoni) 

3. - 4. mesto:   Katarina Stražar (Mengeš) 

                       Katja Gutnik (Logatec)

Ana 1.mesto, Katarina 3.-4. mesto

Že 2. teniške priprave TK Mengeš za ženske
Po uspešno izpeljanih prvih teniških pripravah TK Mengeš za ženske smo se tenisačice Mengša, še bolj zagnane kot lansko 
leto in v še bolj zgodnjih urah v soboto, 6. maja, odpravile na druge, sedaj že tradicionalne priprave TK Mengeš za ženske na 
čudoviti Mali Lošinj. Tudi letos nam je teniške treninge krojil trener Aleš Šporn, organizacijo pa vršil Jaka Kruljec.

Ker so nam lansko leto dnevi čisto prehitro minevali, smo letošnje 
priprave podaljšali za en dan, ki smo ga izkoristili za nekaj več po-
čitka in ogled bližnjih kulturnih znamenitosti. Naš trener je ocenil, 
da smo skozi lansko sezono pridno nadgrajevale teniško znanje in 
da je prišel čas, da naredimo korak dlje, zato nam je pripravil po-
sebne taktično-tehnične treninge z različnimi vajami - tako igranja 
dvojic kot tekmovanja v igri posameznic. Treningi so ob vajah za 
moč in aktivacijo, raztezanjem in teku hitro minevali in tako smo 
se v sredo, 10. maja, odpravili proti domu, čeprav smo se vsi 
strinjali, da bi ob tako dobri družbi in vzdušju zlahka podaljšali še 
za kakšen dan. 
Novonastalo znanje se je dodobra utrdilo in se je pokazalo že ob 
prvih klubskih tekmovanjih z Duplico, na kar smo še posebej po-
nosne.

Besedilo in foto: Maja Hurwits

Luka Jokič na stopničkah v Zagrebu na ZAGIPINGU
Odmeven mednarodni uspeh Luke Jokiča na 64. ZAGIPINGU, na katerem je nastopilo preko 800 tekmovalcev iz 17. držav.

Luka in Jure 3.mestoLuka Jokič je s soigralcem Juretom Krakerjem iz Mute v ekipnem 
delu tekmovanja za najmlajše kadete osvojil 3. mesto. V predtek-
movanju sta premagala ekipo Zagreb 1, Edelekx Tuzla in Urban 
England. V polfinalu sta nato izgubila z ekipo Szekszard Ac iz Ma-
džarske. Pokale je podeljeval legendarni Dragutin Šurbek. 
  

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik
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Odlična pripravljenost Marka Jeretine za zmage tudi 
na najvišjih mednarodnih tekmovanjih
Marko Jeretina je v aprilu in maju pokazal odlično pripravljenost in na treh mednarodnih tekmah kar trikrat stal na stopnič-
kah. V aprilu si je na predolimpijski preizkušnji na madžarskem privozil tretje mesto, v začetku maja na Češkem in konec 
maja na avstrijskem koroškem pa kar dve zmagi.

V nedeljo, 2 aprila 2017, je v Gyoru na Madžarskem potekala predo-
limpijska preizkušnja v cestnem kolesarstvu. Na lokaciji, kjer bo julija 
2017 potekal olimpijski festival evropske mladine v cestnem kolesar-
stvu, so slovenski fantje, stari petnajst in šestnajst let, prikazali never-
jetno predstavo. Blaž Avbelj je v solo vožnji zmagal, 30 sekund za njim 
je v cilj, tudi sam, prišel Rok Kovačič, v odličnem šprintu skupine petih 
ubežnikov pa si je tretje mesto privozil Marko Jeretina.
V petek, 5. maja 2017, se je slovenska mladinska reprezentanca v 
cestnem kolesarstvu udeležila dirke GP Matoušek na Češkem. Ekipo 
so sestavljali Marko Jeretina, Blaž Avbelj, Rok Kovačič, Boštjan Murn, 
Jan Bevc, Jaka Čemažar, Andrej Šranc in Jan Ravbar. Dirka je bila se-
stavljen iz petih etap, na prologu v dolžini 1,6 km pa je Marko Jeretina 
dosegel odlično drugo mesto. Popoldan je bila na sporedu prva etapa, 
dolga 80 km, ki sta jo v prvem delu sestavljala dva kroga, dolga 20 
km, z dvema gorskima ciljema. Kolesarji so se vračali nazaj čez cilj in 
na zahtevnem Hartinkovem klancu, ki je dolg tri km in ima dvanajstod-
stotni vzpon, je Marko Jeretina s preudarno vožnjo v skupini in odlič-
nim šprintom prišel do zmage. Po tretji etapi je Marko izgubil majico 
najboljšega kolesarja in se v skupni razvrstitvi uvrstil na 16. mesto.
V nedeljo, 28. maja 2017, je v Velikovcu na avstrijskokoroški strani 
potekala dirka za Pokal Alpe-Adria. Marko Jeretina je pokazal premoč 
v skupini mlajših mladincev in z odličnim šprintom ponovno zmagal.

Besedilo in foto: S. J., Kolesarsko društvo Mengeš Marko Jeretina, 3. mesto na predolimpijski preizkušnji na Madžarskem 

Malonogometni turnir
V Športnem parku Loka pri Mengšu se je v soboto, 22. aprila, odvijal malonogometni turnir Živjo, nogomet, ki poteka v 
sklopu desetih turnirjev v organizaciji Pivovarne Union. Lokacije so bile izbrane glede na mesta, iz kjer prihaja nogometni 
klub v Prvi slovenski ligi ali v njihovi neposredni bližini - NK Radomlje. Igralo se je po sistemu 5+1 z odbojno žogo. Pravico 
je delila sodniška zasedba NZS.

Prijavilo se je rekordnih štiriindvajset ekip iz cele Slovenije, med 
njimi tudi domačini ŠD Loka ter nekaj iz bližnje okolice (Šerifi Tr-
zin, Za Dvorano Komenda, Smrkci Kamnik ...). Priprave na takšen 

športni dogodek so se začele že teden dni prej, na dan turnirja 
pa v zgodnjem hladnem jutru, ko sončni žarki še niso obsijali in 
ogreli terena. Na otvoritveni tekmi sta se srečali ekipi Drvoti in ŠD 
Loka. Nato pa smo čez dan spremljali odlične in zanimive tekme ter 
nepopustljiv boj. V okviru turnirja je bilo poskrbljeno tudi za naše 
najmlajše z napihljivim nogometnim igriščem, odlično gostinsko po-
nudbo ter glasbeno podlago DJ-ja. Po zaključku skupinskega tek-
movanja smo ob 19. uri v velikem pričakovanju prešli na izločilne 
boje, kjer je ostalo le še osem najboljših ekip. Vse do velikega finala, 
kjer smo gledali atraktivne poteze in zadetke v stilu največjih moj-
strov okroglega usnja, smo v velikem številu stiskali pesti vsak za 
svojega favorita. Na koncu je prestižna lovorika in napredovanje na 
zaključni turnir vseh zmagovalnih ekip iz ostalih prizorišč, ki bo 10. 
junija v Stožicah, zasluženo pripadala ekipi Osman tim, za katero 
so igrali tudi nekateri trenutni reprezentanti futsala in za nagrado 
odpeljali poln kombi Unionovih izdelkov. Ekipa ŠD Loka pa se je 
po uvrstitvi iz skupinskega dela žal morala posloviti v četrtfinalu. V 
čast nam je bilo organizirati takšen dogodek in upam, da se priho-
dnje leto spet vidimo. 

