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Vzhodni prizidek 
Osnovne šole Mengeš 
je zaključen in v 
uporabi z novim 
šolskim letom

Praznik Dobena Izjemni uspehi 
mengeške folklore v 
letu 2017

»V prihodnosti imamo željo Vaške igre 
razširiti na vso občino in povabiti tudi 

Mengšane, Topolčane in Dobence.«

Matjaž Anžlovar, predsednik športnega društva 
Loka pri Mengšu

Prvi sejem v samostojni 
Sloveniji

Marko Košir, novi 
mengeški župnik
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš:
od septembra 2017 

MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. glede na dogodke,
v ned. od 18.00 do 22.00  Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com,  T: 070-732-070

KAJ SE DOGAJA
*Koncert LUXELEUTHERIA, v soboto 16.9, ob 20.00, v Mladincu (David Pečenko)
*AIA na Mihaelovem sejmu, od sobote 23.9. do nedelje 24.9. (Blanka Tomšič)
*IZLET ZA PROSTOVOLJCE, od 30.9. do 1.10., izlet presenečenja (Blanka Tomšič)
*PREDAVANJE PREMAGAJ STRAH, STRES IN DEPRESIJO, v sredo, 4.10. ob 18.00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – INDONEZIJA, v sredo, 11.10., ob 18.00, v Mladincu (Nina Caf)
*ZANIMIVO POOTOVANJE – KUBA, v sredo, 29. 11., ob 18.00, v Mladincu (Nina Zalaznik)
*DAN ODPRTIH SRC, v soboto, 9.12., od 14.00 do 17.00, v Mladincu, samo za prijavljene (Nina Zajc)
PLES IN VADBA
* 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, pričetek treningov 
6.9.2016, hip hop urice za mlajše (predšolske) ob četrtkih od 17.00 do 18.00, pričetek uric 6.10.2016, treningi in plesne urice bodo v plesni 
dvorani Mladinca (Sanja T.) 
* HIP HOP, pionirska skupina od 5.9., v torek in četrtek od 18.00 do 19.00; mladinska skupina od 5.9., v torek in četrtek od 19.00 do 20.00, 
članska skupina od 5.9., v torek in četrtek od 20.00 do 21.00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske) od 7.9., ob četrtkih od 17.00 do 18.00, v 
prostorih mladinskega centra (Sanja Tomšič )
*NOVO VADBA ZA DRUŽINE od 3.10., ob torkih od 17.00 do 18.00, v prostorih mladinskega centra (Sanja Tomšič)
 *PILATES od 5.10., ob četrtkih 21.00 do 22.00, v prostorih mladinskega centra (Sanja Tomšič)
*PILATES ZA MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com,   v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVEROVANJA
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih od  16.00 - 21.00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente,  v Mladincu 
(Rok Resnik) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching) individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.com,  ena ura,  v Mladincu (Silva Abram)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, prijave na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu (Eva Polančec)
*TEČAJ ANGLEŠČINE, od 2.10.,  2. do 5. razred , ponedeljek in petek od 17.15-18.45; 6. do 9. razred, ponedeljek in petek od 18.55-20.25, v 
Mladincu (Vanja Vojvodič)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, ali po dogo-
voru, izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

kjer vam v  prenovljenem ambientu nudimo:
sladice, zavitke, širok izbor pravih èajev, 
Matcha kavo in hišno belo kavo Mestna kavarna,
ter ostale napitke.

V Januarju vas vabimo na promocijo svetovnih 
vrst piva, pod strokovnim vodstvom sommelierja.
Informacije in rezervacije na: 041 680 654

Odprto tudi ob Nedeljah, od 8.30 do 21.00 ure.
Sladice lahko odnesete tudi domov.
Spejemamo naroèila za prazniène torte.
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vas vabi v svoj objem 
na odlične tortice, macaronse, 
bronwnie, cookie.

Ohladite se v prijetno klimatiziranem 
lokau in se osvežite z 
odličnim točenim sladoledom z 100% 
sadnimi prelivi.

S ponosom vam nudimo ročno izdelane 
sladoledne lučke La Popsi. 

Popsi lučke so brez laktoze, glutena, 
umetnih barvil in konzervansov. Naravne, 
sveže in najboljšega okusa. Brez slabe 
vesti se lahko posladkate s sadno, 
čokoladno, alkoholno ali kavno lučko. 

Veselimo se vašega obiska!

MESTNA 
KAVARNA in

SLAŠČIČARNA,

Mesing�bar,Primož�Rajter�s.p,Slovenska�24,1234�Mengeš
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MESTNO KAVARNO�-�Mesing�bar,

Vabimo vas

KU
PON Č

E
K

1X KAVICA PO IZBORU,Velja do 30.9.2017

kjer�se�lahko�v�prijetni�družbi�posladkate
z�izborom�naših�sladic,�macaronsov�ATELIER�KARIM,
sladkimi�in�slanimi�žepki,�palčkami�in�mini�bureki...
in�uživate�ob�kavici�HAUSBRANDT��
ter�izbranih�čajih�RONNEFELD

NOVA PONUDBA:

Čokoladni�prodajno-darilni�kotiček
Čokoladni�atelje�Dobnik��
Izbor�vrhunskih�čokolad,�pralinejev�in�bonbonier.
V�mesecu�Oktobru�ponudbi�tudi�veganski�in�brezglutenski�izdelki.

AKCIJA MESECA SEPTEMBRA

Podarjamo�vam�kuponček�za�brezplačno�kavico
HAUSBRANDT�

Vabimo�vas�da�se�nam�ponovno�pridružite�na�družabnih
dogodkiv�v�naslednjih�mesecih
(degustacije,predavanja,predstavitve...)
Urnik�dogodkov�bo�objavljen�v�glasilu�Mengšan�in�na�naši�FB�

10. 10. in 7. 11. 2017
ob 18.00 uri
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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. septembra 2017
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Da je svet kaos, je žal vse bolj res. Težko pa bi Adrianu pritrdili, da ga 
uravnavajo le naključja, zaradi česar so vzroki za dogajanja neznani in je 
videti vse brez smisla. Do takega spoznanja ga je privedlo čustveno doje-
manje kaotičnosti v življenjih njemu najbližjih ljudi, kar mu je zmanjševalo 
zmožnost razumske presoje. Lahko bi poiskal razloge. Uvidel bi namreč, 
da se življenja neprestano zadevajo ob vidne in nevidne zidove, ki določajo 
meje in smisel.
Zidov imamo vseh vrst. Okrog lastnih domov si jih zgradimo sami, državne 
elite pa z zidovi ali ograjami na državnih mejah »varujejo« državljane. V teh 
primerih razdvajajo, saj jasno sporočajo, kaj je naše, kaj pa vaše oziroma 
njihovo. Kaj pa varnost? Utvara. V razdvajanju in odtujenosti je namreč ne 
more biti, je lahko le še večji občutek ogroženosti. Imamo tudi navidezne 
zidove, zgrajene iz množice predpisov. Pravne zidove. Več teh zidov je 
zgradba, ki ji pravimo pravni red. V kaotičnem svetu naj bi posameznikom 
zagotavljal osnovne civilizacijske vrednote. Čeprav imamo včasih občutek, 
da nas omejuje, bi bili brez njega izgubljeni. Zagotavlja nam čudovito vre-
dnoto – pred zakonom smo vsi enaki, ne glede na premožnost, barvo kože, 
izobraženost, (ne)vernost.
Pa zadeva deluje sama po sebi? Polno je dokazov, da ne. Imetniki bolj 
svetle polti so prepričani, da jim pripada več zakona, tisti z debelejšimi 
denarnicami tudi. Znajo si pomagati na razne načine. Hudo je, ker teža 
denarnice pogosto vpliva na izginevanje najčudovitejše lastnosti homo sa-
piensa: etične vrednote. Pred zlorabami prava in korozijo etike žal ne po-
magajo zidovi. Še tako lepe in velike pravice, zapisane v zakonih, so lahko 
le kos papirja, še tako bogat pravni red je lahko le bleščeča fasada trhle 
stavbe. Da je ta stavba trdna, moramo s svojo budnostjo pred zlorabami 
prispevati vsi. Le tako bo pravni red sistem, ki res ščiti državljana in njego-
vo človeško dostojanstvo. Dostojanstveni občan in državljan pa se ne bo 
boril le za svoje pravice, marveč tudi za državo, ki mu z delujočim pravnim 
redom te pravice v resnici zagotavlja.

Besedilo: Branko Lipar

Zidovi, pravo in pravica
'Svet ne pozna smisla, pozna le naključja; stvari se dogajajo neodvisno od 
nas, zaman je iskati njihove vzroke, svet je kaos'. Tako približno je Adri-
an, v trenutno najbolj branem slovenskem romanu Figa eden od glavnih 
junakov, izrazil občutek nemoči, ko razmišlja o svojem življenju, katerega 
nikakor ne uspe »upravljati«, da bi osrečevalo njega in njegove najbližje. 
Enako se je dogajalo tudi drugim, s katerimi se je v treh družinskih gene-
racijah prepletalo njegovo življenje.



Na otvoritvi na Grobeljski 
cesti zahvala občanom in 
županu
V petek, 1. septembra 2017, je na Grobeljski cesti potekala 
slavnostna otvoritev izvedenega komunalnega opremljanja 
in rekonstrukcij cest, ki je bila v preteklih letih izvedena na 
območju omenjenih ulic. Franc Jerič, župan Občine Men-
geš, je na otvoritvi povedal: »V gradnjo nove in obnovo ko-
munalne opreme in rekonstrukcije cest je bilo iz kohezijskih 
sredstev in kasneje še iz sredstev Občine Mengeš v vaše 
območje vloženih 263.000 evrov. Zavedamo se, da smo s 
tem zagotovili boljše bivalne pogoje, da pa je potrebno v 
tem delu Mengša urediti še problem tranzitnega tovornega 
prometa. Nekaj smo ga iz Mengša odpeljali z novo prometno 
signalizacijo v krožiščih. Seveda pa bomo največ naredili z 
gradnjo manjkajočega dela obvoznice, pričakujemo da se bo 
začelo in zaključilo z gradnjo v letu 2018.«

Vse prebivalce je v uvodnem delu na slavnostno otvoritev z glasbo 
povabila Veteranska godba Mengeš. Nato jih je kratko pozdravil 
župan Občine Mengeš, Franc Jerič, se vsem na območju zahvalil 
za sodelovanje in potrpljenje ter jim zaželel prijetno bivanje. Sledilo 
je slavnostno rezanje traku, pri tem sta županu kot najstarejša ob-
čana pomagala gospa in gospod Lukan. Rezanje traku je z glasbo 
pospremila tudi Veteranska godba Mengeš. Pred pogostitvijo, ki je 
čakala vse udeležence slavnostne otvoritve, pa se je predstavnik 
prebivalcev zahvali tudi županu in občinski upravi za korektno so-
delovanje in pomoč pri zmanjšanju tranzitnega tovornega prometa. 
Med pogostitvijo so občani v pogovoru z županom posredovali kar 
nekaj novih idej za dodatno izboljšanje bivanja v tem delu Mengša. 
Slavnostna otvoritev se je zaključila z obljubo, da jih bodo na občini 
pregledali in ustrezno vključili v prihodnje projekte.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Slavnostni trak so prerezali župan Franc Jerič ter gospa in gospod Lukan
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Spoštovani
Stopili smo v novo šolsko leto, kar pomeni, da so za nami počitnice, 
dopusti in vse tisto, česar smo se še pred nekaj meseci veselili.

Ko smo pred pričetkom šolskega leta svečano odprli prizidek k OŠ Men-
geš, sem imel možnost spregovoriti tudi s starši,  ki bodo letos prvič 
pospremili svoje otroke v šolo. Predvsem je spodbudno dejstvo, da smo 
uspeli pravočasno zaključiti gradnjo prizidka in s tem omogočiti, da 
bodo tudi najmlajši že v prvem dnevu šolskega leta lahko stopili v nove 
prostore.
Osnovno šolo Mengeš vsako leto obiskuje več otrok, zato je ena izmed 
prioritet tudi skrb za nemoteno delovanje sprejema in potek pouka šo-
loobveznih otrok v naši občini. Tudi vsem ostalim učenkam in učen-
cem, učiteljem ter  vodstvu šole želim uspešno in zadovoljno šolsko leto 
2017/2018. 
Na infrastrukturnem področju smo uspeli realizirati zadane si cilje – v 
zadovoljstvo in korist občanov, obenem pa tudi to obeležili z manjšimi 
slovesnostmi (Grobeljska cesta, cesta na Dobeno). Kar nekaj manjših 
projektov je še v teku in jih bomo tudi realizirali oziroma zaključili v 
tem letu.
Seveda ne gre pozabiti na večji projekt oz. investicijo, to je vgraditev 
kanalizacijskega voda in obnova stare infrastrukture na Ropretovi cesti.  
Z dokončanjem tega bodo naselja Mengeš,  Topole in Loka pri Mengšu 
v celoti pokrita s potrebno infrastrukturo.
Projekt športne dvorane nemoteno poteka in v kratkem bomo podali 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kar nekaj polemike oziroma 
različnih mnenj je bilo izrečenih okrog te teme, vendar se vsi dobro za-
vedamo, da je ta objekt nujno potreben za dokončno rešitev prostorske 
stiske v OŠ Mengeš. Pa ne gre samo za prostorsko problematiko, gre 
tudi za nemoten učni proces športne vzgoje, saj vemo, da je še posebej 
v današnjih časih tovrstna dejavnost tudi v osnovnih šolah potrebna za 
normalen razvoj naših otrok.
Aktivno sodelujemo pri enemu največjih projektov – to je neizgrajeni 
del obvoznice Mengeš, saj smo tudi v poletnem času nadaljevali z ak-
tivnostmi, kolikor je bilo to v naši moči. O vseh aktivnostih vas bomo, 
kot do sedaj, obveščali na spletni strani Občine Mengeš in v občinskem 
glasilu Mengšan. 
Naj vas ob zaključku uvodnika povabim še na dva večja dogodka. Tra-
dicionalni sejem v Mengšu, ki bo potekal od 22. do 24. septembra v 
organizaciji Kulturnega društva Mihaelov sejem, in kolesarsko dirko za 
Veliko nagrado Občine Mengeš v organizaciji Kolesarskega društva Men-
geš. Vabim vse rekreativne kolesarje, da se nam pridružite na uvodni 
tekmi, 1. oktobra, ob 9. uri.
Veliko dela in priprav, dobre volje in entuziazma je potrebnega, da pri-
reditev uspe. Odvisna pa je tudi od nas samih, zato vas, spoštovane 
občanke in občani, vabim, da s svojo prisotnostjo obogatite prireditve, 
ki so namenjene nam.

Franc Jerič, župan



OBČINA

V okviru vaškega praznika Dobeno tudi slavnostna 
otvoritev ceste Loka - Dobeno
V soboto, 2. septembra 2017, je Turistično društvo Dobeno že tradicionalno organiziralo vaški praznik. V okviru tega 
praznika je potekala tudi slavnostna otvoritev dela obnovljene ceste Mengeš-Dobeno. Začela se je z nagovorom predse-
dnika Turističnega društva Dobeno, Toneta Vidrgarja. Pred slavnostnim rezanjem traku je prisotne nagovoril tudi Franc 
Jerič, župan Občine Mengeš.

Obnova ceste Mengeš-Dobeno se je začela v letu 2014, s prepla-
stitvijo približno 400 m ceste pod Boltovim koritom, nadaljevala 
2015 z obnovo in preplastitvijo dela cestišča na Zgornjem Do-
benu, in sicer z obnovo in širitvijo ceste od Dobenskega hrama 
do Trojanškove domačije. V letu 2016 se je nadaljevalo z rekon-
strukcijo ceste na Zgornjem Dobenu, izvedena je bila širitev ceste, 
posebej v nevarnem ovinku, urejeno odvodnjavanje meteorne vode 
ter nova preplastitev celotnega cestišča. 
V avgustu letu 2017 se je obnovil 1,1 km dolg odsek občinske 
ceste od Loke pri Mengšu do ceste za Dobeno. Cestišče je bilo v 
omenjeni dolžini odseka razširjeno, uredile so se bankine in bilo je 
v celoti preplasteno. Hkrati se je z odstranitvijo nekaterih dreves 
in brežine na treh nevarnih ovinkih v spodnjem delu povečala pre-
glednost in s tem varna vožnja, tako za voznike kot tudi za veliko 
število kolesarjev, ki uporabljajo to cesto.

Besedilo in foto: Občinska uprava Prenovljena cesta na Dobeno

Za varnost najbolj izpostavljenih udeležencev 
prometa moramo poskrbeti vsi
V ponedeljek, 28. avgusta 2017, se je sestal Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mengeš in se 
dogovoril za dodatno varnost v prometu za vse učenke in učence Osnovne šole Mengeš.