Besedilo in foto: Rok Florjančič
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31. Alpski večer v Bohinju
V Bohinju je bil 13. maja v organizaciji Alpskega kvinteta že 
31. Alpski večer. Duša in glavni organizator večera je prav naš 
občan Janez Per, ki daje pomen alpskemu turizmu in slovenski 
alpski glasbi. V programu so poleg Alpskega kvinteta sodelovali 
še trije ansambli iz Slovenije in trije iz tujine (Avstrije in Švice).

Letošnji 31. Alpski večer je bil poseben tudi zato, ker je bila članom 
Alpskega kvinteta podeljena zlata plošča za CD projekta njihove 50-le-
tnice, kjer so nanizali nove skladbe za njihov »zlati jubilej«. Tujina hvali 
in podeljuje priznanja, vprašamo pa se lahko - kaj pa mi. Zanimivost 
sodelovanja in dela je zvestoba založbi VM MCP, s katero ansambel 
sodeluje že več kot 40 let. 
Na Alpskem večeru je sodeloval tudi ansambel Begunjčani, v katerem 
izvrstno igra klarinet Mengšan Robi Požar.
Prisotni smo bili presenečeni predvsem zaradi poznavanja slovenske 
alpske glasbe tujcev, tako iz Švice, Avstrije, Nemčije in drugod, posebej 

V programu, ki ga je vodila Nataša Vrhovnik Jerič smo slišali dvaindvaj-
set skladb z veznim besedilom, ki je bil posvečen tudi 50-letnici oble-
tnici petja nekdanjega mladinskega zbora, katerega pevci so še danes 
okostje župnijskega pevskega zbora. Pevce in glasbenike je pozdravil 
gospod Štefan Babič. Po koncertu je sledilo druženje pevcev v župnij-
skem domu z obljubo, da se ti koncert nadaljujejo tudi naslednja leta.

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Koncert zborov Maj časti 
Marijo
Od leta 1995 člani Mengeškega Zvona vsako leto organizirajo 
pevsko srečanje zborov z naslovom Maj časti Marijo. Zbori in 
povabljeni gostje izvajajo sakralne pesmi in skladbe s tematiko, 
posvečene božji materi Mariji. V letošnjem programu so poleg 
otroškega zbora Angelčkov, Okteta MI, Mengeškega Zvona, Pev-
ske skupine RŽ, Vokalno instrumentalne skupine sv. Mihaela, 
Prazničnega zbora, Mešanega pevskega zbora svetega Mihaela 
nastopili še Trobilni sestav Per in APZ Alojzija Mava iz Ljubljane.

Gostitelji, Triglavski zvon, so nas lepo sprejeli v zgodnji popoldanski uri 
ter vse skupaj povabili na ogled znamenitosti v svojem kraju. Ogledali 
smo si 53 m visok slap Peričnik, oddaljen pet kilometrov na relaciji 
Mojstrana-Vrata pod Triglavom, Slovenski planinski in gorniški muzej 

Veselo pod Triglavom
Kakor vsako leto v mesecu maju smo bili tudi letos povabljeni na 19. Zvonarijado v Mojstrano na Gorenjskem. Ker pa nam vre-
me ni bilo naklonjeno, smo imeli koncert v športni dvorani osnovne šole, namesto na trgu Leona Štuklja sredi vasi, kjer imajo 
obeležja vsi olimpijci zimskih športov iz teh krajev. Prijavilo se nas je sedem zborov iz Slovenije z imenom Zvon.

pa še pesmi, ki so bile izvajane v slovenščini, pa so vsi (blizu 800 
poslušalcev) v en glas peli v slovenščini. Spoznaš, da je to glasba, ki 
povezuje narode, predvsem pa daje zavest za naš narod tudi Sloven-
cem na Koroškem in drugod v zahodni Evropi. 
Hvala Bohinjcem in županu Bohinja, da prepoznajo, da je glasba, ki 
je izšla iz našega naroda, tudi turistična priložnost Slovenije.  

Besedilo in foto: J. V.

ter najstarejšo gorsko kmetijo, Pocarjevo domačijo v Zgornji Radovni. 
Posebej omenimo še planinski muzej, vreden ogleda zaradi zgodovine 
gorništva iz avstro-ogrskih časov, prve svetovne vojne ter novejšega 
obdobja vse do današnjih dni, seveda z helikopterjem za reševanje. 
Župnik Jakob Aljaž je v času 37-letnega službovanja v Dovjem pri Moj-
strani kupil svet na vrhu Triglava ter postavil železni bivak. Tega so 
seveda po mnogih letih zamenjali z novim, prvotni pa je v muzeju. Zato 
so Jakobu Aljažu postavili spomenik v Dovjem za zasluge in požrtvoval-
nost, zapisal pa se je v zgodovino Slovencev kot pravi domoljub. 
Po koncertu vseh sodelujočih zborov, zapetih pesmi po lastnem izboru 
in dveh skupnih pesmih so nas številni gledalci nagradili z aplavzom. 
Sledilo je še družabno srečanje z ansamblom Zasavci pozno v noč. Z 
mislimi pa smo že na ljubilejni Zvonarijadi v Šempetru v Savinjski dolini.

Besedilo in foto: M. Kralj

Starosta Alpskega kvinteta, Janez Per

Obiskovalci so slišali dvaindvajset skladb z veznim besedilom, ki je bil 
posvečen tudi 50-letnici obletnici petja nekdanjega mladinskega zbora
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Praznovanje smo začeli s pritrkavanjem mengeških pritrkovalk 
Francke, Joži in Irene, ki so se tudi tokrat z veseljem odzvale na 
našo prošnjo, da nam polepšajo dan z glasbo zvonov. Ob 19. uri 
je bila sv. maša, ki jo je daroval mengeški župnik Janez Avsenik v 
spomin na mučeniška brata Primoža in Felicijana. Po narodnosti sta 
bila ta priprošnjika Sabinca s Sabinskih gora, ki so zahodni podalj-
šek Abrucev severno od Rima. Zaradi globoke vere, ki sta jo širila 
med pogani, kar ni bilo všeč takratnim oblastem, sta bila umorjena. 
Po sv. daritvi pa smo bili v prijetni družbi polnega svetišča ljubiteljev 
petja priče še Primoževemu večeru – koncertu v izvedbi domače 
Pevske skupine Rž, katere umetniški vodja je Andrej Ropas. Nastop 
te priljubljene skupine je bil res nekaj posebnega. To je bila glasba, 
ki navdušuje staro in mlado – narodno-zabavna glasba, le v drugač-
ni, zborovski preobleki. In vrhunski izvedbi! Kdo ne pozna Avseniko-
vih – Odmev s Triglava, Kadar bom vandral, Čakala bom, Lepe ste 

Primožev večer za 
sladokusce
Od leta 1995 člani Mengeškega Zvona vsako leto organizirajo 
pevsko srečanje zborov z naslovom Maj časti Marijo. Zbori in 
povabljeni gostje izvajajo sakralne pesmi in skladbe s tema-
tiko, posvečene božji materi Mariji. V letošnjem programu 
so poleg otroškega zbora Angelčkov, Okteta MI, Mengeškega 
Zvona, Pevske skupine RŽ, Vokalno instrumentalne skupine 
sv. Mihaela, Prazničnega zbora, Mešanega pevskega zbora 
svetega Mihaela nastopili še Trobilni sestav Per in APZ Aloj-
zija Mava iz Ljubljane.

ve, Karavanke, Resje že cvete, pa Stoparjeve Koroške in ob koncu še 
Oj, Loka mi draga. Ja, program je bil pisan na »kožo« občinstva, ki 
je v njem brezmejno uživalo. Večer so z nastopom oplemenitili tudi 
člani Stopar tria. Ploskanje? Bilo ga je v izobilju! Izjemen glasbeni 
večer, ki je bil poln veselih in zadovoljnih ljudi je v šopek rži povezala 
voditeljica Maruša Loboda. 
Potem, ko smo pri sv. maši slišali Božjo besedo in na koncertu pre-
jeli duhovno hrano s slovensko pesmijo, smo bili ob koncu prijetnega 
večera deležni še dobrot loških gospodinj. In seveda ljudskega petja 
pod milim nebom. Vsem se zahvaljujemo z besedami: hvala Vam, 
bilo je odlično! 

Besedilo in foto: Jože Brojan

KULTURA

Zaključek želvinega bralnega popotovanja in 1, 2, 3 
… znam!
V sredo, 10. maja se je v Knjižnici Domžale odvil zaključek projekta spodbujanja branja za otroke do desetega leta: Žel-
vino bralno popotovanje. Vsi sodelujoči, ki so oddali izpolnjeno zgibanko so bili povabljeni na ogled lutkovne predstave 
Sapramiška, ki so jo pripravili in odlično izvedli učenci in učiteljice OŠ Dragomelj.

V projektu Želvino bralno popotovanje je sodelovalo in ga uspešno 
zaključilo 69 otrok. Od tega je bilo 34 zgibank oddanih v Knjižnici 
Domžale, 8 v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš, 9 v Knjižnici dr. Ja-
koba Zupana v Šentvidu pri Lukovici, 13 v Knjižnici Daneta Zajca 
Moravče in 5 v Knjižnici Tineta Orla Trzin. Po predstavi je sledila 
podelitev nagrad sponzorjev. 
V bralno-spodbujevalnem projektu 1, 2, 3 ... znam! je sodelova-
lo 18 otrok. Od tega 7 v Domžalah, 1 v Mengšu, 2 v Šentvidu 
pri Lukovici, 6 v Moravčah in 2 v Trzinu. 1, 2, 3…znam! je pro-
jekt, namenjen mladim od desetega do 15. leta dalje. Mladostnike 
spodbujamo k branju poučnega knjižnega gradiva, hkrati pa jih 
vabimo tudi k branju e-knjig preko portala Biblos. Sodelujoči so 
prejeli nagrade sponzorjev.
Vse sodelujoče bralce in bralke vabimo k ogledu razstave likovnih 
izdelkov otrok, ki so nastali ob projektu. Razstava bo na ogled v 
Knjižnici Domžale od 26. 6. do 8. 7. 2017 na Oddelku za otro-
ke in mladino. Sodelujoče že vnaprej vabimo tudi k sodelovanju 
pri Želvinem poletnem bralnem popotovanju in Poletju s knjigo, 
bralno-spodbujevalna projekta bosta potekala od začetka meseca 
junija do 31. avgusta! Več informacij dobite pri vaši knjižničarki, 
knjižničarju!

Besedilo in foto: Lidija Smerkolj Turšič, Knjižnica Domžale

Izvajajo narodno-zabavno glasbo v drugačni, zborovski preobleki in vrhun-
ski izvedbi

Razstava bo na ogled v Knjižnici Domžale od 26. 6. do 8. 7.
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Junij v znamenju likovnikov
Junij je čas prireditev na prostem in druženja v naravi. Za Likovno društvo Mengeš je mesec junij eden bolj aktivnih 
mesecev, saj poleg  tradicionalne prireditve – galerije na prostem Sprehod ob Pšati, zelo aktivno sodeluje tudi z drugimi 
društvi v domači občini in izven nje.

Tako je društvo sodelovalo na 11. Golažijadi v soboto, 3. junija 2017, v 
organizaciji društva tabornikov RUP Mengeš, kjer se je pet članic pome-
rilo v kuhanju golaža. Med petnajstimi ekipami je naša ekipa zasedla 4. 
mesto. V nedeljo, 4. junija 2017, je društvo sodelovalo na 15. Ustvarjal-
nih delavnicah na gradu Jable v organizaciji Turističnega društva Kanja 
iz Trzina. Na teh delavnicah likovniki sodelujejo že vrsto let. Letos so na 
platna upodabljali pokrajino v senci visokih dreves na livadi pred gradom. 
Zanimivo je bilo tudi opazovati trzinske rezbarje pri delu. 
Preden odidejo na zaslužene počitnice, imajo še kar nekaj aktivnosti. Na 
povabilo KUD Polzela bodo 13. junija, odšli na Polzelo, kjer bo v Zalo-
žah na graščini Novi Klošter likovni ex tempore Podobe Novega Kloštra 
skozi čas, čez teden dni, 20. junija, pa bodo prisotni na odprtju razstave 
tega srečanja na osrednjem dvorišču in pod oboki graščine Novi Klošter 
v Založah. Dan poprej se bodo udeležili odprtja razstave  fotografije in 
kiparstva v okviru Zlate palete ZLDS, kjer tudi sodelujejo. 
Vabljeni na galerijo na prostem Sprehod ob Pšati, ki jo pripravlja Likovno 
društvo Mengeš in bo v Staretovem drevoredu v športnem parku v Mengeš 
v soboto, 17. junija 2017, od 10. do 17. ure. Veseli bomo vašega obiska.
 

Besedilo in foto: Binca Lomšek
Udeleženci ustvarjalnih delavnic na Jablah

Pomladna odprta pevska vaja MePZ Svoboda Mengeš
Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je v okviru Tedna ljubiteljske kulture v sredo, 17. maja 2017, izvedel pomladno 
odprto pevsko vajo pred kulturnim domom v Mengšu. Sorodnikom in prijateljem, predvsem pa Mengšanom, smo želeli 
predstaviti, kako poteka običajna pevska vaja v našem zboru. Prijetno pomladno vreme in zahajajoče sonce nas je spod-
bujalo k aktivnemu delu.