V zadnjem tednu avgusta so bili tako pregledani ključni odseki 
cest, ki lahko zmanjšujejo vidljivost udeležencev v prometu, npr. 
zaradi žive meje in drugih rastlin zaraščeni odseki cestišč. Vsi 
zaraščeni odseki so bili do 1. septembra 2017 urejeni. Za zagota-
vljanje varne poti v šolo je bila v avgustu obnovljena talna signali-
zacija, že med letom pa novozgrajen most za pešce čez Pšato na 
Šolski ulici in razširjeno križišče za avtomobile na Šolski poti, ki 
vodi do šole, takoj za omenjenim mostom. 
V začetku šolskega leta 2017/2018 je bila organizirana dodatna 
varnost na štirih križiščih oziroma prehodih, pri naselju Lovec, pri 
poslovni stavbi Karo, pri gostišču Pavovec in zaradi povečanega 
avtomobilskega prometa tudi na prehodu križišča Šolske ulice s 
Slovensko cesto. Dodatna varnost na poti v šolo se je izvajala 
s pomočjo Policijske uprave Domžale in Gasilske zveze Mengeš 
oziroma članov prostovoljnih gasilskih društev v občini, ki so v 
omenjenih križiščih usmerjali učenke in učence ter jih opozarjali 
na varen način prečkanja križišč. Na omenjenih križiščih ter na 
drugih prometno bolj izpostavljenih delih cestišč so bile postavlje-
ne tudi dodatne varnostne oznake, npr. stožci, znaki za varno pot 
v šolo in drugo. 
Dodatna varnost z usmerjanjem učenk in učencev ter postavljeni-
mi oznakami se je izvajala do petka, 8. septembra 2017. V prvem 

tednu so jih posebej opozarjali na varno pot v šolo v njihovi okolici 
in na varno prečkanje cest, vendar bodite nanje vseeno še posebej 
pozorni, saj vas zaradi razposajenosti in navdušenja nad začetkom 
oziroma koncem pouka lahko kljub temu spregledajo.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Organizirana je bila dodatna varnost na štirih križiščih oziroma prehodih
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Otvoritev vzhodnega prizidka je bila organizirana še v času šolskih počitnic, zato je bil prizidek že prvi šolski dan v polni meri name-
njen njegovim uporabnikom, učenkam in učencem Osnovne šole Mengeš. V četrtek, 24. avgusta 2017, je Mengeška godba v uvodu 
pozdravila vse prisotne, nato pa je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, povzel aktivnosti, ki so jih izpeljali za uspešno izgradnjo prizidka 
osnovne šole. Z zgrajenim vzhodnim prizidkom bo Osnovna šole Mengeš pridobila šest novih učilnic, kabinete, skladišče, prezračevalni 
sistem in posebni učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Vrednost celotne investicije je bila 892.900 evrov (arheološka izkopava-
nja, projektna dokumentacija, izvedba zunanjih in notranjih gradbenih del ter oprema prostorov). Osnovna šola Mengeš tako postaja 
ena od petih največjih šol v Sloveniji. Prostorska stiska šole pa zaradi nenehnega prihoda novih učenk in učencev, predvsem zaradi 
priseljevanja mladih družin v Občino Mengeš, še ni rešena. Z izgradnjo nove Športne dvorane Mengeš se bo obstoječa športna dvorana 
preuredila v jedilnico, knjižnico in kabinete.

Vzhodni prizidek Osnovne šole Mengeš je zaključen in 
v uporabi z novim šolskim letom

Priprave za gradnjo vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš so se 
začele v letu 2015, ko so bili zaključeni pogovori z Osnovno šolo 
Mengeš o potrebah šole zaradi povečanja števila učenk in učencev na 
šoli. Skladno z usklajenim dogovorom in pričakovano gradnjo nove 
Športne dvorane Mengeš se je pripravil načrt za gradnjo novih učil-
nic, kabinetov, prezračevalnega sistema in skladišča, v proračunih 
občine za leto 2016 in 2017 pa so se zagotovila potrebna sredstva. 
V prvi polovici leta 2016 je bil nato zaključen razpis za izbor najugo-
dnejšega ponudnika, med petimi ponudniki je bilo za najugodnejšega 
ponudnika izbrano podjetje SGP Graditelj.
V času poletnih šolskih počitnic, julija 2016, se je začelo z gradnjo 
prizidka; najprej z arheološkimi izkopavanji v skupni površini 330 
m2. Izkopavanja, ki so na območju pod Gobavico obvezna, niso vpli-
vala na zastavljen terminski plan. Najdeni predmeti so bili evidenti-
rani in bodo v kratkem tudi razstavljeni. Zunanja gradbena dela, ki 
so bila zaključena v slabih štirih mesecih, so zaradi varnosti učenk 
in učencev ter učiteljic in učiteljev zahtevala nekoliko spremenjen 
prometni režim, predvsem prva dva meseca. Končna podoba prizidka 
s streho, okni, vrati ter fasado je bila skladno s terminskim planom 
vidna novembra 2016.
V januarju 2017 se je pričelo z notranjimi gradbeno-obrtniškimi deli, 
narejene so bile strojne inštalacije, vodovod, kanalizacija in elektro 
instalacije glede ožičenja prizidka. Začela se je tudi gradnja prezrače-
valnega sistema, v mansardi je bila izdelana mavčno-kartonska oblo-
ga stropa ter izvedena montaža oken. V februarju so začeli z izvedbo 
slikopleskarskih del, obzidav instalacij in polaganjem keramike. No-
tranja gradbena dela so bila zaključena v pomladih mesecih, ko se 
je pričelo s popisom opreme in pripravo razpisa za notranjo opremo 

na 826 m2 površin. Oprema je bila dobavljena v začetku poletnih 
šolskih počitnic in vgrajena v času počitnic 2017.
Prostorska stiska šole pa s tem še ne bo rešena, saj projekcije prebi-
valstva kažejo, da se število vpisanih učenk in učencev iz 736 v šol-
skem letu 2016 lahko v prihodnjih letih poviša tudi na 850 vpisanih 
učenk in učencev. Z naraščanjem prebivalstva v občini, predvsem 
priseljevanja mladih družin, postaja Osnovna šola Mengeš ena ve-
čjih osnovnih šol v Sloveniji. V naslednjih letih se, po izgradnji nove 
Športne dvorane Mengeš, načrtuje še preureditev obstoječe športne 
dvorane v jedilnico, knjižnico in kabinete.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Posebna učilnica za tehnični pouk in gospodinjstvo
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Občina Mengeš redno izvaja redno čiščenje naplavin pod mostovi v občini. Čiščenje je del protipoplavnih aktivnosti občine za zaščito 
prebivalcev in njihovega premoženja, saj je ob obilnem deževju pretočnost Pšate izredno pomembno za zavarovanje prebivalcev in 
njihovega premoženja v preteklosti poplavljenih območjih.

Čiščenje naplavin pri kamnitem mostu v Loki pri 
Mengšu

Najmanj enkrat letno se tako izvede tudi čiščenje naplavin pod ka-
mnitim mostom v Loki pri Mengšu, ki je bil v letu 2015 obnovljen, 
tudi z namenom povečati pretočnost reke v tem območju. Kljub 
temu na občini vsako leto ugotavljamo, da je količina naplavin pod 
kamnitim mostom v Loki pri Mengšu velika, precej večja v primerja-
vi z naplavinami pri drugih mostovih v občini. V mesecu juliju 2017 
je bilo tako pri čiščenju naplavin pod kamnitim mostom iz struge 
Pšate odpeljano skoraj 100 m3 nanešenega materiala.  
Povečana količina naplavin je posledica neustrezne izvedbe brežine 

ter nedovoljenega posega s strani lastnikov parcel ob Pšati, doda-
tno nasipavanje brežine. Na občini se zavedamo, da je potrebno 
nabrežino preurediti, zato smo upravljavcu vodotokov tudi v letu 
2017 posredovali vlogo za ureditev brežin v Loki pri Mengšu, ter 
obrazložili, da je za poplavno varnost ureditev nujno vključiti v plan 
vzdrževanja. Žal naša vloga ni bila uspešno rešena, zato jo bomo 
ponovno poslali.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Odpeljano je bilo skoraj 100 m3 nanešenega materiala in tako povečana pretočnost reke Pšate

 Naplavine pod kamnitim mostom v Loki pri Mengšu
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Kdaj se je zgodil ponovni sejem v Mengšu, 
po desetletjih premora?
Sejem v Mengšu se je po desetletjih 
premora zgodil leta 1993, na Mihaelovo 
nedeljo.

Kako ste izbrali dan, na katerega se je 
kasneje odvijalo sejmarjenje?
Že od nekdaj se je to dogajalo na god sv. 
Mihaela. Na začetku se je datum sejma 
običajno določil tako, da je bila sreda 
mejnik med tedni, glede na to, katero 
soboto in nedeljo bo potekalo sejmarjenje. 
Toda danes vedno naredimo sejem eno 
nedeljo prej, ker je naslednjo nedeljo že 
tradicionalno slabo vreme.

Kakšna je bila osnovna ideja obuditve 
sejma?
Osnovna ideja je bila obuditev starega 
tradicionalnega praznika in največjega 
sejma na Kranjskem. Za izpeljavo 
sejma smo združili tri društva: gasilce, 
Turistično društvo in Mengeško godbo pod 
pokroviteljstvom Krajevne skupnosti. Le 
tako smo lahko organizirali kakovosten in 
zanimiv sejem. Bilo je veliko dela. Potrebno 
je bilo postaviti stojnice za predstavitev in 
prodajo izdelkov domače obrti, kovačev, 
pečarjev, izdelovalcev inštrumentov ... 
Prav tako je pomemben zanimiv glasbeni 
program, ki dodatno pritegne ljudi ter dobra 
gostinska ponudba.

Lokacija je pri tovrstnih dogodkih bistvena.
S prijateljem iz Avstrije sem se posvetoval, 
kje bi bil za tisti čas najbolj primeren prostor 
Mihaelovega sejma. Svetoval mi je Trdinov 
Trg ob cerkvi, ker se večina podobnih 
sejmov po Evropi dogaja v samem centru 
krajev in ob prostoru ob cerkvi. Zato smo se 
tudi odločili, da se bo naš sejem odvijal na 
Trdinovem trgu, na cesti proti cerkvi.

Je bil sejem tudi včasih tam, v Malem 
Mengšu?
Včasih je bil sejem v Velikem Mengšu, na 
Slovenski cesti. Naj opozorim, da je bil v 
prejšnjem stoletju to daleč največji sejem 
na Kranjskem in so nanj hodili sejmarit 
iz celotne Slovenije, pa tudi s Hrvaške. 
Današnja Gorenjska cesta je dobila vzdevek 
»Na Hrvatih«, ker so tam južni sosedje v 
času sejma prodajali prašiče.

Kakšna je bila vaša vloga pri snovanju 
sejma?
Bil sem predsednik KS in vse dejavnosti 
so potekale preko KS, ki je bila tudi 
soorganizator. Sam sem bil zadolžen 
za glasbeni program. Tako so takrat 

INTERVJU: Janez Per

Prvi sejem
v samostojni
Sloveniji
Prej Mihaelov sejem, danes Sejem v Mengšu, obeležuje kar dve 
pomembni obletnici. Je 25. sejem po vrsti, mineva pa tudi 20 let od 
ustanovitve Kulturnega društva Mihaelov sejem. Eden od pobudnikov 
oživitve sejmarjenja v Mengšu, ustanovni član društva in še vedno njegov 
podpredsednik, je Janez Per, s katerim smo naredili sprehod skozi prva 
leta ponovnega rednega organiziranja sejma v Mengšu.
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igrali različni glasbeniki s poudarkom 
na harmoniki, ker je bilo v kraju veliko 
izdelovalcev harmonik in tudi vsem 
znana tovarna glasbil Melodija. Mengeške 
izdelovalce glasbenih instrumentov smo 
spodbujali, da so sami predlagali vsak 
svoje izvajalce glasbenega programa.

Katere so bile posebnosti takratnega 
Mihaelovega sejma?
Že na prvem sejmu je potekala sveta maša 
na prostem, pred Marijinim znamenjem 
pri farni cerkvi. Nastop godbe pri maši 
je v Avstriji zelo pogost. Idejo sem dobil 
prav tam, ko je na neki maši igralo kar 
sedem godb. Mašo na prvem Mihaelovem 
sejmu sta prvič izvajali domžalska in 
mengeška godba pod vodstvom takratnega 
kapelnika Franca Gornika. V programu pa 
je sodelovala tudi moravška godba. Naj 
izpostavim še podatek, da smo na sejmu 
več let organizirali Festival koračnic, kjer 
je bila po izboru strokovne komisije in 

Vojaške godbe izbrana najboljša slovenska 
koračnica.

Kako ste si razdelili delo organizatorji?
Gasilci so postavljali stojnice in klopi, 
zato imajo še danes svoje stojnice, ki 
jih posojajo tudi drugim. Sodelovali so 
vsi godbeniki, kot nastopajoči in člani 
turističnega društva. S strani KS sta pri 
organizaciji sodelovala tajnica Silva Drešar 
in tajnik Martin Ogrinc.

Kakšen je bil odziv ljudi na ponovno 
obuditev sejmarjenja v Mengšu?
Zelo pozitiven. Zato smo se odločili da 
bo sejem spet postal tradicionalen. Tako 
je v podobni obliki ostal vse do danes, le 
da se je vmes trikrat zamenjala lokacija 
prireditve.

Sejem pa je z leti vse bolj rasel.
Mihaelov sejem je hitro prerasel svoje 
okvire, zato smo leta 1995 ustanovili 

društvo Mihaelov sejem. Takrat je njegovo 
vodenje prevzel Štefan Borin in ga zelo 
uspešno vodil vse do leta 2015.

Pred vrati je letošnji sejem.
Letos se bo sejem z bogatim kulturnim in 
spremljevalnim programom zopet odvijal 
na športni ploščadi pri osnovni šoli. Začel 
se bo v petek, 22. septembra, in trajal vse 
do nedelje zvečer.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Nastop treh godb na slovesni sveti maši v času Mihaelovega sejma. Foto: Peter Škrlep, 1993

Sejem je bil živ kljub slabemu vremenu.
Foto: Peter Škrlep, 1993

Vhod na prvi Mengeški sejem v Malem Mengšu. 
Foto: Peter Škrlep, 1993Blagoslov gasilskih avtomobilov. Foto: Peter Škrlep, 1993
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Praznik Dobena
Kulturno-zabavna prireditev Dobenski praznik je bil letos že sedmič po vrsti. Or-
ganiziralo ga je Turistično društvo Dobeno, skupaj s kmečkim turizmom Blaž. Tu-
ristično društvo že 28 let povezuje krajane Dobena, organizira zanimive dogodke, 
delavnice in predavanja. Praznik Dobena se je odvijal prvo soboto v septembru, 
na kmečkem turizmu Blaž, od 12. ure dalje. Ob tem prazniku je župan občine 
Mengeš Franc Jerič tudi uradno otvoril obnovljen in razširjen spodnji del ceste na 
Dobeno. Na ogled pa je bila tudi prva promocijska zloženka Dobena, ki na turi-
stični zemljevid Ljubljanske kotline postavlja tudi znamenitosti kraja.

Na vhodu na prireditveni prostor so na stoj-
nici vsakega obiskovalca pozdravili predstav-
niki TD Dobeno s sladkim prigrizkom in žgo-
čimi raznovrstnimi likerji. Dobrote domačega 
peciva so bile le uvod v pestro popoldne.
Praznovanje se je začelo z nastopom vete-
ranov Mengeške godbe, sledil je nastop Do-
benskih deklet, pevskega zbora in folklorne 
skupine. Uradni del kulturnega dela progra-
ma je zaključil tamburaški orkester Senože-
ti iz Dola pri Ljubljani. Za nadaljevanje bolj 
poskočnega in sproščenega vzdušja je skrbel 
radio Veseljak z znanimi voditelji in izvajalci.
Ob 14. uri je zbrane pozdravil predsednik Tu-
rističnega društva Dobeno, Tone Vidrgar, ki 

se je ob tej priložnosti zahvalil Občini Men-
geš za razširitev in obnovo ceste v dolžini 
1.100 m ter tudi sovaščanom, ki so v delovni 
akciji počistili grmovje in drevesa ob cesti ter 
omogočili razširitev. Obnovljena cesta bo pri-
pomogla k varnejši poti do Dobena.
Župan Franc Jerič je skupaj s predsednikom 
vaškega odbora Francem Vehovcem in To-
netom Vidrgarjem simbolno prerezal trak za 
spodnji del obnovljene ceste.
Med prireditvijo je potekal bogat srečelov, 
kjer je vsaka srečka razveselila z dobit-
kom.

Besedilo in foto: E. V.

Pozdravni govor Toneta Vidrgarja

Franc Jerič in Franc Vehovec sta prerezala
trak obnovljenega cestnega odseka

Na stojnici z dobrotami dobenskih gospodinj

Tamburaški orkester Senožeti
Zala je iz svojega zvezka prebrala nekaj res 
posrečenih vicev

 Peklenski muzikanti so dvignili 
temperaturo

 Peklenski muzikanti so dvignili temperaturoDobra volja, odlična hrana in 
zabaven glasbeni program

REPORTAŽA: Dobeno

Lepo oblikovana promocijska zloženka Dobena
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Na igrah so sodelovala vsa tri loška društva: Športno društvo Loka, 
Kulturno društvo Antona Lobode Loka in Prostovoljno gasilsko društvo 
Loka pri Mengšu. Letos pa se jim je priključil tudi župan Franc Jerič s 
svojo ekipo, ki so jo poimenovali Dream team. Iger se je letos udeležilo 
okoli 300 ljudi, tako tekmovalcev kot tudi gledalcev in navijačev. Tudi 
lani je bilo prav toliko ljudi a je letos malce zagodlo bolj čemerno vreme.
Igre so bile zelo zabavne. Sprva je bilo mišljeno šest iger a so dodali 
še sedmo, ki se imenuje presenečenje s hoduljami. Potekale so celo 
sobotno popoldne. Ob drugi uri je bila uradna otvoritev. Nato pa so se 
začeli tekmovalni krogi kot je skakanje z vrečami, tri v vrsto z lovljenjem 
pokemonov iz balonov, vleka vrvi, vožnja s samokolnico, spuščanje žo-
gice skozi gasilsko cev in slalom z jajcem in jerbasom. Igre so trajale do 
večernih ur. Na koncu pa so največ točk zbrali predstavniki Kulturnega 
društva Antona Lobode Loka, ki so se poimenovali Umetniki. Osnoven 
namen dogodka druženje in povezovanje vaščanov, je bil tako v popol-
nosti izpolnjen.
V prihodnosti imajo željo vaške igre razširiti na vso občino in povabiti 
tudi Mengšane, Topolčane in Dobence.

Druge vaške igre povezale Ločane
Druženje na sproščen in zabaven način je vedno pot k dobrim medsosedskim odnosom. Tega se zavedajo tudi v Loki, kjer so 
2. septembra, v soboto priredili vaške igre, že druge po vrsti. V Športnem parku v Loki se je zbrala množica tekmovalcev in 
gledalcev, ki so med sovaščani prebili prijetno sobotno popoldne. Vaške igre so izkoristili tudi za otvoritev nove pridobitve, 
prostora v parku, ki ga sestavlja igrišče za metanje podkev in Pujsov vikend. To je nadstrešek z žarom, primeren za druženje 
tudi ob slabšem vremenu.

Zmagovalna ekipa Umetniki iz Kulturnega društva Antona Lobode Loka Pujsov vikend se je odlično obnesel tako kot žar in prostor za druženje

REPORTAŽA: Loka

Vlečenje vrvi je samo za najmočnejše

Po vsaki tekmi je bilo potrebno vpisati zmagovalca in dosežene točke

Ena najbolj zahtevnih iger je bilo spuščanje žogice skozi gasilsko cev

Matjaž Anžlovar, predsednik športnega društva Loka pri Mengšu, je 
v govoru poudaril, da je bil projekt igrišča in nadstreška, ki so ga po-
imenovali Pujsov vikend, izveden v lastni režiji in z denarno pomočjo 
številnih donatorjev iz vasi ter okolice. Vseh, ki so prispevali sredstva 
je bilo okoli 30, ki so v skupnem znesku darovali 6.000 EUR.

Besedilo in foto: E.V.

Hoja s hoduljami potrebuje kar 
nekaj spretnosti in ravnotežja
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MENGEŠKI UTRIP

Valentin Zupan se je srečal s slovenskimi izseljenci
V začetku letošnjega junija smo se z mojimi gosti, člani naše izseljenske skupnosti v Clevelandu, prvič pozdravili na brni-
škem letališču. Njihov cilj je bil jasen. Obiskat so prišli domovino svojih prednikov, domovino, ki jo tako srčno in z veliko 
ljubezni predstavljajo v ZDA. Takoj ob prihodu sem začutila, da gre za prijetne in vesele ljudi, kajti iskrica prijateljstva je 
preskočila s prvim stiskom dlani. Imeli smo jasno začrtano dvotedensko pot, ki so jo sestavili v sodelovanju s Turistično 
agencijo Okarina iz Ljubljane. Ker pa nisem ravno začetnica v svojem delu, ki ga opravljam z veliko ljubezni, sem vedela, 
da bo vseeno na poti potrebno veliko improvizacije.

In res. Zaradi vsega, kar se je dogajalo kasneje, sem sklenila, da izlijem 
nekaj spomina na papir. Vodja skupine je bil gospod Louis J. Novak, ki 
je hkrati tudi član upravnega odbora SNPJ, največje slovenske podporne 
organizacije s sedežem od leta 1990 v Pensilvaniji. Organizacija ponosno 
nosi izvirno slovensko ime, ki so mu ga člani nadeli ob ustanovitvi leta 
1904. SNPJ so namreč kratice in se preberejo kot Slovenska Narodna 
Podporna Jednota. Na tokratni poti so bili člani upravnih odborov in pod-
predsednika dveh izmed šestih enot, ki so posejane po vsej Ameriki. Z 
njimi so pripotovali tudi družinski člani in prijatelji. 
Poleg ljubezni do domovine in želje po raziskovanju Slovenije jim je skupna 
tudi ljubezen do glasbe. Patty Candela je znana glasbenica, ki je s svojo 
glasbeno skupino že izdala zgoščenko. Ljubezen do glasbe vsak prosti tre-
nutek izraža z igranjem harmonike ali button-boxa, kot jo z iskrico v očeh 
imenuje sama. Harmoniko je podedovala od družinskega prijatelja, ki je že 
zgodaj začutil njeno veliko ljubezen do tega inštrumenta. Seveda ni treba 
posebej poudarjati, kateri poznani znamki pripada njena »sopotnica«. Gre 
za harmoniko velikega inovatorja, strokovnjaka, umetnika, domoljuba in 

našega someščana gospoda Zupana. Ker smo hitro ugotovili, da bi bil mor-
da zaradi let harmonike potreben kakšen bolj podroben pogled v čudoviti 
inštrument, sem navezala stike s podjetjem Zupan Harmonike, z gospo 
Nuško Zupan, hčerko gospoda Valentina Zupana. Takoj sem prejela poziti-
ven odgovor, oglasil pa se nam je tudi gospod Zupan osebno.

Harmonika povezuje ljudi
Tukaj zgodba preseže okvirje navadne časopisne notice, postane osebna 
in zelo čustvena. Gospod Zupan si je kljub naši in njegovi (pre)zasedenosti 
ukradel trenutek časa, se srečal s skupino in prevzel harmoniko v popra-
vilo. Takoj, ko jo je prijel v roko, je z nasmehom dejal, da je prehlajena in 
da ne diha. Z veseljem se je fotografiral s člani skupine, ki ga globoko ob-
čudujejo, zato so se čutili neizmerno počaščene, da si je takšna glasbena 
legenda vzela čas za kratko druženje z njimi. Pred nami je bila nedelja, ki 
smo jo po programu posvetili raziskovanju naše prelepe Gorenjske, gospod 
Zupan pa je v tem času pogledal v drobovje lepega inštrumenta in ga ob-
novil v tolikšni meri, kot mu je bilo dano v tako kratkem času. Harmoniko 
je po končanem koncu tedna prevzel moj družinski prijatelj in jo pripeljal 
na Bled, kjer smo preživeli nekaj dni. Patty je svojo obnovljeno lepotico 
ganjena vzela v roke in zaigrala. In … harmonika je zadihala, sedaj ima 
prekrasen zvok, ki ji ga je z obnovo ponovno vdihnil spoštovani inovator. 
V naslednjih dneh smo spet nadaljevali s petjem in plesom ob spremljavi 
čudovitih zvokov Pattyjine Zupanove harmonike na naši čustveni poti po 
Sloveniji. 
V imenu skupine in v svojem imenu bi se rada s tem zapisom zahvalila 
gospodu Zupanu. Svoje delo je opravil v svojem prostem času, brezplačno 
in je bil vesel, da smo se obrnili nanj. Koliko energije, pozitivnega odnosa 
in ljubezni do svojih harmonik ima v svojem srcu! Vsi smo bili presrečni, 
jaz pa ponosna na našega someščana. Lepo je živeti v obkrožen z ljudmi, 
ki imajo veliko srce.
Skupina je že končala svoje potovanje po Sloveniji in odletela proti svojemu 
domu v ZDA. Odšli so popolnoma očarani nad lepotami, ki so jih videli, 
ko smo skupaj raziskovali domovino njihovih prednikov, Slovenijo. Sama 
sem ponosna, da sem začela in bila ves čas vpeta v čudovito zgodbo, ki 
se z njihovim povratkom čez »lužo« ne bo končala. Veselim se ponovnega 
srečanja z našimi ponosnimi ljudmi iz sveta tam onkraj.

Besedilo in foto: Karin Potrpin, vodja poti in turistična vodnica z licenco GZS

Skupina Dr. Slivo in Patty Candela iz Clevelanda, Ohio v Bohinju

Skupina Dr. Slivo iz Clevelanda, Ohio na Bledu
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Bralna večera v knjižnici 
Mengeš
Društvo za študije kontemplativnih tradicij je tudi v poletnih 
mesecih nadaljevalo z bralnimi večeri, ki potekajo v Knjižnici 
Mengeš enkrat mesečno. Za branje smo izbrali razpravo rim-
skega filozofa Seneke O prostem času.

Latinska beseda prosti čas (ōtium) pomeni čas, ki je prost pritiska 
nuje, zato dopust ali tisto, kar običajno imenujemo svoj prosti čas, še ni 
nujno to, o čemer govori Seneka. To je čas, ko se odtegnemo od vsako-
dnevnih aktivnosti, da se posvetimo tistemu, kar običajno imenujemo 
nekoristno, ker nima neposredno vidne koristi. Seneka kot predstavnik 
stoiške šole, ki si najprej prizadeva za vrlinsko življenje, pravi, da nam 
umik »omogoča, da stopimo v družbo najboljših ljudi in si izberemo kak 
primeren zgled, po katerem bomo uravnali svoje življenje«.
Trdi, da nas je narava »rodila za oboje: za kontemplacijo sveta in za 
dejavnost« in da je oboje potrebno med seboj povezovati. Vrlina, ki je 
omejena na prosti čas in se ne izkaže v človekovi dejavnosti, je medla; 
nenehno poganjanje za premoženjem brez predaha, pa si tudi ne za-
služi odobravanja.

Dom počitka Mengeš odslej med redkimi prejemniki 
certifikata kakovosti E-Qalin
10. avgusta 2017 je pooblaščeno podjetje Bureau Veritas Certifikation Slovenija Domu počitka Mengeš in enoti Doma v Trzinu 
podelilo certifikat kakovosti E-Qalin za institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu. Naš dom se 
je tako uvrstil na seznam tistih domov v Sloveniji, ki so doslej prejeli to visoko priznanje.

Kaj je vsebina modela E-Qalin? Model E-Qalin je osredotočen na upra-
vljanje s kakovostjo v različnih zavodih in ustanovah s področja social-
nega varstva. Izdelan je bil v okviru projekta Evropske Unije Leonardo 
da Vinci (2004 -2007) in je vseevropski. V procesu nastajanja projekt 
so bili vključeni številni strokovnjaki z različnih področij ter vodilni kadri 
iz domov za starejše, iz izobraževalnih ustanov iz različnih evropskih 
držav, tudi Slovenije. Poudariti je potrebno, da so bili poleg naštetih 
dejavnikov k modelu pritegnjeni še uporabniki. Prvotno je bil model E-
-Qalin narejen za domove za starejše, danes pa ga s pridom uporabljajo 
številne druge ustanove v socialnem varstvu.
Model E-Qalina stremi k izboljšanju kakovosti izvajanja storitev v domo-
vih za starejše občane. Kakovost oskrbe in nege naj bo višja, življenje 
starostnikov kvalitetno. Model E-Qalin širi svoja pričakovanja na celotno 
družbo, ki naj staranje spoštuje in mu zagotavlja dostojanstvo. Od oko-
lja se pričakuje, da se v ta proces aktivno vključuje.
Velika prednost modela E-Qalina je v tem, da že dosežene strukture in 
procesov v določeni ustanovi ne zavrača v celoti. Nasprotno, v času 
uvajanja modela E-Qalin ima ustanova čas, da skrbno pretehta obsto-
ječe stanje, ohrani, kar je dobrega, in si začrta potrebne spremembe. 
Pri izbiri ciljev, kaj je potrebno spremeniti, utemeljitvi, zakaj je spre-
memba potrebna in kdaj jo bo realizirala, je ustanova samostojna. Prav 
ta samostojnost omogoča ustanovi večjo fleksibilnost, da v določenem 
časovnem okviru realizira vse načrtovane spremembe.
Dodatna prednost modela E-Qalin je, da v projekt vključuje različne 
zainteresirane skupine tako s strani zaposlenih kot uporabnikov: vod-
stvo, zaposlene, stanovalce, svojce in širše okolje. Vsak od deležnikov 
vnese v projekt svoj vidik, kar omogoči celosten vpogled na začrtane 
spremembe.
V modelu E-Qalin se problem rešuje po predlogi PDCA-ciklus, kar v 
enostavnem prevodu pomeni: planiraj-izvrši-preveri-ukrepaj. PDCA ci-
klus se razume kot krog, ki nima svojega konca, saj nobena izboljšava 
ni dokončna in je vedno mogoče stanje še izboljšati.
Opisani pristop ne pomeni samo višje kakovosti storitev za uporabnike, 
temveč dodatno motivira zaposlene. Ker vključuje vse hierarhične ravni 

Izmenjavo kontemplacije in dejavnosti vidimo, če opazujemo dan pri 
jutranjem prebujanju iz nočne tišine, ki ga oznanjajo ptice s svojim 
ščebetanjem ter ga kmalu preglasi hrup avtomobilov in zaposlenih ljudi 
in večerni umiritvi, ko se veter poleže in ptice potihnejo ter se vse po-
novno potopi v nočno tišino.
Vabimo vas, da se nam pridružite na prihodnjih branjih: 12. septembra 
in 17. oktobra, ob 19.30, v Knjižnici Mengeš.

Besedilo in foto: Nevenka Kovač

 Zbralo se je 160 registriranih tekačev, ki so tekli 5 in 10 km

,,
Od človeka se prav gotovo zahteva to, da koristi 
drugim ljudem: če je mogoče mnogim, če ne, 
maloštevilnim, če ne maloštevilnim, potem svojim 
najbližjim, če pa niti to ne, tedaj vsaj samemu sebi. ,,

v organizaciji, je opora vodstvu pri zagotavljanju kakovosti in izpopolnje-
vanju kakovosti storitev. Stimulira zaposlene k razmišljanju o kakovosti 
v zavodih in socialni politiki, krepi timski duh ter omogoča mednarodno 
primerljivost slovenskih ustanov z ustanovami v tujini. 
V Domu počitka Mengeš smo model E-Qalin začeli uvajati v letu 2012. 
Vsa izobraževanja so potekala pri Firis Imperl&Co. Preko modela E-
-Qalin je naša ustanova uvedla številne izboljšave: večjo vključenost 
stanovalcev in izvajalcev v načrtovanju zadovoljevanja potreb in njihovo 
izvajanje, boljšo informiranost ter povezanost med zaposlenimi in služ-
bami, boljše timsko delo ...
Vsi v Domu počitka Mengeš smo ponosni in veseli, da smo prejeli cer-
tifikat. 30. avgusta 2017 smo v ta namen priredili manjšo slovesnost, 
katere sta se poleg stanovalcev, zaposlenih, prostovoljcev, svojcev in 
članov sveta zavoda udeležila tudi župan občine Mengeš Franc Jerič ter 
župan občine Trzin Peter Ložar. Model E-qalin sta zbranim predstavili 
direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger in vodja kako-
vosti Stanka Štrus. Slovesnost je popestril domski pevski zbor, otroci 
iz vrtca Mengeš, enota Gobica, nekaj pesmi pa sta zapeli mladi pevki 
Tjaša Jakup in Ines Trdin.
Zavedamo se, da je to šele začetek poti, na katero smo stopili v želji, 
da stanovalcem doma, uporabnikom naših storitev ter zaposlenim za-
gotovimo optimalne pogoje bivanja, kakovostne storitve oziroma dela.

Besedilo in foto: LK



Mengšan – september 201714

MENGEŠKI UTRIP

Kolesarski izlet v Cerklje
V organizaciji Turističnega društva Mengeš smo se 15. julija 
2017 udeleženci kolesarjenja odpravili v Cerklje na Gorenj-
skem, kjer smo si pod strokovnim vodstvom lokalne vodičke 
najprej ogledali cerkev Marije vnebovzete, ki je bila zgrajena 
leta 1777, in njeno okolico s pokopališčem.

Vhodno lopo pri cerkvi je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Delo Pleč-
nikove šole je tudi spomenik skladatelja Davorina Jenka. Sledil je 
ogled obnovljene Petrovčeve hiše, v kateri domujejo Turistično infor-
mativni center, galerija, muzej in knjižnica. Obiskali smo tudi rojstno 
hišo Ignacija Borštnika, izjemnega gledališkega igralca in režiserja, 
scenarista in vzgojitelja vrste gledaliških igralcev. Po njem se imenu-
je najvišja slovenska gledališka nagrada Borštnikov prstan. Hiša je 
trenutno v obnavljanju. Po ogledu parka slavnih oseb Občine Cerklje 
nas je pod vodila do sosednje vasi Grad, kjer smo si privoščili krajši 
postanek, in naprej skozi Dvorje do gradu Strmol. Po povratku proti 
domu smo se ustavili tudi v vasi Pšata in si ogledali izvir potoka 
Pšata, ki povezuje občine Cerklje na Gorenjskem, Komendo, Men-
geš, Trzin in Domžale.

Besedilo in foto: Miha Požar

Mengeš iz preteklosti v 
sedanjost in za prihodnost
 
Turistično društvo Mengeš je v soboto, 19. avgusta 2017, pri 
Lovski koči v Mengšu organiziralo peto tradicionalno etnološko 
prireditev Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. 
Nekaj korakov skozi zgodovino Prafare Mengeš je bila tema 
letošnjih pogovorov.