Pevske stole smo razporedili v dveh polkrožnih vrstah, tako kot v pevski 
sobi, in postavili električni klavir za spremljavo in intonacije. Na plo-
ščadi v parku smo pripravili pogostitveno mizo z drobnimi sladkimi in 
slanimi prigrizki in izbor pevskih napitkov. 
Naš zborovodja Iztok, ki nas vodi že tretje pevsko leto, je prišel na vajo 
direktno z vaje za musical Moje pesmi, moje sanje, ker je namestnik 
dirigenta. On je že imel ogrete roke, skupaj pa smo vajo pričeli malo 
po 19. uri z globokimi kontroliranimi vdihi, razgibavanjem vratnih mišic 
in ramenskih sklepov. Z raznimi kombinacijami izgovarjanja  glasov č, 
š, t in f smo zbudili glasilke in usta ter se upeli z različnimi zaporedji  
glasov. 
Kako prijetno je peti na svežem zraku in v rahli sapici, ki veje mimo 
kulturnega doma proti potoku. 
Po upevanju smo vadili pesmi za nastop v Vrsarju na Hrvaškem v za-
četku junija 2017. Naši družinski člani, ki so nas prišli spodbujati na 
odprto vajo, so med vajo poslušalce prijazno postregli s prigrizki in pev-
skimi napitki. Poslušalci so zavzeto spremljali dogajanje in po obrazih 
sodeč in po vmesnih aplavzih, jim je bila vaja zelo zanimiva. Le promet 
s Slovenske ceste je bil na trenutke glasnejši kot naše petje. 
S pomladno odprto pevsko vajo smo želeli tudi pridobiti nove pevce, ki 
še zbirajo pogum, da se nam pridružijo.  Naše pevske vaje so prijetno 
delovne, brez klepetanja, na trenutke humorne zaradi iskrivih dirigento-
vih komentarjev, na trenutke trpeče, ker dirigent s kritičnimi komentarji 
vztraja na pravilno zapetih tonih. Zaradi intenzivnega dela med vajo po-
zabimo na skrbi, ki smo jih prinesli od doma in po končani vaji domov 
odidemo sproščeni in sveži kot po kakšni globoki meditaciji. Hvala, 
Iztok, za zavzeto delo. 
Redne pevske vaje imamo vsak ponedeljek in sredo od 20. do 22. ure 
v pevski sobi v 2. nadstropju kulturnega doma Mengeš, severni vhod. 
Vabimo vse, ki imate posluh in veselje do zborovskega petja, da se 
nam pridružite. 
  
Besedilo in foto: Germana Leben, predsednica MePZ Svoboda Mengeš

Odprta pevska vaja

Med pevsko vajo
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Rock koncert v Pruhu
V petek, 2. junija, je bil mengeški "pruh" oz. nekdanje letno gledališče ponovno nabito polno. Mengeška godba je v soorganizaciji 
s Toma prireditve pripravila svoj drugi rock koncert.

Nekaj čez pol deveto zvečer se je koncert pričel z venčkom rock klasik 
skupine The Doors. Nato pa so se na reperoarju izmenjevale udarne 
skladbe in nežne rock balade različnih svetovnih rock zvezd, kot so Tina 
Turner, Bryan Adams, Queen, Bon Jovi, Deep purple ... S kitarskim 
solom v skladbi Europe mehiško-ameriškega glasbenika Santane in v 
izvedbah nekaterih drugih skladb je blestel Matic Smolnikar, udarni It̀ s 
my life pa so z godbo zapele Auroras, štiri mlade pevke iz Kamnika. 
Tudi letos je godba zaigrala priredbo slovenske rock skladbe, in sicer je 
pianistka Teja Komar prav za to priložnost priredila skladbo Čas sku-
pine Dan D, ki jo je tako kot tudi High way to hell, ki je bila eden od 
vrhuncev večera, zapel Gregor Budal, ki je navdušil tako v vlogi pevca 
kot tudi povezovalca. 
Rock večer je nato nadaljevala mlada in perspektivna glasbena skupina 
Strip. Hvala vsem za pomoč pri izvedbi koncerta, še posebej pa Toma 
prireditve in AC Lovše.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Miha Požar

Mengeška godba in kapelnik Dimitrij Lederer v novi podobi rock maji

Veliko "Stolov" v Kulturnem domu Mengeš
Likovno društvo Mengeš je Teden ljubiteljske kulture začelo že v petek 12. maja 2017 v Domu starejših občanov Ljubljana 
Moste - Polje, kjer so lahko oskrbovanci in obiskovalci sledili ustvarjanju velike stenske slike iz desetih platen, ki bo krasila 
preddverje doma.
Druga prireditev v Tednu ljubiteljske kulture je 
bila 17. maja, ko je Likovno društvo Mengeš 
odprlo likovno razstavo, ki je v preddverje Kul-
turnega doma ponovno prinesla nekaj novega, 
drugačnega ... Razstavo so preprosto poimeno-
vali »Stol«. Zbrane je nagovorila in predstavila 
razstavo predsednica Leonida Goropevšek. 
Skozi zgodovino je stol najprej predstavljal moč 
in položaj, s časom pa je postajal vse bolj udo-
ben in dostopen. Skozi čas se je spreminjala 
oblika, ki je bila povezana z materiali in z ra-
zvojem tehnologije. Preprosta definicija stola je, 
da je stol kos pohištva, namenjen za sedenje. 
Danes stol nima le funkcije sedenja, ampak je 
lahko pomemben element v prostoru.         
Zakaj  stol? Izziv, da vsak zase likovno upodobi 
stol,  ki bo njegov lasten likovni izziv in  svojevr-
stna upodobitev. Tako je nastalo 16 velikih pla-
ten v velikosti 100 x 80 cm, s podobami stolov 
iz domišljije avtorjev. 
Poleg slik, ki visijo na stenah, se društvo pred-
stavlja z inštalacijo v obliki stola, ki ga je opre- Inštalacija velikega stola s 30 likovnimi deli

milo s 30 likovnimi upodobitvami pod ostrim 
očesom mentorja Lojzeta Kalinška, katerih zna-
čilnost je osnovna črna barva z različnimi sodob-
nimi slikarskimi motivi, naslikanimi na njih, tudi 
detajli stola … 
Odlična glasbenika Anastazija in Miran Juvan, ki 
sta zadnje čase kar stalna spremljevalca naših 
razstav, sta napolnila prostor s svojo doživeto 
glasbo in čudovitim glasom Anastazije, ki je 
pred nastopom dejala: »Naj nas barve združijo«. 
Odprtja sta se udeležila tudi  župan Mengša 
Franc Jerič, ki je pohvalil delo društva in razstavo 
tudi odprl, ter podžupan Bogo Ropotar. V imenu 
OŠ Mengeš, s katero že vrsto let likovno društvo 
odlično sodeluje na delavnicah oziroma  taborih, 
se je odprtja udeležil ravnatelj Milan Burkeljca. S 
svojim obiskom so počastili likovno društvo tudi 
KUD Polzela, ki so razstavljali pred to razstavo. 
Odzivi obiskovalcev so bili zelo ugodni, nekateri 
so izjavili, da je to najboljša razstava društva. 
  

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Vsako leto več umetelnih ročnih del
Backove vezilje so pripravile vsakoletno, tokrat že 6. razstavo ročnih del. Razstavo so odprli 26. maja in je bila v avli 
župnijskega doma v Mengšu na ogled do konca meseca. Ob vezeninah so bili razstavljeni aranžmaji cvetja iz krep papirja 
izdelovalke Dragice Vrhovnik, zbor Kalina pod vodstvom Andreje Pirc pa je skupaj z mladimi glasbeniki iz Glasbene šole 
Mengeš pripravil zanimiv kulturni program.

V napolnjeni avli so se zbrali vsi, ki so jim všeč vezenine in trud članic društva. Predsedni-
ca društva Backovih vezilj, Vida Burnik, je pohvalila članice in se zahvalila mengeškemu 
župniku Janezu Avseniku za pomoč in podporo. Ob tem je povabila vse mlade, ki bi želeli 
spoznati skrivnosti vezenja, da se jim pridružijo. Letos so pridobili že sedem novih članic in 
jih je danes vseh skupaj že 33. Razstavljena dela so pričala o spretnosti in potrpežljivosti 
njihovih rok.