Po uvodnem pozdravu predsednice TD Mengeš Zorke Požar je vodi-
teljica prireditve Nataša Vrhovnik Jerič povabila k pogovoru g. Štefa-
na Babiča, nekdanjega mengeškega župnika, ki se je pred nekaj leti 
ponovno vrnil v Mengeš, kjer opravlja službo duhovnega pomočnika. 
Gospod Babič je eden najboljših poznavalcev zgodovine Mengša. V 
času svojega službovanja v Mengšu je veliko časa posvetil razisko-
vanju preteklosti Mengša, nekdanje prafare in zgodovine krščanstva 
na Slovenskem. Po njegovih besedah je nekdanja mengeška prafara 
obsegala vso zahodno Gorenjsko in na vzhodu do Motnika, Trojan 
in Zagorja. Nastala je po letu 800 in je bila podrejena Oglejskemu 
patriarhatu. V 15. stoletju je mengeška prafara prišla pod okrilje av-
strijske oblasti. Nanizal je še vrsto zanimivih podatkov, med njimi tudi 
to, da je iz mengeške prafare do danes nastalo 55 novih župnij. Za 
zadnji dve (Jarše in Trzin) je »krivec« tudi on sam. Dotaknil se je tudi 
nastanka mengeške cerkve, ki je bila po njegovih ugotovitvah prvotno 
lesena, kot vse cerkve v dobi starokrščanstva. Okoli leta 1140 je bila 
pozidana v romanskem slogu. Skozi zgodovino je cerkev spreminja-
la svojo podobo, na kar so vplivali različni arhitekturni slogi, kot so 
gotika, barok itd. Izredno zanimivo je bilo tudi njegovo razmišljanje 
o nastanku imena Mengeš. Iz Grobelj pri Domžalah, kjer je bil mi-
sijonarski center, so se po veliki poplavi v Mengeš pod Gobavico v 
varno zavetje preselili tamkajšnji menihi. V nemščini se piše menih 
Mönch (menh), zavetje ali grad pa Burg ... Dejstvo je, da se v starih 
pisnih virih Mengeš kot naselbina piše kot Meigosburg, Meingosbur, 
Mangspurg, Manspurg itd. Tezo gospoda Babiča bi vsekakor kazalo 
dokončno raziskati.
Voditeljica pogovorov je nato povabila k besedi zgodovinarja prof. dr. 
Petra Krečiča, odličnega poznavalca življenja in dela arhitekta Jožeta 
Plečnika. Na kratko je opisal njegovo življenjsko pot. Največji sloven-
ski arhitekt Jože Plečnik je tudi v Mengeški cerkvi v letih 1955–56 
pustil svoj arhitekturni pečat. Krstilnica, spovednica, stopnice na kor 
za pevce, škropilnik in priprava načrtov za novo župnišče so ene iz 
med zadnjih stvaritev v njegovem ustvarjalnem opusu. Jože Plečnik, 
ki ga stroka uvršča med deset najvplivnejših arhitektov na svetu, je 
umrl leta 1957.
Za kulturni program so med pogovori poskrbeli Marjan Urbanija (orgli-
ce), Hervin Jakončič (kitara, vokal) in Tomaž Plahutnik (citre). Video 
zapis o prireditvi so v celoti posneli Toni Müller, ki je pripravil DVD 
o prireditvi, ter Miro Pivar in Miha Ulčar za spletno stran www.dom-
žalec.si
Predsednica TD Mengeš se je na koncu prireditve zahvalila obema 
gostoma, voditeljici, glasbenikom in vsem obiskovalcem za sodelo-
vanje in obisk na prireditvi ter jih povabila na prijetno druženje ob 
pokušini mengeškega bizgeca, flancatov in kozarčku rujnega.

Besedilo in foto: Miha Požar

Izvir potoka Pšate

Ogled notranjosti cerkve v Cerkljah
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V Novigrad smo prispeli v četrtek, 24. avgusta, kjer nas je za dobro-
došlico pričakalo kosilo in osvežujoče morje. Popoldne smo izkoristili 
za kopanje, druženje in izmenjavo počitniških izkušenj.
Dneve smo začeli z jutranjo telovadbo v dveh skupinah, ki nam je že 
pred zajtrkom vlila polno delovnega elana, dobra hrana pri zajtrku pa 
nam je napolnila mišice za delo in možgančke za učenje. Po zajtrku 
smo se prepustili božajočim sončnim žarkom, sveži vodi in vožnji s 
supom. Najpogumnejši so se takoj povzpeli na plavajoči splav, malo 
manj pogumni pa po krajšem opazovanju veselega skakanja v vodo.
Drugi dan tabora so naše pridne mlade gasilce obiskali tudi gostje iz 
Mengša, in sicer Franc Jerič župan, Janez Koncilja – predsednik GZ 
Mengeš in Franci Hribar – predsednik CZ Mengeš in predsednik PGD 
Topole.  Ogledali so si naše delo in taborno mesto ter z nami pojedli 
kosilo. Po kosilu smo se slikali, prejeli nekaj spodbudnih besed in se 
za konec skupaj prepustili sveži morski vodi. V tem dnevu pa smo 
pričakali tudi atrakcijo tabora – čoln, s katerim smo se v več skupinah 
popeljali po morju. Ker nas je bilo veliko in ker je bila zabavna vožnja 
dolga, smo bili na plaži do večerje – nekateri v objemu morske vode, 
drugi pod prijetnimi sončnimi žarki in tisti, največji srečneži, vozeči 
se na čolnu. Po večerji smo se lotili izobraževanja, pred spanjem pa 
smo našo teraso spremenili v kino pod zvezdami in si ogledali risanko.
Tretji dan smo čas po zajtrku izkoristili za kopanje, sončenje in vožnjo 
s supom. Pred kosilom smo nadaljevali s pridobivanjem novega ga-
silskega znanja in po kosilu to znanje uspešno potrdili s preizkusom 
znanja. Gasilski tabor namreč ne bi bil gasilski, če domov ne bi odšli 
z novimi čini in preventivnimi značkami: osvojili smo 22 bronastih 
preventivnih značk, 16 činov pionir in 12 činov mladinec.
Zaključni večer je še posebej zanimiv, ker smo pripravili čisto pravi 
disko na prostem – torej takšnega z disko kroglo, plesiščem in »cool« 
glasbo.
Zadnji nedeljski dan smo začeli malce kasneje, in sicer z obilnim zaj-
trkom ter pripravo na odhod.
Prijetna klima, udobni prostori in bližina morja so naše dneve tabora 
naredili prijetne, »češnjica na tortici« pa je bila dobra hrana, saj smo 
jedli okusno in zdravo.

Besedilo: Mateja Kržin

Foto: Sandi Zajc

Tabor gasilske mladine
GZ Mengeš
Predzadnji teden počitnic je zadnjih osem let že tradicionalno 
rezerviran za tabor gasilske mladine in letos se ga je udeležilo 
58 otrok ter 14 mentorjev. Tabor smo organizirali v Novigradu, 
kjer smo bili tudi lani.

Facebook skupina 
Mengeška 100krat je 
čez počitnice dobila nove 
zmagovalke
 
Facebook skupina je bila ustanovljena v začetku leta kot 
podporna za lažje druženje vseh pohodnic, ki redno obisku-
jejo, hodijo po številnih poteh na Mengeško kočo. Pobudni-
ca je bila vedno aktivna Maja Jerič. Pa vendar je na koncu 
družbeni medij spravil na Mengeško kočo kar nekaj »nere-
dnih« pohodnic in omogočili nova poznanstva, nepozabne, 
skupne trenutke in druženje punc s pozitivno energijo. Sku-
pina je hitro začela pridobivati nove člane in na prvo sku-
pinsko mesečno srečanje se je puncam v skupini Mengeška 
100krat januarja 2017, pridružila tudi Betka Šuhel Mikolič, 
sicer redna pohodnica na Šmarno goro.

Skupina danes šteje več kot 48 članic, ki so iz Mengša, Kamnika 
in bližnje okolice. Prva je 100 vzponov na Mengeško kočo opravila 
Milica Tomšič, sledile so Zlatka Zebec, Mojca Kolar, Pika Purnat, 
Milena Blejc in Helena Testen. Tokratna zmagovalka je Barbara Ju-
stin, aktivna pevka v Pevski skupini Rž, ki hodi na Mengeško kočo 
v spremstvu svoji treh fantov: »Če bi mi kdo na začetku leta rekel, 
da bom šla 100 krat na Mengeško kočo, mu ne bi verjela. Pa mi je 
uspelo. Hvala vsem. Bom nadaljevala.«
Blizu svojim 100 pohodom pa so tudi druge. Do konca septembra 
bodo članice določile tudi kazen za neizpolnjeno obljubo. Naslednje 
leto skupina načrtuje tudi pohod na najvišjo slovensko goro. Nekaj 
izzivov pa so že izpolnile, pridružile so se spomladanski čistilni akci-
ji, pojedle zajtrk na Mengeški koči ob sončnem vzhodu, se bose po 
trim stezi sprehodile do Mengeške koče, se pridružile skupini, ki je 
opazovala sončni vzhod na Šmarni gori, na koči pripravile razstavo 
fotografij, ki so nastale med sprehodi na Mengeško kočo in še kaj bi 
se našlo. Bravo, punce. Vabljene tudi nove članice!

Besedilo in foto: Tina Drolc

Barbara Justin je pravljično sedma članice FB skupine Mengeška 
100krat, ki se je v letu 2017 na Mengeško kočo povzpela 100 krat
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Medvedka z dvema 
mladičema na področju 
Dobena in Rašice
V dneh od sobote, 29. julija, dalje je bila na področju Rašice 
in Dobena večkrat opažena medvedka z mladičema. Čeprav 
v sami Lovski družini Mengeš v svoji zgodovini ne pomnimo 
prisotnosti medveda v našem lovišču, se zaradi večje popula-
cije, suše in slabše možnosti prehrane v gozdovih populacija 
medveda razširja tudi na območja, kjer za zdaj ni bilo opažanj.

Glede na to, da je prisotna medvedka z mladičema, je potrebna toliko 
večja pazljivost obiskovalcev gozda; od rekreativcev do nabiralcev, 
predvsem pa so v večji nevarnosti vodniki ali lastniki psov, če jih 
spuščajo brez nadzora v gozdu.
Opozarjamo, da je potrebno biti skrajno previden in se obnašati skla-
dno z večkrat objavljenimi pravili, če na svoji poti srečamo medveda.
Velika verjetnost je, da se bo medvedka z mladičema v kratkem pre-
maknila nazaj proti izhodu proti kamniško-savinjskem ali gorenjskem 
področju. Ko bomo zaznali premik, bomo občane o tem obvestili sku-
paj z Zavodom za gozdove Slovenije.

Besedilo in foto: Jože Vahtar, starešina LD Mengeš

Simbolična slika medvedke z mladičem

Mavrično aktivno 
počitniško varstvo
Letos je AIA-Mladinski center za vse otroke, ki so si želeli ak-
tivno preživeti počitnice, organiziralo počitniško varstvo, ki je 
bilo je mavrično obarvano in je potekalo v kar treh terminih.

Otroci, stari od 4 do 10 let, so v juliju in avgustu aktivno preživljali 
počitnice vsak dan od 7.30 do 15.30. V mavrično obarvanih tednih 
so doživeli dan spoznavanja, vodni dan, dan v naravi, glasbeno-plesni 
dan in čarobni dan. Dnevi so bili prepleteni s številnimi aktivnostmi, 
potekale so v prostorih AIA in na prostem. Dopoldnevi so bili športno 
obarvani, popoldnevi pa ustvarjalno. Na koncu so se otroci odpravili še 
na mavrično pot po Gobavici, na kateri so uspešno odkrili skriti zaklad.

Besedilo: Sanja Tomšič
 

Mi imamo se fajn. Foto: Maša Vončina

Zabavno-plesni tabor 
2017
AIA-Mladinski center Mengeš je tudi v tem letu organiziral že tra-
dicionalni zabavno-plesni tabor, ki je potekal prvi teden avgusta 
pri Toplicah Sv. Martin na Muri, kjer so se udeleženci ohladili in 
sprostili v letošnjih res vročih dneh.

Ves  teden je bil prepleten s plesom,  saj so se tako mlajši kot starej-
ši nadobudni plesalci učili raznolikih koreografij in urili svoje plesno 
znanje. Poleg omenjenega so bili deležni pestrega, bogatega programa 
in številnih presenečenj. Ob številnih zabavnih igrah, ustvarjalnih de-
lavnicah, orientaciji, tematskih večerih, športno-zabavnih igrah, vožnji 
s turističnim vlakcem, tekmovanju z gokarti, spustu z zip line, obisku 
jelenov ter kopanju in igrah v bazenu je teden minil, kot bi mignil. Vsi 
se že sedaj veselimo naslednjega tabora.
Vse zagnane plesalce pa že čaka nova plesna sezona 2017-18, ki jo  
nestrpno pričakujemo. Vse, željne plesnega hip hop znanja, vabimo 
na vpis novih članov. Vpisi potekajo v septembru in oktobru. Vabljeni!

Besedilo: Sanja Tomšič

Tekmovalna sezona Yes 
team 2016-17
Plesna sezona 2016-17 je bila poleg nastopov in plesnih doživetij 
tudi tekmovalno obarvana. Plesne skupine iz AIA-Mladinskega 
centra Mengeš so se ponovno poskusile na odprtem tekmovanju 
PLEŠ', na katerem so se plesalke in plesalci potegovali za stopnič-
ke v disciplinah solo, pari in skupine.

V tem letu je Društvo AIA postalo tudi član Plesne zveze Slovenije. De-
klice  so se uvrstile na državno prvenstvo in dosegle odlično 8. mesto. 
V juniju pa se je najstarejša skupina Yes team odpravila na Dunaj, na 
mednarodno tekmovanje Austria intrantional open. Poleg zabavnega 
odkrivanja mesta in obiska zabaviščnega parka Prater so se dekleta na 
tekmovanju odlično odrezala in v kategoriji skupine hip hop mladinci 
dosegla 1. mesto. Na tekmovanju so se  poskusila tudi v parih in se 
tudi v tej disciplini povzpela na stopničke. Maša Vončina in Pia Kuhar 
sta dosegli 2. mesto, Eva Bauer in Ivona Kiš pa 1. mesto.

Besedilo: Sanja Tomšič

Spust z zip lin. Foto: Maja Tomšič

Zmaga je sladka,
Foto: Brane Tomšič
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Tabor v osrčju soške idile
Tabor je vsako leto težko pričakovan - tako s strani otrok kot tudi vodstva. Letos smo po treh letih spremenili lokacijo taborjenja in 
tako namesto v Bohinju preživeli nepozaben tabor v Kal Koritnici. Rdeča nit letošnjega taborjenja je bilo popotovanje okoli sveta.

Za nekatere člane vodstva se je tabor začel že nekaj dni prej, saj so mo-
rali poskrbeti, da so bili ob prihodu otrok že postavljeni šotori, kuhinja, 
odbojkarsko igrišče in druge malenkosti, ki pa nikakor niso bile nepo-
grešljive. Ostali vodniki so se istočasno skupaj s svojimi vodi odpravili 
na dvodnevno pohodniško spoznavanje okolice tabora, na katerem so 
morali biti kos različnim orientacijskim in življenjskim izzivom.
Ob prihodu v tabor so si vsi nekoliko spočili in nabrali energije, ki so jo v 
naslednjih petih dneh še kako potrebovali. Ves teden je bil namreč poln 
aktivnosti in dogodivščin, ki so bile skrbno pripravljene in organizirane 
s strani vodnikov in ostalega vodstva.
Vsako jutro se je tako začelo z izvirnim bujenjem, za katerega je bil 
zadolžen vodnik Domen, ki je že nadvse zgodaj zjutraj raztegnil meh 
na svoji harmoniki in tako poskrbel, da so se otroci zbujali ob legen-
darnih melodijah slovenske narodno-zabavne glasbe.  Zatem je sledila 
jutranja telovadba, ki jo je vsako jutro vodil drug vodnik, s čimer je bilo 
poskrbljeno za raznolikost jutranjih športnih aktivnosti. Te so obsegale 
vse od aerobike, teka, joge pa do učenja plesnih gibov ob spremljavi 
slovenskih popevk.
Tako so si prislužili zajtrk, ki je bil, tako kot ostali obroki, tematsko 
vezan na rdečo nit tabora. Hrana, ki je bila skrbno pripravljena s strani 
kuharice Majde in njene pomočnice Nine, je bila cel čas taborjenja 
okusna in izredno raznovrstna. Taboreči so uživali v jedeh  evropskih, 
azijskih in afriških okusov, nekaj obrokov pa so si vodi skupaj z otroki 
pripravili kar sami.

Učenje in zabava preko gozdnih šol
S prvim obrokom je bil oznanjen prehod na novo celino, katere razisko-
vanje se je vsako dopoldne pričelo v tako imenovanih gozdnih šolah. 
Vsak vodnik je že prvi dan svoj vod odpeljal na izbrano mesto v gozdu, 
kjer so si otroci sami uredili in udomačili kotiček, v katerem so se v 
dopoldanskem času učili taborniških veščin. Najmlajši vod tako imeno-
vanih 'specijalcev' pa je ta čas izkoristil za učenje zavezovanja čevljev, 
saj jim je prav ta malenkost povzročala največ preglavic.
Vročinski val nas je vsako popoldne pregnal na plažo, kjer smo se ohla-
dili in umili v prijetno hladni Soči, medtem ko je ostali del vodstva ostal 
v taboru in že pripravljal poligone in rekvizite za popoldanski program. 
Ta je bil prav tako oblikovan glede na celino, na kateri smo se tistega 
dne nahajali. Tako so se morali v Aziji spopasti s horizontalnim ple-
zanjem čez Himalajo, slepo so ugibali začimbe ter si porisali roke s 
barvami. Na Antarktiki so se odpravili na lov za izgubljenimi pismi ne-
kega raziskovalca, katera so si morali prislužiti z uspešno opravljenimi 
nalogami. Njihovo reševalno pustolovščino sta dodatno otežila polarna 

medveda, ki sta ves čas prežala na njih.  Poleg surfanja na valovih je 
za sam vrhunec aktivnosti poskrbela proga preživetja v Avstraliji, ki je s 
svojimi ovirami dodobra zmočila, umazala in namučila taboreče.  
Skoraj vsak dan smo zaključili s postavitvijo taborniškega ognja, ob 
katerem smo ob spremljavi kitare prepevali, pekli hrenovke v testu in 
si pripovedovali zgodbe. Le zadnji večer je bil rezerviran za krst, ki ga 
je moral prestati vsak, ki se je tabora udeležili prvič. Izzive je pripravilo 
ljudstvo aboridžinov, ki so obred zaključili z blagimi udarci krščencev 
po zadnji plati. 

Zadji dan priznanja in zaprisege
Zadnji dan je bil sklican še zadnji jutranji zbor, v katerem smo članom 
Urški, Neži, Roku in Domnu izročili bronasto priznanje s strani zveze 
tabornikov Slovenije za njihovo 10-letno aktivno sodelovanje v vodstvu. 
Medse smo sprejeli tudi dve novi članici Majdo in Elo, ki sta s taborni-
ško zaprisego zdaj tudi uradno stopili v svet tabornikov.
Razhod je bil nekoliko grenko-sladek, saj je bil kljub veselju ob misli na 
domačo posteljo poln objemov, hkrati pa je bilo slovo od prijateljev in 
vodnikov težko. K takšnemu odzivu, kot tudi sami uspešnosti izvedbe 
tabora, je pripomogel prav vsak izmed udeležencev. Posebna zahvala 
pa gre kuharici Majdi, slovenski vojski ter ostalim prostovoljcem, ki so 
pomagali pri izvedbi še ene čudovite taborniške dogodivščine. Pri ta-
bornikih zdaj sledi kratko zatišje, medtem ko vodstvo že pripravlja nove 
aktivnosti in pustolovščine za naslednje leto.

Besedilo: Ela Praznik; foto: Anita Jerič, Tim Godec, Ela Praznik, Nina Dodič

Plaža in tuš, vse v enem
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Referendum
Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo 
in 47/13), izdaja Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upra-
vljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Ko-
per, ki bo v nedeljo, 24. septembra 2017.

VOLIŠČE 4.11.19 - GASILSKI DOM TOPOLE    
Topole 21, Topole

VOLIŠČE 4.11.20 - OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ I
Šolska ulica 11, Mengeš 
                               
Mengeš: Aljaževa ulica, Čopova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, Er-
javčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg 8 in  9, 
Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, Jalnova ulica, Jama, Japljeva ulica, 
Jurčičeva ulica, Kamniška cesta, Kolodvorska cesta vsa, razen št. :  
2a, 2b in  2c, Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica, Le-
vstikova ulica, Medvedova ulica, Novakova ulica, Prelovškova ulica, 
Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, Staretova ulica, Steletova ulica, 
Svetčeva ulica,  Valvazorjeva ulica,   Veselovo nabrežje,  Zavrti št. :  
45 in 47 in Zupanova ulica.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.21- OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ II 
Šolska ulica 11, Mengeš

Mengeš: Balantičeva ulica, Detelova ulica, Glavni trg ves, razen št. 
:  8, 9, 13, 15 in 17, Janševa ulica, Jarška cesta, Kersnikova ulica, 
Linhartova cesta št. 33, Mehletova ulica, Ogrinovo, Slamnikarska uli-
ca št. : 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 19 in 21, Slovenska 
cesta od št. 1 do 57,  Šolska ulica, Šubljeva ulica, Trdinov trg št. 18 
in Zavrti od št.  1 do 32 in št. 34.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.22 - DOM POČITKA MENGEŠ         
Glavni trg 13, Mengeš

Mengeš: Glavni trg št.: 13, 15 in 17,  Kolodvorska cesta št. : 2a, 2b 
in 2c, Levčeva ulica, Slamnikarska ulica št. :  2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 
14 in Zavrti št. : 33, 35, 36, 37, 39, 41 in 43.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.23 - GLASBENA ŠOLA MENGEŠ
Trdinov trg 8, Mengeš  

Mengeš: Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica, Grobeljska cesta vsa 
razen št. 100,  Jelovškova ulica št. :  2, 2a, 11, 13 in 15, Linhartova 
cesta št. 24, Liparjeva cesta št. : 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 9, 11, 13 
in 15,  Slovenska cesta št. : 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 
61, 63, 65 in 67, Stara pot, Šubičeva ulica, Trdinov trg ves, razen št. 
18, Trubarjeva ulica št. : 4, 6 in 8, Vodnikova ulica in Zoranina ulica.

VOLIŠČE 4.11.24 - GLASBENA ŠOLA MENGEŠ II  
Trdinov trg 8, Mengeš  

Mengeš: Baragova ulica, Cankarjeva ulica št. : 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 12, 
14, 16, 16a, 16b, 18, 21 in  23, Glavičeva ulica,  Gregčeva ulica, 
Jelovškova ulica vsa, razen št. :  2, 2a, 11, 13 in  15,  Koblarjeva 

ulica, Linhartova cesta št. :  1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 20 in 22, Liparjeva cesta št. :  8, 10, 12, 14, 16, 
16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 22e, 22f, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 38, 40 in  60,  Muljava, 
Pristava, Rašiška cesta, Ropretova cesta, Slovenska cesta št. : 54, 
56, 56c, 56d, 58, 60, 60b, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 in 78 in  
Trubarjeva ulica št. : 1, 3, 5, 7, 9 in 11.
 
VOLIŠČE 4.11.25 - VRTEC SONČEK
Zoranina 5, Mengeš

Mengeš: Cankarjeva ulica št. : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 in 19, Gro-
beljska cesta št. 100, Hribarjeva ulica, Liparjeva cesta št. :  37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 66 in 70, Maistrova ulica, 
Murnova ulica, Slomškova ulica, Slovenska cesta št. : 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, Ulica 
dr. Zajca in Zadružniška ulica.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.26 -  GASILSKI DOM LOKA PRI MENGŠU
Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu 

Loka pri Mengšu: Gasilska cesta, Grajska cesta, Na gmajni, Pot na 
Dobeno, Testenova ulica, Trzinska cesta, Za Pšato.

VOLIŠČE 4.11.27 - KMEČKI TURIZEM BLAŽ 
Dobeno 9, Dobeno

VOLIŠČE 4. 11.901 - DOMŽALSKI DOM 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Predčasno glasovanje.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4. 11.970 - DOMŽALSKI DOM 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na obmo-
čju okraja.

Volišče je dostopno invalidom.

REPUBLIKA SLOVENIJA                 
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE 

Številka: 042-7/2017 
Datum: 12. 7. 2017    

                                     
NAMESTNICA PREDSEDNICE
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Milojka Fatur Jesenko, univ. dipl. prav. 
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Nesreče v cestnem prometu 12.8.2017 23:43
Ob 23.46 se je na Slovenski cesti v Mengšu zgodila prometna nesreča 
v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD 
Kamnik in Mengeš, ki so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, odklopili 
akumulator ter pomagali pri čiščenju cestišča. Poškodovan ni bil nihče.

Nesreče z nevarnimi snovmi 13.8.2017 11:12
Ob 11.16 je na parkirišču pred Mengeško kočo na Ogrinovem v ob-
čini Mengeš iz prenapolnjenega rezervoarja osebnega vozila iztekalo 
gorivo. Posredovali so gasilci PGD Kamnik in Mengeš, ki so postavili 
posodo in mesto posuli z vpojnim sredstvom.

112 SOS OBVESTILA

Nesreče z nevarnimi snovmi 17.8.2017 21:46
Ob 21.46 je na Slovenski cesti v Mengšu puščalo gorivo iz rezervo-
arja za kurilno olje. Gasilci PGD Kamnik in Mengeš so zatesnili in 
preprečili nadaljnjo iztekanje.

Besedilo: Gasilci
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Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do 
kredita
Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobivanje kreditov namenjenih za pokritje stroškov materialnih investicij 
(nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta), stroškov nematerialnih investicij (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali 
nepatentiranega tehničnega znanja), prav tako pa tudi stroškov najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih aktivnosti, 
priprave in izdelave razvojnih, investicijskih in drugih dokumentacij ter študij, pridobivanja intelektualnih pravic …

Kredit lahko podjetniki pridobijo s pomočjo Regijske garancijske sheme 
v Osrednjeslovenski regiji, v okviru katere je moč pridobiti garancije za 
bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem, upravičeni 
prijavitelji pa so tudi socialna podjetja, ki delujejo in vlagajo na obmo-
čju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega 
naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gori-
ca, Kamnik, Komenda, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Mestna občina Ljubljana, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Li-
tiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. 
Iz garancijskega sklada v katerem je 562.500 evrov, bo Regionalna 
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdajala garan-
cije v višini 50 do 80 % vrednosti kredita, preostalo vrednost kredita 

pa bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je 
8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR 
za obratna sredstva.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 40/2017 
do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018. Vloge (obrazci 
in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno 
oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Javni razpis je objavljen na: www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-ga-
rancij-za-bancne-kredite   
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA 
LUR, tel: 01 306 1902 oziroma na e-naslov: roman.medved@ljublja-
na.si.

Besedilo: Barbara Boh

Novi tečaji in izobraževanja za starejše
Upokojitev starejšim prinaša določeno svobodo. Kaj bi počeli s to svobodo, če v javnosti ne bi bilo organiziranih oblik, kamor se 
lahko vključijo starejši? Ena takšnih oblik je tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, ki je letos praznovala 20-letnico 
svojega uspešnega delovanja. V lanskem šolskem letu je različne oblike programov obiskovalo preko 780 kandidatov. Kandidati 
prihajajo iz različnih občin: Lukovice, Trzina, Mengša, Kamnika, Moravč, Komende in Domžal.

Študentje univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale leto za letom 
dokazujejo, da je njihovo izobraževanje uspešno. Vedno znova so sku-
pine navdušene za učenje in novo znanje. Pomembna motivacija štu-
denta je spoznanje, da zna, česar pred letom še ni. Ni pa pomembno 
samo pridobivanje novega znanja, ampak tudi druženje.
Ker so vse aktivnosti in programi našega društva namenjeni aktiv-
nemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa, bomo veseli, če se 
boste tudi v šolskem letu 2017/2018 vključili v katero od spodaj pred-
stavljenih oblik:
Jezikovni tečaji: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, 
španščina, ruščina.
Splošno izobraževanje: svetovne religije in verstva, astronomija, etno-
logija, bralna značka v slovenščini in v tujih jezikih; geografija − slo-
venska in svetovna, Domžale/Kamnik − moje mesto, računalništvo, 
umetnostna zgodovina, zgodovina in kultura tujih ljudstev, logika, 
zabavna matematika, razgovor  ustvarjalna pot reševanja sporov, ze-
liščarstvo.
Kultura in ustvarjanje: literarni krožek, pevski zbor, igramo na citre, 

keramika, likovno ustvarjanje, punčke Unicef, klekljanje, gledališka 
delavnica, kaligrafija, orientalski ples, skupinski ples.
Šport in rekreacija: joga, telovadba, pohodništvo, kolesarstvo.
Te oblike izobraževanj in tečajev dopolnjujemo z zanimivimi predava-
nji in obiski zgodovinskih in naravnih lepot doma in v tujini.

Besedilo: Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa - Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Domžale

Vpisi za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali od 28. avgusta 
do 22. septembra 2017, vsako delovno dopoldne od 10. do 12. 
ure in ob sredah od 16. do 17. ure oziroma do zapolnitve pro-
stih mest. Društvo Lipa − Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Domžale vabi občane Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, Kamni-
ka, Komende in Moravč, da se vključite v programe aktivnosti. 
Vabljeni ste tudi občani preostalih okoliških občin. Več informacij 
lahko poiščete na naši spletni strani: http://drustvo-lipa.si/.
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Balinarske novice
Balinarji so uspešno zaključili spomladansko sezono in se odpravljajo na počitnice. V tekmovanju prve slovenske lige smo bili 
na koncu šesti, kar je slabše kot lani, a tekme so bile zelo izenačene in sreča večkrat ni bila naš zaveznik. Turnirji pa so bili za 
člane prve ekipe boljši. 1. mesto so osvojili (v zimski ligi Ljubljana) v Ihanu in v Šiški (januar), 2. mesto na Količevem, 3. mesto 
pa v Šiški (februar). Naš član Smajli je državnem prvenstvu posamezno osvojil 6. mesto.

Starejši balinarji so osvojili 1. mesto v zimski ligi, v Kamniku 3. mesto in 
na Duplici 4. mesto. Tudi starejše balinarke so tekmovale na turnirjih in 
trikrat zasedle 5. mesto (Škofja Loka, Kamnik, LJ. Šiška). Doma pa smo 
organizirali turnir dvojk (1. mesto Loparič-Smajli), meddruštveni turnir 
starejših v okviru občinskega praznika (1. mesto ŠD Loka pri Mengšu, 2. 
BK Mengeš 3, 3. BK Bled, BK Mengeš 2) ter turnir balinark (1. Komen-
da, 2. Kamnik, 3. Šiška LJ).
V klubu uspešno delujejo tudi metalci podkev, ki so osvojili 1. mesto v 
drugi ligi in se tako uvrstili v prvo ligo. V pokalnem tekmovanju, kjer so 
nastopale vse ekipe, pa so postali zmagovalci naši člani. Med najboljšimi 
je bil Matjaž Bratovž, ki je zmagal na zadnjem turnirju na Kolpi. 
Po dopustih bomo nadaljevali s svojim delom v našem BK Mengeš.

Besedilo in foto: Janez Burnik

Začetek poletja uspešen 
za mladega kolesarja 
Marka Jeretino
Marko Jeretina si je na državnem prvenstvu na velodromu 
prikolesaril štiri medalje, na zmagovalnem odru pa je stal tudi 
na tekmi za pokal Alpe-Adria.

7. in 8. julija 2017 je bilo v državno prvenstvo na veledromu. Za mladega 
mengeškega kolesarja je bil že prvi dan zelo uspešen, saj je osvojil kar 
tri zlate medalje in postal državni prvak na zasledovalni vožnji na 2000 
metrov, v olimpijskem šprintu in na 3000 metrov dolgi progi v ekipni 
vožnji. Zadnje dirke na velodromu so bile kriterijske dirke, kjer so kolesarji 
v šprintih nabirali točke. Pri mlajših mladincih se je bil pravi boj vse do 
zadnjega šprinta, kjer je Marko osvojil drugo mesto.
Mlajši mladinci so v nedeljo, 9. julija 2017, tekmovali tudi v Sella Nevea 
v Italiji, s startom v Carnii in ciljem na Nevejskem sedlu. Na dirki, ki šteje 
za pokal Alpe-Adria, v dolžini 79 kilometrov,  je Marko v šprintu šestih 
kolesarjev osvojil odlično tretje mesto in po zmagi v prvi tekmi za pokal 
tokrat znova stal na odru za zmagovalce.

Besedilo: Nataša V.Jerič, za Kolesarsko društvo Mengeš
Foto: Kolesarsko društvo Rog AS

Tekma za prvo mesto

NK Olimpija – srečanje
V ponedeljek, 5. junija, smo se v Športnem parku Loka pri Mengšu družili nekdanji pionirji in mladinci Olimpije med leti 1970-
75. Pobudo je dal Miloš Kadivnik in z Mirom Pogačarjem smo na veselje vseh udeležencev, ki so prišli z vse koncev Slovenije 
– od Maribora do Izole – odigrali tudi tekmo v malem nogometu in srečanje končali v poznih večernih urah. Nekateri se nismo 
videli tudi štirideset let, kajti mladim je bilo zelo težko priti v prvo ekipo. Rezultati te generacije nogometašev pa so bili več kot 
odlični, naj samo omenim dvakratno uvrstitev v finale pokala Jugoslavije in odlične rezultate na turnirjih doma in v tujini.

In zakaj srečanje v naši občini? Miro Pogačar je bil med prvimi, ki je igral 
v pionirski ekipi Olimpije in povabili še sošolca Milana Lukana in Jožeta 
Jeretino. Kot se spodobi, smo tudi mlajši hoteli po njihovih stopinjah in 
z uspehom sta igrala tudi Jure Hrovat in Kalušnik Roman, med mladinci 
pa še Silvo Završnik. Ker je naš župan Franc Jerič športni navdušenec, 
se je odzval povabilu in v družbi predsednika ŠD Loka Matjaž Anžlovarja 
pozdravil naš dogodek ter si ogledal nogometno znanje »pionirjev«.
V imenu vseh udeležencev bi se radi zahvalili ŠD Loka za prostor in žar 
mojstru Slavku Sedeljšaku.