Besedilo in foto: E.V.
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Teden ljubiteljske kulture
Prvi dan Tedna ljubiteljske kulture smo članice Likovnega 
društva Mengeš ustvarjale v Domu starejših občanov Lju-
bljana Moste-Polje, kjer so lahko oskrbovanci in obiskovalci 
sledili ustvarjanju velike stenske slike iz 10 platen, ki bo 
krasila preddverje doma.

Tudi starejši radi pogledajo nastajanje likovnih del in se o tem tudi po-
govarjajo. Sodelovalo je devet članic društva, katerim sta delali druž-
bo in soustvarjali dve članici Društva upokojencev Štepanjsko naselje. 
Bilo je živahno in veselo, predvsem pa ustvarjalno. 
Ob večurnem druženju in pogovori s oskrbovanci so nastajale podobe, 
ki bodo v kratkem krasile steno njihovega doma in ob pogledu nanjo 
se bo marsikdo spomnil veselih uric z nami. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek
Udeleženke slikarskega srečanja s starejšimi v DSO Ljubljana Moste-Polje

Irena Gorenc na
Ex temporu v Logatcu
Članica Likovnega društva Mengeš se je  udeležila 13. ex 
tempora Logatec 2017, ob tej priložnosti pa je nastalo li-
kovno delo »Pomladni akterji«. Veliko število sodelujočih iz 
različnih krajev Slovenije je prispevalo za razstavo  več kot 
60 likovnih del. Odprtje razstave je bilo v soboto, 6. maja 
2017, ob 19. uri.

Prireditev je vodil  predsednik 
Društva likovnikov Logatec Ja-
nez Ovsec. Ob prisotnosti likovne 
kritičarke Anamarije Stibilj Šajn – 
predsednice  strokovne komisije, 
akademske slikarka Milene Usenik 
in člana Društva likovnikov Logatec 
Andreja Kosa je sodelujoče s po-
sebnim nagovorom pozdravil župan 
Beto Menard.
Ob prijetnem druženju so orga-
nizatorji izrazili željo po snidenju 
naslednje leto.

 
Besedilo Binca Lomšek

Foto: Irena Gorenc
Slika Irene Gorenc "Pomladni 
akterji"

Fotografska razstava v 
občinski stavbi
Člani Likovnega društva Mengeš ne počivajo, saj poleg šte-
vilnih aktivnosti tudi fotografirajo. Tako so pripravili foto-
grafsko razstavo z naslovom Oblaki in jo postavili v hodnik 
stavbe Občine Mengeš. Na ogled so vsem obiskovalcem od 
4. maja 2017 in bo postavljena najmanj dva meseca.

Zanimiva tematika oblakov je pritegnila fotografsko navdušene člane, na-
stalo je veliko število neponovljivih vremenskih fotografij oblakov, never-
jetnih barv in izjemnih svetlob … 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
(v stavbi občine Mengeš)

T: 01/7237-968
M: 040-284-081

S: www.optika-golavsek.si

OptikaGolavšek s. p.

Delovni čas:
ponedeljek - petek
8 – 12 in 16 – 18

sobota
ZAPRTO!

Vida Golavšek
mojstrica očesne optike
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Gostovanje v gorenjski 
prestolnici z razstavo 
"Rdeča"
Likovno razstavo Rdeča je Likovno društvo Mengeš prvič po-
stavilo v kulturnem domu Mengeš lani v decembru. Takrat 
nas je s svojo prisotnostjo počastil tudi vodja JSKD IO Kranj, 
Vladimir Brlek, in nas povabil, da to tako odmevno in dobro 
sprejeto razstavo postavimo v Kranju v njihovi galeriji. Tako 
smo postavili »RDEČO« v Galerijo Bala v staro mestno jedro 
Kranja, odprtje razstave je bilo 4. maja, na ogled pa bo do 
5. junija 2017, od ponedeljka do petka, med 16. in 18. uro.

V nagovoru je bilo predstavljeno Likovno društvo Mengeš in poudarje-
no, da je bila razstava Rdeča zadnja v nizu razstav ob praznovanju 20. 
obletnice delovanja društva. Spregovorila je tudi predsednica Leonida 
Goropevšek, in sicer o pomenu in simboliki rdeče barve, se zahvalila 
gostiteljem JSKD IO Kranj in podžupanu občine Mengeš Bogu Ropotar-
ju, ki nas je počastil s svojo prisotnostjo in povedal, da občini Mengeš 
veliko pomeni, da je likovno društvo tako aktivno in ga z veseljem pod-
pira pri tako pogostih razstavah in novih projektih. 
Kulturni program je bil poln čarobne rdeče  energije,  rdečih odtenkov 
čudovitega glasu Anastazije Juvan ob spremljavi Mirana Juvana - sku-
paj sta zanetila rdeč ogenj v  galeriji. Oba sta  izvrstna glasbenika in 
nam  v galerijo prinašata izjemna doživetja. Požela sta buren aplavz. 
Počaščeni smo, da lahko razstavljamo v gorenjski prestolnici. Na odpr-
tju razstave so bili obiskovalci izjemno navdušeni nad zgodbo na šest-
najstih platnih velikega formata 160x120, katerih rdeča nit je rdeča 
barva. Barva pove veliko, vsakemu pripoveduje drugače. Simbolika rde-
če je izkaznica vsakega avtorja, ki na svoj način izrazi motiv v barvi z 
njemu lastnim likovnim izrazom. Barva ponazarja tudi aktivnost društva 
z odličnim mentorjem Lojzetom Kalinškom na čelu. V društvu skupaj 
snujemo nove izzive in inovativne pristope ter številne projekte. 
Na platnih so se izražali Lojze Burja, Majda Gartner, Irena Gorenc, Le-
onida Goropevšek, Ani Karo, Diana Korelc, Dari Korošec, Martina Ko-
zamernik, Binca Lomšek, Ina Malus, Irena Novak, Barbara Rabič, Ema 
Rodica, Anka Sodec, Milica Tomšič in Helena Testen. 
Simbolika rdeče - verjetno je na prvem mestu ljubezen, nato ogenj, 
energija, navdušenje in strast, želja … želja po ustvarjanju, ki je nujna 
za uspeh. V društvu se trudimo, da bomo zavzeti varuhi rdeče, ognja, 
energije in strasti ter to skrbno gojili tudi v bodoče. 
Zahvaljujemo se JSKD IO Kranj, še posebej vodji Vladimirju Brleku za 
povabilo, s čemer nam je izkazano posebno priznanje za naše delo, 
Gregorju Grašiču pa za dobro sodelovanje in vso pomoč pri pripravi 
razstave. Počaščeni smo, da smo lahko del kulturnega utripa Kranja. Z 
veseljem bomo tudi v bodoče v Kranju predstavili naše nove projekte.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Članice in član Likovnega društva Mengeš na odprtju razstave RDEČA