Besedilo in foto: Janez Burnik
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V tekmi, ki bo ostala v spominu bolj po nervozni igri in preobratih, so 
domačini prišli v vodstvo v 37. minuti – strelec je bil Milić. Ob polčasu 
je trener Varga uspel umiriti svoje igralce, ki so v prvem polčasu zapra-
vili kar nekaj velikih priložnosti. 
V enajsti minuti drugega polčasa je po dosojeni enajstmetrovki zaneslji-
vo zadel Lunder in izenačil na 1:1, ob tem pa je bil izključen še domači 
igralec Vukojevič. Sledila je ofenziva modrih, ki so povedli v 65. minuti, 
ko je zadel najmlajši v moštvu, Kmetič. Ni bilo treba čakati dolgo, ko 
je Jevtimijević povišal na 1:3. V tistem trenutku je kazalo, da je ladja 
domačih dokončno potonila. 
A ni bilo tako. Zgolj neizkušenost in mladost v mengeških vrstah je 
botrovala k izenačenju v zgolj dveh minutah. Tekma preobratov se je 
tako končala s »prijateljskih« 3:3. Po tekmi gostujoči igralci niso mogli 
skriti razočaranja, saj so bili celo tekmo boljši nasprotnik in le čudež je 
rešil domače igralce. 
Ampak to je nogomet in verjamemo, da so se iz neprijetne izkušnje 
veliko naučili, kar jim bo prišlo še kako prav v nedeljo, 10. septembra, 
ko na igrišče Pod Gobavico prihaja vodilno moštvo lige NK Ihan.

Besedilo: Boštjan Pivec
Foto: Boštjan Pivec

Tekma NK VIR proti NK 
Labys Mengo28
V drugem krogu članske lige MNZ Ljubljana je ekipa NK La-
bys Mengo 28 gostovala pri večnih rivalih z Vira. Mengšani, 
ki so tokrat nastopili v modrih dresih in nekoliko spremenjeni 
formaciji in postavi, so začeli v postavi: Brumec, Levec, Re-
ven, Topič, Perič (Burgar 62. min), Djokič, Lunder, Kosec, 
Jevtimijevič, Kmetič, Krpič; rezerve: Burgar, Dujakovič, Ku-
navar, Potočnik, Loboda; trener: Veljo Varga.

Začetna postava mengšanov

Prav tako vabimo vse, ki vas zanima odbojka v prijetni mešani družbi 
ob sredah v šolski telovadnici, od 20. do 22. ure. Obiščite nas brez 
obveznosti, se udeležite prvih iger in če se boste dobro počutili v naši 
družbi, se nam pridružite v tem šolskem letu. Seznanite se tudi z 
drugimi sekcijami športnega društva in če vas pritegne katera druga, 
se pozanimajte, kako je z udeležbo. Oglejte si tudi objave na spletni 
strani Moja občina in v Mengšanu. Pričakujemo vas, članice ŠD Par-
tizan - rekreacija za ženske in mešana odbojkarska sekcija. 

Besedilo: Milenka Mežnaršič

Foto: arhiv društva Rekreacija

Rekreacija za naše zdravo telo
Članice športnega društva Partizan Mengeš začenjamo s šol-
skim letom v telovadnici ŠD Partizan Mengeš (Slovenska c. 
39) ob torkih od 20. do 22. ure z vadbo za zdrav način življe-
nja in funkcionalno vadbo za lepši vsakdan. Če vas veseli pri-
merna vadba pod strokovnim vodstvom v družbi veselih članic, 
ste prav prisrčno vabljene. Lahko nas obiščete brez obveznosti 
in če vam bo vadba in družba všeč, se nam priključite v tem 
šolskem letu.

Kljub trudu in naporu domačim ni uspelo prebiti obrambe gostov, 
kjer je kraljeval visoki vratar Drkušič. V drugem polčasu je trener 
spremenil postavitev in v igro poslal sveže igralce.
V 69. minuti je prišlo izenačenje. Strelec je bil, kot se spodobi, ka-
petan Darko Topić. Domači so začutili priložnost in napadli na vso 
silo. Že v 71. minuti se je ponudila nova priložnost. Po prekršku nad 
kapetanom si je žogo na enajst metrov postavil Aleksa Jevtimijević, 
a se Drkušič ni dal premagati. 
Želja po zmagi je še vedno gnala rumenočrne, ki so zabili v 76. 
minuti, po odlični podaji Marka Lundra je zadel Jevtimijević. Do 
konca tekme se je zvrstilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, a je 
rezultat ostal nespremenjen.
Domači so tako z zmago odprli novo sezono, novinci v ligi pa so 
pokazali, da bodo resni konkurenti za vrh lestvice. 
Za domače so nastopili: Brumec, Levec, Dujaković (Potočnik),Topić, 
Primožič (Vuković), Arh (Djokić), Lunder, Kosec, Jevtimijević (Re-
ven), Kunavar, Krpič; rezerve: Reven, Djokić, Vuković, Potočnik, Lo-
boda; trener: Veljo Varga.

Besedilo: Boštjan Pivec
Foto: Boštjan Pivec

Začetek nove sezone z 
zmago
V prvem krogu članske lige MNZ Ljubljana sta se pomerili 
ekipi NK Labys Mengo 28 in NK Bartog Trebnje. V vročem 
in soparnem popoldnevu so gledalci v prvih 25 minutah vi-
deli predvsem igro na sredini igrišča, brez pravih priložnosti. 
Gostje, novinci v ligi, pa so povedli iz prve prave priložnosti. 
Strelec v 26. minuti je bil Smuk.
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Lanišek najboljši Slovenec v veliki nagradi FIS
Čeprav julij in avgust ne veljata ravno kot skakalna meseca, sta v SSK Mengeš prinesla obilo veselja. Klubske barve je znova 
nadvse dostojno zastopal Anže Lanišek, ki je kot po tekočem traku osvajal točke v veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze 
(FIS), poletni različici svetovnega pokala.

Potem ko je na uvodni ekipni preizkušnji 14. julija v Visli prispeval 
pomemben delež k četrtemu mestu Slovenije, je dan pozneje na po-
samični tekmi zasedel 20. mesto in v nadaljevanju le še stopnjeval 
dosežke. V Courchevelu je po kvalifikacijski zmagi iztržil 16. mesto, v 
Hakubi pa je petemu mestu dodal še tretje in se tako prvič med elito 
zavihtel na oder za najboljše. V skupnem seštevku je 21-letni Dom-
žalčan september pričakal kot sedmi, s čimer je bil najvišje uvrščeni 
Slovenec. 
Med elito se je v letošnjem poletju preizkusil tudi nordijski kombina-
torec Leon Šarc, ki je na ekipnem šprintu v Oberwiesenthalu skupaj z 
Marjanom Jelenkom zasedel 17. mesto, udeležil pa se je še preizku-
šenj za veliko nagrado FIS v Tschaggunsu in Oberstdorfu. Smučarski 
skakalec Matjaž Pungertar pa se je udeležil prireditve za celinski pokal 
v Kranju in s 30. mestom ulovil eno točko. 
V Hinterzartnu so konec julija pred tekmo velike nagrade znova izpeljali 
mednarodno otroško preizkušnjo (do 14 let), na tamkajšnji 77-metrski 
napravi pa je med 44 skakalci iz dvanajstih držav z drugim mestom 
zablestel Taj Ekart iz SSK Mengeš. Še mlajši skakalci so se teden dni 
pred tem med seboj merili v Ruhpoldingu, kjer je bil Benjamin Bedrač 

(do 12 let) drugi, Igor Teodor Herbstritt (do 13 let) pa tretji, pri čemer 
ne gre prezreti, da sta bila oba člana mengeškega kluba najboljša Slo-
venca. Za nameček sta prispevala viden delež k zmagama slovenskih 
(mešanih) ekip. 
Z mednarodne preizkušnje za pokal Flosarja na Ljubnem pa so se 
varovanci trenerja Aleša Selaka, ki mu pomagata Luka Brnot in Davor 
Maučec, vrnili s parom stopničk. Alen Pestotnik (do 10 let) je slavil 
zmago, Nik Bergant Smerajc (do 11 let) pa je bil drugi. Tik pod zma-
govalnim odrom sta obtičala četrtouvrščena Timo Šimnovec (do 11 
let) in Gal Sedmak (do 9 let), Tit Voranc Božič (do 11 let) je pristal na 
šestem, Bor Potočnik (do 9 let) pa na desetem mestu. 
Medtem ko berete te vrstice, mengeški upi lovijo že četrto zaporedno 
lovoriko v alpsko-jadranskem pokalu, in vabijo vse nadebudneže, sta-
rejše od pet let, ki bi se radi preizkusili v tem lepem športu, da se jim 
pridružijo. Kako zabavni so treningi, se lahko prepričajo na lastne oči 
vsak dan (ob 18. uri) na skakalnicah pod Gobavico. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: berkutschi.com

Začetek namiznoteniške nove sezone
V soboto, 29. julija, smo se po enomesečni pavzi zopet zbrali. Začeli smo s kondicijskimi pripravami v Kranjski Gori. Že več 
kot 20-letna tradicija je letos postregla z nepozabnimi spomini, napornimi treningi in novimi prijateljstvi.

Trenirali smo v dveh terminih. Mlajša skupina je imela 4 dni, sta-
rejša pa 5. Vsega skupaj se je priprav udeležilo 37 tekmovalcev 
in tekmovalk; priprave sta vodila trenerja David Orešnik in Gregor 
Gostiša. Predvsem se je delalo na bazični kondicijski pripravljenosti, 
specialni namiznoteniški in seveda na "team buildingu" oz. povezo-

Mlajša skupina

Anže Lanišek - Žaba na stopničkah v Hakubi

vanju celotne ekipe. Odlična priprava je ključ za uspešno sezono, 
ki je pred nami! Takoj za kondicijskimi pripravami smo poskrbeli za 
zanimive in kvalitetne treninge v klubu, kjer trikrat dnevno trenirajo 
najmlajši, kadeti, mladinci, člani in reprezentantje. V avgustu smo 
tradicionalno sodelovali s klubi širom Slovenije in tudi mednarodno. 
V našo trenažno sredino smo uspeli privabiti reprezentantke Hrva-
ške, igralce iz Nemčije, Italije in Avstrije. 6 naših mladih igralk in 
igralcev se je od 9. do 16. avgusta udeležilo reprezentančnih pri-
prav za mlade na Ravnah na Koroškem. 
Vse zainteresirane mlade nadobudneže, ki bi se radi pomerili za 
zeleno mizico ali skušali "ujeti" belo žogico, vabimo, da se nam 
pridružite. Nove člane vpisujemo od 4. septembra naprej ter čez 
celo sezono. Pridite nas pogledat, vse dni v tednu (rezen četrtka) 
od 15.30 do 16.30, ne bo vam žal. Nahajamo se poleg slaščičarne 
Flere, sicer pa nas najdete na naslovu Slovenska cesta 39. Za do-
datne informacije vam je na voljo naš trener David (031 502 157) 
ali pa klubski mail (partizan.menges@siol.net).

Besedilo in foto: David
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V Radljah ob Dravi je v lepi novi dvorani potekal zadnji turnir pod okri-
ljem NTZS v namiznem tenisu za sezono 2016 – 2017. Na turnirju so se 
za pokale in medalje pomerili  najboljši tekmovalci v kategoriji mlajših 
kadetov in kadetinj, kadetov in kadetinj, mladincev in mladink ter članov 
in članic. Po žrebu so se tekmovalci in tekmovalke pomerili na izpadanje 
od začetka do konca. Na turnir se je uvrstilo 14 tekmovalcev in tekmo-
valk iz Mengša in so bili kot najštevilčnejša ekipa nagrajeni z oprostitvijo 
plačila prijavnine 400 EUR.

Mlajši kadeti so se izkazali 
Po izenačenih in razburljivih dvobojih je Aljaž Goltnik izgubil dvoboj za vstop 
v finale z Mihaelom Kocjančičem (Arigoni) z rezultatom 3:2, Dejan Jokič pa 
je za vstop v finale premagal Aleksa Ušaja (Letrika) z rezultatom 3:0. Mihael 
Kocjančič (iz Arigonija) pa je bil usoden tudi za Dejana Jokiča, ki je po vod-
stvu 2:0 odločilni peti niz izgubil na razliko in na koncu osvojil 2. mesto. Da-
vid Grad je izgubil 1:3 v prvem krogu proti kasnejšemu zmagovalcu Mihaelu.
Mlajše kadetinje 
Gaja Kobetič tokrat ni bila najbolje razpoložena, čeprav na lestvici zaseda 
1. mesto. Osvojila je 5.-8. (peto do osmo) mesto. Neža Pogačar Žun pa 
je po napetem dvoboju izgubila v prvem krogu proti Dajani Gošnjak Stojko 
(Ljutomer).
Kadeti 
Dejan Jokič, Aljaž Goltnik in Rok Grad, so se uvrstili na 9.-16. (deveto do 
šestnajsto) mesto.
Kadetinje 
Nastopile so sestre Gaja, Vita in Tara Kobetič. Vita je izgubila v prvem krogu 
in osvojila 9.–16.  mesto, Gaja se je uvrstila v drugi krog in osvojila 5. – 8.  
mesto. Tara pa je morala priznati premoč tokrat boljši Tjaši Novak (Kajuh) in 
osvojila je 2. mesto.
Članice prikazale odlično igro 
Dramatično je bilo tekmovanje pri članicah. Katarina Stražar je na poti do 
finala najprej premagala Urško Čokelj (Arrigoni) s 4:0, nato Stašo Matis 
(Kema) s 4:2. Vseskozi napet je bil dvoboj z Aleksandro Vovk, s katero sta 

se menjavali v zmagah vse do rezultata 3:3. Zadnji sedmi dvoboj je Katarina 
dobila z rezultatom 11:6. V Finalu pa sta se pomerili Mengšanki Ana Tofant 
in Katarina Stražar. Z osvojitvijo 1. mesta  je  Ana Tofant sklenila odlično 
sezono tudi v članski kategoriji.
Mladinka v finalu
V Mladinski kategoriji je Katarina Stražar za vstop v finale izgubila z Aleksan-
dro Vovk, ki jo je prej premagala v članski kategoriji, Nika Kobetič se je že v 
prvem krogu srečala s klubsko soigralko Ano Tofant, katera je prišla vse do 
finala, kjer je po vodstvu 2:0 popustila in koncu izgubila z rezultatom 3:2.
Mladinci uspešni tako kot kadeti 
Nejc Erjavec, Aljaž Frelih in Tim Pavli, so se enako kot kadeti uvrstili na 9. - 6. 
(deveto do šestnajsto) mesto. 
Na Mastersu 2017 se je pokazalo, da v namiznoteniški sekciji pod vodstvom 
trenerja Davida Orešnika in pomočnika Žige Zupana uspešno delamo. Po-
trditev dobrega dela je tudi uvrstitev na osnovi zadnjih odličnih rezultatov v 
državno reprezentanco za bližnje Evropsko prvenstvo za mladino, ki bo na 
Portugalskem.  
V reprezentanco so uvrščeni: kadetinja Tara Kobetič, mladinec Aljaž Frelih  in 
mladinki Katarina Stražar in Ana Tofant. Morda nas bodo tudi letos razveselili 
s kakšno odlično uvrstitvijo kot lansko leto, ko so osvoji dve bronasti medalji. 

  
Besedilo: MLAJ 

Foto: Žiga Zupan
  

14. člansko slovensko mladinsko reprezentanco so sestavljali tudi 
štirje Mengšani: Tara Kobetič, Katarina Stražar, Ana Tofant in Aljaž 
Frelih. Najboljši ekipni rezultat so dosegle mladinke (Ana Tofant, Ka-
tarina Stražar, Aleksandra Vovk in Gaja Mavri), ki so osvojile končno 
7. mesto; Aljaž je bil z ekipo mladincev na koncu 15., Tara pa se je 
s kadetinjami uvrstila na 24. mesto. V kategoriji posamezno sta se 
najbolje odrezali mladinki Ana Tofant (med 32) in Katarina Stražar 
(med 64); za Ano je to zadnje mladinsko prvenstvo, za Katarino pa 
prvo leto v kategoriji U-18. 
Konec avgusta v Franciji poteka tradicionalno "neuradno evropsko 
prvenstvo za najmlajše v namiznem tenisu". V slovenskem dresu 
nastopa tudi naš igralec David Grad.  
V septembru bosta potekala dva mednarodna turniraja za mlade (U-
15 in U-18) na Hrvaškem (Varaždin) in v Sloveniji (Otočec). V okviru 
slovenske reprezentance se ju bodo udeležili tudi mlade Mengšanke 
in Mengšani. Vsem želimo obilo lepih izkušenj, dobrih dvobojev in 
seveda kopico zmag! 
Od 13. do 17. septembra bo na Nizozemskem potekalo evropsko 
prvenstvo za člane in članice ekipno. Slovenske barve bo branila 

Evropsko prvenstvo za mlade (Portugalska 2017)
Namiznoteniški igralci tudi med poletjem ne počivajo, od 14. do 23. julija je v Guimaraes (Portugalska) potekalo evropsko 
prvenstvo za mlade.

tudi Ana Tofant, ki je zdaj že stalna članica slovenske članske vrste. 
Bravo, Ana in srečno!

Besedilo: David Orešnik
Foto: ITTF arhiv

Anže Lanišek - Žaba na stopničkah v Hakubi

Celotna reprezentanca

Masters 2017 v namiznem tenisu 
Ana Tofant med čanicami
prva, Katarina Stražar
druga

Ana 1. mesto, Katarina 2. mesto

Rezultati: 
Mlajši kadeti: Dejan Jokič 2. mesto, Aljaž Goltnik 3. mesto 
Mlajše kadetinje: Gaja Kobetič 5. - 8. mesto 
Kadeti: Dejan Jokič, Aljaž Goltnik, Rok Grad 9. - 16. mesto



Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš 
št.: 6/2011), objavljam: 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 
2016/2017

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izobraževanje na tujih izobraževalnih ustanovah s ciljem pridobi-
tve javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij na 
področju glasbene umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali tehnike. 
Za področje glasbene umetnosti se nameni 70 %, za ostala študijska področja pa 30 % v 
proračunu razpoložljivih sredstev.

V primeru, da za posamezno študijsko področje ni zadosti prijav, se preostanek razpoložljivih 
sredstev nameni za drugo študijsko področje.

2. Pogoji :
Kandidat mora biti slovenski državljan s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 
• kandidat mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij 

s področja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika; 
• študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega 

programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi; 
• kandidat na tem študiju pridobi uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za 

katero bo prejel javno veljavno spričevalo; 
• kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
• ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe 

za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali 
več visokošolskimi ustanovami, če ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v 
Republiki Sloveniji; 

• ne gre za študijske programe, pri katerih je možno del obveznosti opravljati v Republiki 
Sloveniji; 

• oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študij-
skih obveznosti ali študijskih kreditov; 

• oblika študija ni študij na daljavo; 
• kandidat bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje; 
• kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se prijavlja, ne 

bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ali v tujini in tudi ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini; 

• sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi potrdila o uspešno opravlje-
nem letniku.

3. Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
• za prvi letnik največ 2.000 evrov,
• za drugi letnik največ 2.200 evrov,
• za tretji letnik največ 2.400 evrov,
• za četrti letnik največ 2.600 evrov,
• za peti letnik največ 2.800 evrov.

Če zagotovljena sredstva zaradi večjega števila upravičencev ne zadoščajo za sofinanciranje 
študija v višini, kot so opredeljena zgoraj, se zneski sorazmerno zmanjšajo.

4. Razpisna dokumentacija, višina razpoložljivih sredstev in roki:

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Mengeš (pod rubriko Obja-
ve/Razpisi - Razpisna dokumentacija, Javni razpis št.: 609-4/2017-1) in v tajništvu Občine 
Mengeš. 

Sredstva za sofinanciranje študija v tujini so zagotovljena v proračunu Občine Mengeš na PP 
19021 v višini 5.000,00 evrov.

Prijavitelj mora svojo vloga za prijavo na javni razpis predložiti v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje študija v tujini, št.: 609-4/2017-1 na naslov: 
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, najkasneje do: 13. oktobra 2017 do 
12.00 ure. Vloga se šteje kot pravočasna tudi, če je oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka v roku, ki je zgoraj naveden (upošteva se datum in ura navedena na poštnem žigu).

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od datuma za 
oddajo vlog. 

Pristojna oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom: 
Irena Kosec, tel. 01/7247106, elektronski naslov: irena.kosec@menges.si

Datum: 4.9.2017
Številka: 609-4/2017-1 

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

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

S: www.optika-golavsek.si

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

sobota
ZAPRTO!OptikaGolavšek

Vida Golavšek s. p.
Slovenska c. 28, 1234 Mengeš

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

S: www.optika-golavsek.si

OBVESTILA - OGLASI
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Paket NLB Poslovni Start za 
samo 1 EUR/mesec.

www.nlb.si/poslovni-start

Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo 
vstop v podjetniški svet. Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne storitve 
za vsakodnevno poslovanje. Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte prednosti paketa 
in plačujte samo 1 evro na mesec*.  

* Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu 
poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.
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IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Poslovilna maša župnika Janeza Avsenika s pogledom na sprednji del 
podarjenega mašnega plašča

Župniku ob poslovilni sveti maši
Spoštovani in dragi gospod župnik Janez Avsenik! Besede so vsekakor premalo, da bi vam povedali, da smo Bogu in vam 
hvaležni, da smo vas to desetletje imeli, saj ste nas s svojo duhovnostjo in s svojo osebnostjo bogatili. Hvala vam za vašo 
odprtost Bogu in ljudem, za vsako sveto mašo in za vsak zakrament, ki ste ga podelili, za vso spoštljivost, potrpežljivost, 
vsako spodbudno besedo, za vse delo z mladimi, za vaše lepo petje, vso vašo dobro voljo in nasmejanost kljub zahtevnemu 
poslanstvu, ki ga z vsem veseljem in odgovornostjo opravljate. Nam ste ves čas dragocen Božji dar in Bog daj, da bi vas kot 
takega sprejeli tudi v vaši novi župniji Ig.

Župljani mengeške župnije se vam želimo zahvaliti predvsem za 
tisto, česar ne uničujeta ne molj ne rja  (Lk 12,33–34). Zato smo 
vam za darilo v zahvalo izbrali mašni plašč, ker je povezan z naj-
pomembnejšim duhovnikovim opravilom, darovanjem svete maše. 
Motiv na njem pa je povezan z našim krajem, vašim delovanjem v 
njem in vašo prihodnjo župnijo. 
Kot župnik ste sodelovali z mengeškimi sestrami usmiljenkami. 
Njihov novi dom za ostarele  se imenuje po njihovi sosestri Ka-
tarini Laboure, ki se ji je leta 1830 v Parizu prikazala Marija in ji 
naročila, naj da kovati svetinjico, po kateri bi Božja Mati poma-
gala ljudem tistega časa in v prihodnosti. Ob robu svetinjice je po 
Marijinem naročilu zapisan kratki vzklik: O Marija, brez madeža 
spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Svetinjica se je hi-
tro širila in na Marijino priprošnjo je bilo veliko čudežev. Zato so 
svetinjo poimenovali čudodelna. Marija je dejala, da bodo vsi, ki 
jo bodo nosili okrog vratu, prejeli veliko milosti. Posebnih dobrot 
pa bodo deležni tisti, ki jo bodo nosili z velikim zaupanjem. Tudi 
v naši župniji sestre že skoraj sto let  širijo to čudodelno svetinjo. 
Svetinjica ima spredaj Marijino podobo, kakor jo je videla sv. Ka-
tarina, zadaj pa Marijin monogram s križem ter Jezusovim in Ma-
rijinem Srcem, kar je obdano z dvanajstimi zvezdami, simbolom 
dvanajstih apostolov. Tudi okoli Marijine glave je dvanajst zvezd. 
Žarki, ki se širijo z njenih z dragulji okrašenih rok, so simbol mi-
losti, ki se razlivajo na tiste, ki zanje prosijo. Pod njenimi nogami 
je kača, simbol zla. Njega je Marija premagala s svojo pokorščino 
Bogu. 
Ti motivi so tako kot na svetinji tudi na vašem plašču. Prvič sta 
bili Jezusovo in Marijino srce upodobljeni skupaj ravno na tej sve-
tinjici, in to po naročilu nebes, kar poudarja poleg Jezusove tudi 
Marijino vlogo v zgodovini odrešenja. 
Srce simbolizira globino osebe, njeno najbolj lastno bistvo in od-
nos do drugih. Vsak duhovnik naj bi bil Jezusov, iz srca zaupen z 
Jezusovim srcem. V času vašega vodenja naše župnije smo spet 
skušali obnoviti pobožnost k Jezusovemu in Marijinemu srcu, po-
sebno ob pripravi na stoletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi. Ob 

tem smo vas prepoznali tudi kot zelo Marijinega duhovnika, iz srca 
vdanega Božji in naši Materi, za kar je potrebna ponižnost in vera. 
Srci na vašem plašču naj vas in vernike, med katerimi ga boste 
nosili, spodbujata k zvestobi Jezusu in Mariji. Spominjata pa naj 
vas tudi na našo cerkev, v kateri imamo Jezusovo in Marijino srce 
na stranskih oltarjih in banderu. Po tem je mengeška cerkev, ki 
jo kot župnik zapuščate, podobna cerkvi na Kureščku, kamor zdaj 
kot župnik prihajate – tudi tam sta v stranskih oltarjih ti podobi. 
Marija je na Kureščku slovenskemu vidcu, očetu Francetu Špeliču, 
dejala, naj se po njenem Srcu zatekamo v Jezusovo Srce ter da bo 
tisti, ki se bo tam z vero zatekal v njuni Srci,  ozdravljen in deležen 
miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. 
Tema dvema Svetima Srcema hkrati ste leta 2013 posvetili našo 
župnijo, in to prav na praznik Marijinega Brezmadežnega Srca. 
Tudi v tem smo vas videli kot duhovnika, ki spoštuje cerkvena 
izročila, hkrati pa kot duhovnika, ki je pogumno odprt za novosti, 
saj ste leto kasneje našo župnijo posvetili še Srcu svetega Jožefa. 
Bili ste prvi župnik v Sloveniji, ki ste svojo župnijo posvetili vsem 
trem svetim Srcem. 
Pod vašim okriljem bo zdaj tudi svetišče Kurešček, kjer je Marija 
naročila očetu Špeliču, naj se tam ustanovi skupnost Presvetega 
Jezusovega Srca in Brezmadežnega Marijinega Srca. Kot je an-
gel Portugalske rekel fatimskim pastirčkom, da sta Srci Jezusa in 
Marije pozorni nanje, se dozdeva, da sta ti dve sveti Srci, pa tudi 
Prečisto Jožefovo Srce, pozorni na vas. 
Želimo vam obilo blagoslova na vaši nadaljnji poti. Naj vas Marija 
še naprej s svojo priprošnjo vodi k Bogu po poti svetosti skupaj 
z ljudmi, ki vam bodo zaupani. Pod njenim varstvom in v njenem 
ljubečem materinskem objemu naj vam bo lepo! Bog pa vam za 
vse dobro, kar ste storili za nas, povrni pri vaših prihodnjih žu-
pljanih. 

  
Besedilo: Vaši župljani, Ob slovesu v župniji svetega Mihaela Mengeš, 

30. 7. 2017

Foto: Polona Leskovec

Poslovilna maša župnika Janeza Avsenika s pogledom na zadnji del 
podarjenega mašnega plašča
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Oratorij v Mengšu
Letošnji je bil res nekaj posebnega in doživetega! V zadnjih avgustovskih dneh so bili Župnijski dom sv. Mihaela, atrij 
ob župnišču in cerkveno dvorišče polni otroškega veselja in direndaja. Tako so tudi mengeški, loški, topolski in dobenski 
otroci dočakali svoj Dotik nebes! Lep in pomenljiv naslov je za 130 otrok, ki so prišli na oratorij, pomenil, da bo fatimska 
Marija osrednji lik njihovih srečanj. Tako je tudi bilo!

In ne samo to: otroci so imeli poleg verskega na sporedu tudi in pred-
vsem razvedrilni in poučni program, v katerem so uživali vsak njim 
namenjen dan. Saj zato so tudi prišli – da jim bo lepo! In prav za to 
je poskrbelo kar 30 animatorjev in njihov »šef« Miha Furjan, ki si za 
svoj razkošni talent in trud zaslužijo čisto petico. O, tudi župnik Marko 
Košir je vsak dan sodeloval, se z njimi veselil in jih razvajal s sladkimi 
dobrotami. Ali jim je uspelo navdušiti otroke? Pa še kako, saj so bile 
delavnice – svetovna, modelarska, miselne igre, pirografska, moza-
iki, kemijska, čarovniška, družabne igre, bucike, perlice, kuharska, 
pritrkovalska, plesna in ptičje hišice – tako raznovrstne, da je nav-
dušenje kar kipelo iz mladih duš. Tudi na vsakodnevni dvig zastave, 
molitev, zgodbe, katehezo, športne igre in glasbo niso pozabili. Za 
konec oratorijskega druženja se je voditelj Miha pri petkovi večerni 
sv. maši zahvalil Bogu, animatorjem in župniku za vse, kar so lepega 
doživeli. Otroci pa so se izkazali s prošnjami. V soboto so tisti malo 
večji polni pričakovanj odšli še na izlet na božjepotni Kurešček, kjer 
jih je sprejel bivši mengeški župnik Janez Avsenik in jih lepo nagovo-
ril. Popoldanske ure pa so bile namenjene kopanju in poležavanju na 
ljubljanskem bazenu Kodeljevo. Ob 18. uri so se z avtobusom vrnili 
pred župnijsko cerkev sv. Mihaela, od koder so se zadovoljni in srečni 
razkropili na vse strani, vsak na svoj dom. Seveda so mnogi med 
vožnjo proti Mengšu ugotovili, da je bil oratorij full full dober, zato se 
drugo leto spet dobijo na istem mestu. Ampak res, da ne bi slučajno 
kdo zamočil! Prav?

Besedilo: Jože Brojan

Marko Košir, novi mengeški župnik
Letošnja premestitev duhovnikov v slovenski Cerkvi je doletela tudi našo župnijo. Na prvo avgustovsko nedeljo, na praznik 
spremenjenja na gori, ko je Jezus apostolom Petru, Jakobu in Janezu razodel svoje veličastvo, je bilo v mengeški župniji še 
posebno praznično, saj smo v svoji sredini pozdravili novega župnika – tako v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Mengšu kakor v 
podružnični cerkvi sv. Primoža in Felicijana v Loki pri Mengšu, kjer smo poleg tega praznovali še žegnanjsko nedeljo.

Ja, kar nekaj priložnosti se je nabralo za prijetno slovesnost, ki se 
je končala malo pred poldnevom. Začelo se je s pesmijo zvonov v 
obeh cerkvah in s pozdravnimi nagovori novemu dušnemu pastir-
ju. Mengeško župnijo bo odslej vodil gospod Marko Košir, doma iz 
Bistrice pri Tržiču, v našo župnijo pa je prišel iz župnije Preserje 
pod Krimom, kjer je služil Bogu in ljudem 17 let. Mengšani, Lo-
čani, Topolci in Dobenci smo ga sprejeli odprtih rok ali, kakor ga 
je ob sprejemu nagovoril eden od govornikov: želja nas vseh je, da 
bi se imel med nami lepo in bi tu našel veselje ter naletel na nova 
obzorja v svojem čudovitem poslanstvu. Seveda pa tudi težkem 
in odgovornem! Naj ga pri tem še naprej spremlja On, ki ga je 
poklical v svoj vinograd. Mi farani pa tudi ne bomo stali križem 
rok, zato dobrodošli med nami, gospod župnik!
Slovesnost umestitve gospoda Marka Koširja za župnika menge-
ške župnije je v nedeljo, 20. avgusta, pri jutranji maši vodil arhi-
diakon, generalni vikar ljubljanske nadškofije, škof Franc Šuštar. 

Besedilo in foto: Jože Brojan

Z glasbo se je začelo vsako jutro. Foto: Miha Furjan

Za jutranje ogrevanje so fantje uživali v nogometu in košarki. Foto: Jože 
Brojan
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Gasilska zahvala župniku Janezu Avseniku
V nedeljo, 30. avgusta 2017, smo se pri jutranji maši uniformirani gasilci Gasilske zveze Mengeš zahvalili župniku go-
spodu Janezu Avseniku za njegov prispevek k prepoznavnosti in ugledu gasilske organizacije, ki ga je izkazoval kot član 
Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, ki je rad oblekel tudi uniformo na različnih gasilskih in pastoralnih slovesno-
stih in s katerim smo tudi sicer dobro sodelovali in se dobro razumeli.

V imenu vseh gasilcev se mu je zahvalil član Upravnega odbora 
Gasilske zveze Mengeš in član župnijskega pastoralnega sveta Peter 
Jemec z naslednjimi besedami:
»Spoštovani gospod župnik, gasilski tovariš Janez Avsenik,
v čast si štejem, da se vam lahko v imenu Gasilske zveze Mengeš, 
Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, ostalih prostovoljnih 
gasilskih  društev  Loka, Topole in industrijskega društva Lek ter 
v svojem imenu zahvalim za vaše članstvo in sodelovanje v naši 
organizaciji.
Z vašo prisotnostjo v naših vrstah smo dobili gasilci potrditev, da 
smo res pomemben element v duhovnem in družbenem življenju v 
naši skupnosti. Delo gasilca je delo za bližnjega. 
Član GZ Mengeš in PGD Mengeš ste od leta 2009, pred tem pa ste 
bili član PGD Kranjska Gora od leta 2003.
Duhovnik je vzet iz ljudi za ljudi, prav tako kot gasilec. Duhovnikova 
naloga je reševanje človeške duše iz objema peklenskega ognja, 
naloga gasilca pa reševanje človeka in  njegovega premoženja iz 
objema ognja in posledic naravnih nesreč.
Vaša prisotnost v gasilski uniformi na gasilskih slovesnostih (na pa-
radah, ob društvenih slovesnostih: prevzemu novih avtomobilov, na 

občnih zborih, ob gasilskih mašah) nas je gasilce navdajala s pono-
som, saj smo še bolj začutili, da smo vsi enaki in smo vsi gasilski 
tovariši. 
Ker ste nas spremljali na naši gasilski poti s svojo prisotnostjo in mo-
litvijo, smo se gasilci GZ Mengeš odločili, da vam v zahvalo za vaše 
sodelovanje izročimo skromno darilo – luč – svetilko in fotografijo v 
gasilski uniformi.
Evangelist Luka v 8,16 pravi: »Nihče svetilke, potem ko jo prižge, 
ne pokriva s posodo ali jo postavlja pod posteljo, ampak jo daje na 
podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč.«
Vi ste bili luč med nami. Hvala, da ste svetili. Morda smo imeli 
včasih umazana očala od vsakdanjih skrbi in težav in nismo videli 
luči, vendar sedaj vemo, da luč je in da moramo skrbeti, da nam ne 
ugasne.
Spoštovani gospod župnik Janez, še enkrat najlepša hvala za vaše 
pričevanje in pokončno držo kot duhovnik in kot gasilec. Naj vam 
Bog poplača za vaša dobra dela.
Člani Gasilske zveze Mengeš pa se od vas poslavljamo z gasilskim 
pozdravom Na pomoč! in vam v novi župniji želimo obilo Božjega 
blagoslova. 
Ko boste molili brevir, pa se spomnite včasih še koštrunov iz Men-
gša.«
Župniku se je za njegovo delo v imenu občanov in svojem imenu 
zahvalil tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, prav tako v gasil-
ski uniformi, potem pa se je pridružil predstavnikom Gasilske zveze 
Mengeš in prostovoljnih gasilskih društev pri izročitvi spominskega 
darila v obliki baterijske svetilke Led Lenser in fotografije z blagoslo-
va novega gasilskega vozila v PGD Loka pri Mengšu, ki jo je župnik 
Janez Avsenik opravil v gasilski uniformi.
Gospod župnik, še enkrat hvala za vse in vse dobro na vaši nadaljnji 
življenjski poti!

esedilo: Janez Koncilija

Foto: Polona Leskovec, Gasilska zveza Mengeš
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Zahvalni nagovor župana Franca Jeriča

Zahvalni nagovor Petra Jemca



Spet sejemsko obarvan Mengeš / Pred 25. Sejmom 

Predzadnji konec tedna v septembru, od petka, 22., do nedelje, 24. septembra 2017, bo v 
naravnem okolju Športnega parka in drevoreda potekal  25. Sejem v Mengšu. 