POLITIKA

Kljub napisanemu je potrebno opozoriti na pomanjkljivost te slo-
vesnosti, ki se ponavlja zadnja leta. Nihče ni pozdravil ali omenil 
ljudi, ki so v preteklosti vodili našo občino. Naša občina se bolj ali 
manj uspešno razvija že od njene ustanovitve leta 1995, ko so bili 
pripravljeni dobri temelji še iz nekdanje Krajevne skupnosti Mengeš 
in ni nastala z zadnjim mandatom izvolitve vodeče politične gar-
niture. Za njen razvoj sta poleg aktualnega župana Franca Jeriča 
zaslužna tudi prejšnja župana in predsedniki nekdanje Krajevne 
skupnosti.
Moje mnenje je, da je slovesnost ob občinskem prazniku priložnost, 
da se  posebna pozornost posveti tudi Mengšanom, ki so vodili našo 
občino v preteklosti. Posebno Janezu Peru, ki je še kot predsednik 
KS Mengeš in kasneje kot prvi župan naše občine postavil temelje 
novoustanovljene Občine Mengeš. Seveda ne smemo pozabiti nje-
govega naslednika Tomaža Štebeta. Poleg njiju pa bi na slovesnost 
lahko povabili tudi bivše predsednike nekdanje Krajevne skupnosti 
ter jim v dvorani namenili posebno mesto, vsaj tako kot gostom iz 
sosednjih občin. Občinski praznik je čas, ko moramo vsaj za en dan 
preseči samozadostnost in pozabiti morebitne zamere iz preteklosti 
ter pokazati spoštovanje do lastne zgodovine.

Besedilo: Peter Gubanc, član Občinskega sveta Občine Mengeš in 
predsednik SMO

V Mengšu smo tudi letos na dostojen način na osrednji 
prireditvi proslavili Trdinov dan, praznik občine Mengeš. 
Odličen kulturni program z Mengeško godbo, pevsko sku-
pino Rž in mažoretkami, profesionalno vodenje prireditve, 
županov pozdrav, podelitev priznanj zaslužnim občanom, 
prisotnost častnih občanov in prijetno druženje po končani 
slovesnosti. Vse je bilo izvedeno tako, kot to v Mengšu zna-
mo storiti, verjetno bolje kot drugod.

Občinski praznik

V POSLOVNI CONI v Žejah pri Komendi
zaposlimo KV delavca 

za pomoč v mizarski delavnici. 

Delo je za določen čas, z možnostjo podaljšanja.
Vloge oddajte pismeno po pošti ali na spodaj navedeni 

e-naslov:

 LesKa d.o.o.
Proizvodnja, trgovina, inženiring

ULICA KONRADA BABNIKA 25
1210 LJUBLJANA

PE POD BREZAMI 8, 1218 KOMENDA
Majda Kajzer
059-071-041

leskadoo@siol.net
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N
jegovo življenje je bilo od za-
četka do konca v znamenju 
znanega rekla: življenje naj 
bode ti delovni dan! Rojen je 
bil v Rovtah, v družini, ki se je 

v skromnih razmerah s trdim delom prebijala 
iz dneva v dan. Še kot otrok je izgubil očeta, 
zato je kot najstarejši od treh otrok moral 
prevzeti del odgovornosti. Dan se je z delom 
pričel zgodaj zjutraj, nato je tekel v šolo, po 
šoli ga je čakalo delo. Ko se je učil za mi-
zarja, je pri mojstru spet delal od jutra do 
noči. Po odsluženi vojaščini je nekaj let živel 
v domačem kraju. Z izbranko Anico - skupaj 
sta preživela 52 let - in tremi otroki je nato 
še nekaj let živel v domačem kraju. Vsak dan 
je imel premalo ur, saj je bilo treba skrbeti 
za kmetijo ter hoditi v službo v KLI Logatec. 
Življenje mlade družine se je povsem spre-
menilo po preselitvi v Mengeš leta 1970. Na 
bolje, seveda, čeprav je bilo treba trdo delati, 
da je bil zgrajen nov dom. Službo je dobil v 
domžalskem Napredku, kjer je bil kot vodja 
skladišča pohištva zaposlen vse do upokoji-
tve. Tu se je dobro počutil, aktiven je bil na 
vseh področjih, še posebej pa se je izkazal z 

Jakobu Revnu
v spomin (1939–2017)
O Jakobu Revnu je ob dokončnem slovesu izmed nas vredno spregovoriti nekaj besed, kajti Jaka, kot smo ga klicali, je bil 
mož z vrlinami, kakršnih, se zdi, čedalje manj hodi po svetu, a jih čedalje bolj potrebujemo.

delom v sindikatu. Peter Primožič, takratni 
član uprave podjetja, se ga takole spominja: 
»Jaka Reven je bil v vseh pogledih vzoren: 
na delovnem mestu, kot organizator, špor-
tnik, človek. Bil je idealen sindikalist, saj je 
imel izjemen občutek za ljudi. Vedno je znal 
ljudi povezovati, upal si je stopiti v ospredje, 
kadar je bilo potrebno. Organiziral je razne 
prireditve – od dneva žena do športnih iger 
Napredka in celo ABC Pomurka. Imeli smo 
vrsto ekip in vse so bile zelo dobre. S svo-
jimi moralnimi vrlinami, ki so se odražale v 
vlogi očeta, moža, sodelavca ali občana, je 
bil zgled drugim. Lepo je bilo sodelovati z 
njim, tako v službenem kot v prostem času. 
Postala sva iskrena prijatelja in tako je bilo 
vse do konca.«
Jaka je bil človek akcije, ves čas v gibanju. 
Številne obveznosti je znal uskladiti, vsako 
je izpeljal, kot je treba. Kdor ga ni pobliže 
poznal, bi težko verjel, da je bil športno ak-
tiven na več področjih. Že v mladih letih je 
bil v Rovtah organizator in navdušen igralec 
nogometa. V Napredku je bil organizator in 
aktiven udeleženec raznih športnih aktivno-
sti, v Domžalah navdušen član kegljačev, 
pri mengeških upokojencih pohodnik in 
kolesar. Tudi balinarjem se je občasno pri-
družil. V času vojne za Slovenijo je bil akti-

ven udeleženec, nato pa ves čas prizadeven 
član veteranske organizacije. 
Zadnja leta je imel veliko veselja z raznimi 
opravili na parceli z brunarico. Sem se je 
iz hiše ob Prešernovi cesti rad zatekel pred 
uničujočim prometnim hrupom. Občutek za 
pravičnost ter prepričanje, da se je treba 
postaviti zase in za druge tudi pred velikim 
nasprotnikom, kot so neodgovorni državni 
organi ali pa v svoj profit zagledani lastniki 
avtotransportnih podjetij, ga je še z nekaj 
drugimi okoljsko osveščenimi Mengšani 
spodbudil, da je bil med najbolj aktivnimi 
člani mengeške civilne iniciative za izboljša-
nje prometne varnosti. Njegovim besedam: 
»Tega ne moremo in ne smemo več prena-
šati!« so sledila dejanja. V tem nam mora 
biti vzor. Namreč, tudi z zakoni in ustavo 
zajamčene pravice državljanom niso vedno 
dosegljive. Zanje se je treba boriti. Pa tudi, 
če gre za čist zrak, zdravo vodo ali mirno 
okolje. Ali pa še posebej za te, ker brez njih 
ne moremo živeti. Jaka, s svojim prirojenim 
občutkom za to, kaj je prav, je že vedel. 
Spomnimo se ga čim večkrat, pa bomo lažje 
sprejemali odločitve.

Besedilo: Branko Lipar
Fotografije: zasebna zbirka

V vseh pogledih vzoren: na delovnem mestu, kot 
organizator, športnik in človek

Jaka je bil človek akcije, ves čas v gibanju. Številne obveznosti je znal uskladiti, vsako je izpeljal, 
kot je treba.
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PISMA BRALCEV

Stališče  ZVVS v zvezi 
s predlogom o ponovni 
uvedbi trimesečnega 
obveznega služenja 
vojaškega roka
Po vstopu v EU in vojaško evroatlantsko povezavo NATO 
je Slovenija bistveno zmanjšala ambicije za vzdrževanje 
obrambne sile naše države. Tako se je v letih od 2010 do 
2015 delež BDP za obrambne potrebe zmanjšal z 1,63 % na 
zgolj 0,88 %, kar pomeni, da ukrepov za vzdržnost sil ni bilo 
moč udejanjiti.

Vsi tisti, ki so s svojim neodgovornim odločanjem pripeljali do ne-
vzdržnega stanja v našem obrambnem sistemu, bi morali odgovarjati; 
moralno, politično in morebiti tudi kazensko. Zato veterani vojne za 
Slovenijo zahtevamo, da se v prihodnosti zagotovi stabilno financi-
ranje obrambnih sil. Tako imamo zadnji zanimiv primer, da ima Slo-
venska vojska zaradi varčevanja na vseh ravneh trenutno samo šest 
operativnih pilotov za vodenje helikopterjev. Torej niti toliko, kolikor 
ima na razpolago omenjenih zračnih plovil. Resnici na ljubo, pilotov 
je dovolj, ni le denarja, da bi opravili predpisani trenaž. Ni denarja za 
posodabljanje in vzdrževanje. Z zastarelo opremo je naša vojska težko 
primerljiva z ostalimi članicami vojaške povezave. 
Do leta 2003 so naše oborožene sile temeljile na kombinaciji na-
borniškega in poklicnega sistema. Danes imamo poklicno vojsko 
dopolnjeno s pogodbeno rezervo, ki pa je ne popolnjujemo niti ne 
usposabljamo.

Se sprašujete, zakaj 
ljudje prihajajo na 
Dobeno?

Besedilo in foto: Tone Vidrgar
Premišljeni posegi v 
prostor
Več let že opazujem, kako v mojem kraju  in tudi širše v 
naši državi prostorsko načrtovanje postaja kategorija, na 
katero smo popolnoma pozabili ali bolje rečeno - izgubili 
občutek za to. V zadnjih 40 letih se je v Mengšu seveda 
spremenilo veliko; nekaj stvari na bolje, na žalost pa so 
družbene in ekonomske spremembe tega obdobja vplivale 
na nepopravljivo podobo našega  kraja, življenje v njem pa 
je iz prijaznega postajalo vedno manj prijetno in udobno.

Kaj me pravzaprav najbolj moti? Najprej nepovezanost posameznih 
prostorskih rešitev, ki se sprejemajo po delih -  kot zazidalni načrti 
za  manjša območja (običajno vezani  le na lastništvo zemljišč  
enega  investitorja), pri tem pa ni enotne strategije prostorskega 
razvoja kraja z jasno vizijo, kako bodo ti posamezni deli naselja 
med seboj funkcionirali in se povezovali; prometna  dostopnost no-
vih območij  je največkrat povsem neustrezna; npr. nova soseska  
ob bajerju, poslovna cona na severozahodu  naselja …
Neznosni tovorni promet skozi Mengeš me je že zdavnaj odvrnil, 
da bi šla peš po glavni cesti. Tudi vožnja s kolesom se mi zdi 
prenevarna. Zato se raje peljem z avtom, da sem čimprej na cilju. 
Z gradnjo obvoznice smo nekako pričakovali, da se bodo razmere 
izboljšale, v resnici pa se ni nič kaj dosti spremenilo. Zakaj?
Menim, da zaradi nepremišljenega  načrtovanja prostorskih uredi-
tev, ki se sprejemajo z občinskimi prostorskimi akti. Dejstvo je, da 
je javnost premalo angažirana, ko se ti akti sprejemajo. Poleg tega 
je  treba izpostaviti še odgovornost občinskih svetnikov, ki se ravno 
tako premalo poglobijo v predlagane prostorske rešitve ali pa jih 
sprejemajo s figo v žepu, zaradi  t. i. »ekonomskih razlogov«  pa 
potem enostavno potrdijo vse, kar jim načrtovalci (ki jih financirajo 
investitorji!) predstavijo kot optimalno rešitev. 
Območje propadle tovarne ali podjetja je s tranzicijo in ekonom-
skimi spremembami postalo tržno zanimivo, ekonomski interesi 
pa so sedaj daleč nad drugimi. Pred našimi očmi se taka območja 
spreminjajo v brezoblične kolose poslovno-industrijskih-obrtnih 
con, kjer veljajo samo  ekonomski zakoni (ki so seveda upravičeni, 
vendar pa ne dovolj dobro analizirani in argumentirani). Varova-
nje okolja je tu kategorija, ki nima nobene teže, razen na papirju; 
okoljevarstveno dovoljenje je tako le papir, ki  ga mora investitor 

Vojni veterani se ne zavzemamo za klasično služenje vojaškega roka 
(niti ga v popolnosti ne izključujemo), temveč za takšno splošno vo-
jaško obveznost, ki bo večino državljanov pripravila in usposobila za 
sodelovanje pri obrambi države.
Potreben je ponovni razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja 
za vojaško-obrambne in zaščitne naloge za vse mlade po končani 
srednji šoli ter tudi uvedbo določenih tem vzgoje aktivnega državljan-
stva in krepitvi domoljubja. Slovenija ne potrebuje množične vojske, 
temveč dopolnitev izobraževalnih vsebin v izgradnji odgovornega, ak-
tivnega državljana in državljanke RS, ki bodo znali prepoznati nevar-
nosti in se jim pravilno upreti, zaščititi sebe in družino ter sodelovati 
v organiziranju in delovanju obrambnega in zaščitnega sistema svoje 
domovine.
Strankokracija, ki vlada v našem okolju, ne vodi k večji demokraciji, 
temveč povečuje apatičnost vseh prebivalcev naše države. 

Besedilo po ZVVS povzel Janez Gregorič
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PISMA BRALCEV

pridobiti. V praksi pa to pomeni, da še vedno sedimo – živimo 
na tempiranih ekoloških bombah, kot smo nedavno videli tudi 
na Vrhniki. 
Kako naj na primer mirno sprejmemo odgovor pristojnih inšpek-
cij, ki po ogledu nelegalnega parkirišča za tovornjake ob Pšati 
ugotavljajo, da na terenu ni nobenih nepravilnosti? Aroganca 
pristojnih je nezaslišana! Velika cev, ki je speljana z zemljišča, 
direktno v Pšato, da se vanjo iztekajo odplake pri pranju to-
vornjakov, je zanje očitno »okoljsko sprejemljiva«. Makedam-
sko parkirišče (brez lovilcev olj - zemljišče pa je tik ob Pšati 
in hkrati na območju varovanja podtalnice!), kjer je občasno 
parkirano večje število tovornjakov, je zanje brez ugotovljenih 
nepravilnosti v smislu varovanja okolja. Prelaganje pristojnosti 
od enega do drugega je tako ali tako že znana zgodba. Njiho-
va »pristojnost« bo morala postati njihova »odgovornost«, sicer  
teh inštitucij ne rabimo!
 V razvitih državah so se s tem izzivom spopadli že mnogo 
prej, bolj načrtovano, bolj strokovno  premišljeno, z velikim ob-
čutkom odgovornosti do prostora. Parkirišča za tovornjake ne 
sodijo  v naselja, temveč  na lokacije izven naselij, ob avtoceste, 
v  območja, kjer se negativni vplivi ne širijo direktno v stano-
vanjska naselja.
Kako torej naprej? Prostorska zakonodaja je zašla v slepo ulico, 
to čedalje bolj spoznava urbanistična stroka, pa  tudi mi - drža-
vljani, ki ne vidimo izhoda iz te situacije. Vedno bolj  opažamo, 
kako naš kraj izgublja prijetno podobo, življenje pa postaja ne-
prijazno in neudobno. Odraz tega so propadajoče  stanovanjske 
hiše ob glavni cesti, ki se počasi praznijo in propadajo. To daje 
zelo klavrno podobo Mengšu.
Dejstvo je, da bi morali krajani bolj aktivno spremljati, kaj se do-
gaja v našem kraju. Javne predstavitve novih prostorskih aktov 
so edina priložnost, da se seznanimo, kaj se načrtuje v kraju. 
Krajani  bi morali bolj aktivno sodelovati na javnih obravnavah 
prostorskih aktov; udeležba krajanov na takih predstavitvah - 
javnih obravnavah je sramotno nizka. V primeru, da predlagane 
rešitve niso sprejemljive, lahko opozarjamo na napake in izrazi-
mo svoje mnenje, ki ga morajo načrtovalci prostorskih aktov  n 
občinska uprava (ki je pristojna za urejanje prostora) upoštevati.
Kar nas moti in mislimo, da je narobe, je treba povedati  na 
glas, ne pa brez besed opazovati, kaj se dogaja okrog nas. Pro-
stor je naša skupna dobrina, ki je ne smemo uničiti.

Besedilo in foto: Urša Mihelčič Glavan, CI Mengeš

Vsem občankam in občanom
 čestitamo ob 25. juniju,

dnevu državnosti.

Lista za Občino Mengeš

 

 Nova Slovenija – krščanski demokrati 
Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana 

Matevž Bolta, predsednik OO Mengeš 
T: 031 732 193    E: matevz.bolta@gmail.com 

Brez sonca roža ne cveti, 
a nam brez mam živeti ni. 
Zahvalim soncu se za cvet, 
a tebi, ker ves moj si svet! 

 
Vsem mamam ob njihovem prazniku 

želimo topline v krogu najbližjih.  
 

OO NSi Mengeš 
 

 
 
 
 
  

Spoštovane občanke in občani!

Naj nam praznovanje dneva 
državnosti vlije novega poguma 
in zaupanja v našo domovino.

Iskrene čestitke vsem ob dnevu 
državnosti!

OO N.Si Mengeš

V praksi pa to pomeni, da še vedno sedimo - živimo na tempiranih 
ekoloških bombah, kot smo nedavno videli tudi na Vrhniki
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OBVESTILA - OGLASI

Daleč stran je zdaj tvoj dom,  
a solz pretakal več ne bom,  

saj vem, da življenje polno si zaužil,  
ljubil naravo in se iskreno veselil..

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je zapustil dragi mož, 

oče, dedi in brat

JAKOB REVEN
Prešernova cesta 23, Mengeš

Ob boleči in prezgodnji izgubi se zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, prijateljem, pohodni-
kom, kolesarjem, telovadkam Šole zdravja in 
znancem za izrečeno sožalje, besede podpo-
re, darovano cvetje, sveče in darovane maše. 

Hvala gospodu župniku Janezu Avseniku 
za lep cerkveni obred in OZVVS Mengeš za 

pogrebno slovesnost ter govorcem, pevcem in 
trobentaču. 

Iz srca hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
ste se od njega poslovili in ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj, pojdem na rožne 
poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane od včeraj
in kdo ve, od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj vseh 
majev …

Ne kličite me nazaj!

ZAHVALA
Za vedno je odšel naš dragi

JANEZ VOLKAR

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem, znancem in sode-
lavcem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje in darove.

Hvala gorskim reševalcem in dr. Malešiču za besede 
slovesa, g. župniku Avseniku za poslovilni obred, Oktetu 
Mengeški zvon in pevcem cerkvenega zbora za zapete 
pesmi. Hvala vsem, ki ste ga spremljali na zadnji poti.

Žena Marička in hči Mojca z družino

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 61. letu sklenil naš 

dragi mož, oče, sin, dedi in stric

BRANKO NOVAK

.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in srčnim sosedom za sočustvovanje in tople besede, 

cvetje in sveče.
Hvala dr. Kovačevi, osebju Onkološkega inštituta in KC 
urologije za skrb, župniku Janezu Avsenku in pevcem 

kvarteta Krt. 

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala,
da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla in jokala,
ker te ni.

ZAHVALA
V 90. letu starosti je svojo življenjsko pot 
sklenila naša draga žena, mama, babica, 

prababica, sestra in teta

ANGELA HRIBAR,
rojena Urankar iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala osebju doma Svete Katarine za vso izka-
zano skrb, gospodu župniku Janezu Avseniku 

hvala za lep cerkveni obred, pevcem mešanega 
pevskega zbora Svetega Mihaela in zbora Men-

geški zvon za sočutno zapete pesmi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili 
in jo v molitvi pospremili na njeni zadnji zemelj-

ski poti.

Vsi njeni
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DAN DRŽAVNOSTI 2017

V  a  b  i  l  o

Vse občanke in občane vabimo na 6. tradicionalni 
pohod ob praznovanju praznika dneva državnosti. 

Tudi letos bomo pohod pričeli v Topolah in ga zaključili 
na Dobenu.

   Vse pohodnike vabimo, da se nam pridružijo na        
6. Pohodu po občini Mengeš, ki bo v petek, 23. junija 

2017, z začetkom ob 17. uri, v Športnem parku Topole.

Potek poti je sledeč:

Zbor pohodnikov v Športnem parku Topole ob 17. uri. 
Pot nas bo vodila po nabrežju Pšate do spomenika 

talcev na Zalokah, do spomenika državnosti in 
samostojnosti pred Gasilsko – godbenem domu v 

Mengšu.

Prihod pred spomenik v Mengšu ob 17.45, kjer se 
boste lahko priključili pohodniki iz Mengša.

Ob 18.15 se pohodniki ustavimo pred kamnitim 
mostom v Loki pri Mengšu in skupaj nadaljujemo pot 

na Dobeno.

Ob 19. uri bo pred Dobenskim hramom zaključna 
slovesnost ob dnevu državnosti.

Za vse udeležence pohoda bo organizirana malica.

Pohod bo v vsakem vremenu. Zaželeno je, da s seboj 
prinesete tudi zastave – simbol naše domovine.

Spoštujmo naš praznik in se zavedajmo njegovega pomena!

Župan Občine Mengeš, Franc Jerič