Na stojnicah, tudi ob kulturnem domu, se bodo obiskovalci seznanili tudi s »ponudbo« 
in dejavnostjo domačih društev: Turističnega društva Mengeš, Backovih vezilj, Aktiva 
kmečkih žena, Čebelarskega društva Mengeš, Turističnega društva Dobeno in KD 
Svoboda Mengeš. 
V goste na letošnji sejem prihajajo tudi »gorenjski turisti«, in sicer Turistično društvo 
Žiri, iz sosednjih občin pa TD Kanja Trzin ter Društvo narodnih noš in ohranjanja 
kulturne dediščine Domžale. Nekoliko bolj od daleč, iz hrvaške Istre, bosta na sejmu prvič 
Turistična zveza občine Bale in Avtokamp Mon Perin.
Že na kar nekaj predhodnih sejmih je dan posebni poudarek praktičnemu prikazu 
dejavnosti in ročnih spretnosti, ki se še vedno ohranjajo z roda v rod: pletenje košar, 
umetnostno kovaštvo, rezbarstvo, obdelava lesa, kvačkanje, pletenje kit, izdelava cekarjev 
in slamnikov in tudi tokrat, na letošnjem sejmu, bo tako, predvsem pa v nedeljo.
Seveda nismo pozabili najmlajših obiskovalcev in tudi zanje je pripravljen zanimiv 
program dogodkov in ustvarjalnic.
Organizatorja tradicionalnega 25. Sejma, Kulturno društvo Mihaelov sejem in podjetje 
Toma prireditve, sta k sodelovanju in sooblikovanju spremljajočih sejemskih dogodkov 
povabila vsa mengeška društva in tudi nekatere ustanove. Program, predvsem bo potekal 
pod velikim šotorom, je objavljen in tako tudi sami lahko ugotovite pripravljenost 
društev za sodelovanje na letošnji prireditvi, s katero v uvodnem, otvoritvenem delu, 
KD Mihaelov sejem zaznamuje 20. obletnico ustanovitve in delovanja. Podeljena bodo 
spominska priznanja ustanoviteljem društva in pobudnikom oživitve Mihaelovega sejma 
ter društvom, ki že vseh 25. let aktivno sodelujejo pri organizaciji in izvedbi sejmov v 
Mengšu.

Spoštovani občanke in občani!
V času priprav ter poteka prireditve »25. Sejem v Mengšu« vljudno prosimo za strpnost in 
razumevanje, predvsem na območju parkirišč pri Kulturnem domu Mengeš, v drevoredu 
in v športnem parku, kjer bomo, v skladu s soglasji, uporabljali javne površine za 
postavitev začasnih objektov.
Vabimo Vas, da obiščete sejemsko prizorišče, se seznanite s ponudbo na stojnicah ter se 
razvedrite ob pestrem kulturno-zabavnem programu.

Kulturno društvo Mihaelov sejem, Mengeš /mare/

Zahvala TD Dobeno 
Najlepše se za lepo izveden program zahvaljujemo 
vsem izvajalcem, ki so nastopili na 7. Dobenskem 
prazniku in prispevali k prazničnemu vzdušju 
veselega dogodka:

MENGEŠKI GODBI,
KAMNIŠKIM MAŽORETKAM,
MLADIM MENGEŠKIM FOLKLORISTOM,
ŽENSKEMU PEVSKEMU ZBORU KALINA,
posebna zahvala pa velja SENOŽEŠKEMU 
TAMBURAŠKEMU ORKESTRU!

Prav tako je zahvala namenjena vsem donatorjem/
sponzorjem, ki so s svojimi prispevki pripomogli, da smo 
izvedli privlačen kulturni program in bogat srečelov.

ZAHVALA VSEM DONATORJEM, KI STE NAM 

OMOGOČILI IZVEDBO SREČELOVA!

Predsednik TD Dobeno:
Tone Vidrgar

CCeenntteerr  ZZddrraavvjjaa  iinn  ZZaabbaavvee  vv  MMeennggššuu 
vvaabbii  kk  vvppiissuu  nnaa  sskkuuppiinnsskkee  iinn  iinnddiivviidduuaallnnee  

vvaaddbbee  zzaa  vvssee  ggeenneerraacciijjee  
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VVssee  zzaa  zzddrraavvjjee  nnaa  eenneemm  mmeessttuu::  vvaaddbbaa,,  bbiioorreessoonnaannccaa,,  mmaassaažžee  

TEDEN ODPRTIH 
VRAT 

od 18. do 24. 
septembra 

VABLJENI! 

Rezervacije, info: 

031 882 383 
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DONATORJI ZA  7. PRAZNIK DOBENA  2017
FINANČNA NAKAZILA:

1. Občina Mengeš
2. HP Commerce d.o.o.                       
3. PIT revizija d.o.o. 
4. Avtogen avtoservis, d.o.o.
5. Compeks  gostinstvo in storitve d.o.o.
6. Oman Vojko s.p. 
7. Pulmo Data – Miro Ocepek Mengeš 
8. Burgar – teh, proizvodnja elektronike d.o.o.
9. Družina Vižintin Dobeno

PROIZVODI ALI STORITEV:

1. Kmečki turizem Blaž
2. PARNAD / Vorverk – Termomix
3. Keramika Brigita Herjavec Dobeno
4. Mercis d.o.o.
5. Dr. Glass d.o.o.
6. Dobenski Hram 
7. Bogo Ropotar Mengeš
8. Heliopolis Saša Einsiedler
9. Slaščičarna Flere Mengeš
10. Vodoterm Radomlje
11. Pri Fartku Mengeš
12. Gostilna Ručigaj
13. Vrtnarstvo Hubat

14. Kalcer Trzin
15. Cvetličarna Marjeta Mengeš
16. Glasso – Ručigaj Trzin
17. Vendo Pušnik
18. Frizerski salon Melita
19. Mengeška koča - Repanšek Jure  
20. Gostilna Orhideja
21. Trgovina Horacij
22. Sadni vrt
23. RP Dizajn
24. Nina Meglič ilustratorka
25. Čebelarstvo Pavrič
26. Ivica Brodar
27. Kmetijska zadruga Metlika ?
28. Telekom/ Tatjana Ložar
29. Arch idea  d.o.o., Trzin      
30. Watt elektro d.o.o. Trzin            
31. Bar Blatnica Trzin                           
32. Mesarstvo pri Kmetič Trzin            
33. Kovinoplastika Dolenc Janez           
34. Slikopleskarstvo Stele Mengeš 
35. Vigros d.o.o.
36. Uršika zala s.p.
37. Cvetličarna Zvezdica
38. Laby-s
39. Vinska klet Goriška Brda   
40. Darila članov TD 

Vaje v posameznih sekcijah potekajo po sledečem razporedu:

• otroška skupina (1. do 6. razred OŠ) – vsako sredo od 17.30 do 18.45, 
v šolski avli;

• mladinska skupina (od 7. razreda naprej) – vsako sredo od 20.00 do 
21.30, v šolski avli;

• članska skupina – vsak četrtek od 20.30 do 22.00, v plesalnici 
mladinskega centra.

Vabimo k vpisu na folkloro
Začenja se nova sezona folklorne dejavnosti v Mengšu.

Otroci, mladina in mladi po srcu, lepo vabljeni da se nam pridružite.

Prve vaje in avdicija
za nove člane bo v sredo, 28., in v četrtek, 29. septembra.

Lepo vabljeni!
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Izjemni uspehi mengeške folklore
v letu 2017
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Na prireditvi z naslovom »Le plesat me 
pelji« se predstavijo najboljše folklorne 
skupine v Sloveniji. Revija poteka v dveh 
delih, poleg omenjene v Beltincih sledi še 
drugi del, ki bo 21. oktobra v Žalcu. V 
minuli sezoni je status prvokategornikov 
oziroma najbolje ocenjenih skupin v 
tristopenjskem ocenjevanju (območno, 
regijsko, državno sito) prejelo 17 skupin, 
od teh se jih 14 predstavi z nastopom 
na odru. Žlahtni izbor najboljših sta na 
sedmih regijskih srečanjih pripravila 
državna selektorja dr. Urša Šivic in Mirko 
Ramovš.
S folklorno dejavnostjo se v Sloveniji 
ukvarja okoli 300 folklornih skupin, v 
katerih pleše med osem in deset tisoč 
plesalk in plesalcev. Vse skupine nastopijo 
najprej na območnih srečanjih, sledi izbor 
in nastop najboljših na regijskem nivoju, 
kjer si vstopnico za zaključno državno 
prireditev pridobijo najboljše skupine, 

Mladinska folklorna skupina Mengeš je nastopila na državni reviji odraslih folklornih skupin, ki se je 
tradicionalno odvijala v Beltincih v nedeljo, 23. julija 2017.

REPORTAŽA: Folklora

Del programa je bil tudi ogled muzejske zbirke starodobnih koles in oblačilne dedi-
ščine

Mladinska folklorna skupina se najprej predstavi na Območnem srečanju folklornih 
skupin v Kamniku 10. marca 2017

Regijsko srečanje folklornih skupin je potekalo na Bledu 6. maja 2017

Grad v Beltincih, ki v svojem parku vsa-
ko leto gosti najboljše folklorne skupine v 
Sloveniji
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Zadnji popravki na generalki pred nastopom

kamor v letošnjem letu sodi tudi naša 
mladinska sekcija.
Nastopili smo s spletom Plesi iz Razkrižja 
avtorja Mirka Ramovša in v glasbeni 
priredbi Klemena Stoparja. Iz strokovne 
ocene je razbrati, »da gre za mlado 
najstniško skupino, ki za svoja leta dobro 
obvladuje plesne tehnike in predstavitev 
na odru. Plesalci so enotni v izvedbi in 
v doživljanju plesa, večglasno petje je 
ritmično prepričljivo, pesem tudi bistveno 
pripomore k celotnemu vtisu. Godci 
dajejo odlično podlago za ples, kostumska 
podoba skupine je usklajena.«
Po nastopu sledi druženje, kjer si z 
drugimi skupinami delimo mnenja, vtise, 
kritike in pohvale. Seveda pa, kot se za 
folkloro spodobi, ne manjka dobre glasbe, 
plesa in petja, ki se prenese še na pot vse 
nazaj do Mengša.

Besedilo: Boštjan Svete
Foto: FS Mengeš

Srečanje v Beltincih je potekalo v lepem vremenu in veselem razpoloženju

Mladinska folklorna skupina na državnem srečanju v Beltincih

Program se začne s povorko vseh sodelujo-
čih skupin po ulicah Beltincev

O uvrstitvi na državno srečanje smo bili ob-
veščeni ravno v času festivala v Portoriku, 
kjer so prvič sodelovali tudi člani mladin-
ske sekcije
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KULTURA

Mengeška godba v Daxu
Po nekajletnem premoru smo se mengeški godbeniki v avgustu znova odpravili na večdnevno gostovanje v tujino. Tokratna 
destinacija je bilo mesto Dax v Franciji.

Polni pričakovanj smo v soboto, 12. avgusta, nekaj po poldnevu, 
po še zadnji kratki vaji, krenili na dolgo pot proti Franciji. Sko-
raj 24-urna vožnja je minila kar hitro, saj smo bili prava ekipa s 
katero ni nikoli dolgčas. V zgodnjih jutranjih urah smo v mestu 
Carcassonne dočakali sončni vzhod in se na kratko sprehodili po 
njegovi srednjeveški utrdbi, ki je na seznamu UNESCOVE svetovne 
dediščine. Po še nekaj urah vožnje smo srečno prispeli na cilj, v 
Dax, mesto z okoli 22.000 prebivalci, kjer so nas že čakali or-
ganizatorji. Sledila je namestitev v študentskem domu, godbena 
pojedina na hodniku, prva vaja korakanja na parkirišču in kratek 
ogled mestnega utripa. V črnih godbenih rock majicah smo zelo 
izstopali iz množice, saj so bili prav vsi oblečeni v belo-rdečih bar-
vah, ki se tradicionalno nosijo v času praznovanja »La ferie«. Da 
bi jim bili vsaj malo podobni, smo si nekateri na stojnicah kupili 
rdeče rutke z različnimi napisi oz. podobami bikcev, saj mesto leži 
relativno blizu Španije. Zvečer nas je že čakala naša spremljevalka 
»Cilka« in nas peljala na večerjo, nato pa še v veliko areno, name-
njeno bikoborbam, kjer smo si ogledali nastope folklornih in drugih 
plesnih skupin. Vzdušje na tribunah je bilo fantastično, nas pa so 
prevevali mešani občutki veselja in rahle treme, saj smo se zave-
dali, da bomo imeli naslednjega dne v tej areni svojih 20 minut 
za predstavitev tudi mi. Na poti proti našemu prenočišču smo se 
med množico zabave željnih obiskovalcev prebijali mimo različnih 
lokalov, ki so vsak s svojim glasbenim programom privabljali go-
ste, se ustavili še na koncertu v mestnem parku nato pa počasi 
zaključili razburljiv dan. 
V ponedeljek, 14. avgusta, smo se spočiti odpravili čez mesto na 
lokacijo, kjer smo imele vse sodelujoče skupine obroke. Sledilo je 
spletanje kitk in oblačenje v narodne noše, prvi intervju za fran-
cosko televizijo nato pa smo pričeli s parado po mestnih ulicah, 
med katero smo izvajali nekaj osnovnih figur korakanja. Pred nami 
je korakal naš novi predvodnik Žan Avbelj in ponosno vihtel pred-
vodniško palico. Več kot enourno korakanje v vročini je bilo kar 

Mengeška godba z organizatorji

naporno, a so nam vzkliki navdušenja zbrane množice gledalcev 
vedno znova vlivali energijo. Nato smo slovensko glasbo predstavili 
še v enem od tamkajšnjih lokalov ter zaplesali z nekaj dekleti. Po 
krajšem počitku smo imeli še zadnjo vajo. Nato smo se po večerji 
odpravili proti areni. Vremenska napoved ni bila obetavna. Že na 
poti, tik pred areno so nas ujele prve dežne kapljice, nato pa se je 
počasi ulilo. Organizatorji so že skoraj odpovedali dogodek, a ker 
smo bili že ravno tam, dovolili, da na tribunah vseeno zaigramo, saj 
se je kljub dežju zbrala lepa množica spektakla željnih gledalcev. 
Po zaigrani prvi koračnici so nam odgovorni zaukazali, naj zaklju-
čimo, saj se približuje nevihta. Seveda se Mengeško godbo, ko je 
»zvlečena« težko ustavi, zato smo neumorno igrali naprej in naredi-
li pravi žur, poslušalci pa so nam veselo skandirali. Po našem vzoru 
je nato zaigralo še nekaj glasbenih skupin oz godb. Kot nalašč je 
po koncu nastopov dež ponehal. Čeprav se nam velika želja, da bi 
sredi velike arene izvedli »polža« in ostale naučene figure, ki smo 
jih zavzeto pilili, ni izpolnila, smo bili po koncu vseeno zadovoljni. 
Večer smo zaključili v dobri družbi Špancev ter nekaterih drugih 
gostujočih skupin. 
V torek, 15. avgusta, na veliki šmaren, smo še enkrat zaigrali v 
povorki, organizatorjem predali darila ter zahvale in se po kosilu 
počasi odpravili proti domu. Med vožnjo smo se ustavili še v »ro-
žnatem mestu« Toulouse, kjer nam je godbenica Nina pripravila 
vodeni sprehod in povedala veliko zanimivosti o tem zgodovinsko 
bogatem mestu, ki je zelo priljubljeno tudi med študenti. 
Domov smo se vrnili polni lepih vtisov, z željo, da kmalu ponovi-
mo to prijetno glasbeno avanturo in zopet ponosno predstavimo in 
zastopamo Mengeš in Slovenijo na tujem. V štirih dneh se nam je 
zgodilo veliko zanimivega. Nekaj smo zapisali, o drugih nepozabnih 
dogodivščinah pa povprašajte godbenike in godbenice.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: D. L.
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Tokrat nas je bilo kar lepo število: harmonikarji Kluba Stopar, orgli-
čar Marjan Urbanija iz KD Mihaelov sejem, člani Mladinske folklorne 
skupine Svoboda Mengeš z muzikanti in seveda člani in članice Turi-
stičnega društva Mengeš.
Prijazen in urejen sprejem je že v navadi pri naših gostiteljih. Kulturni 
program smo začeli kot prvi predstavniki občin, ki so letos sodelovali 
na slovenskem dnevu. To so bili poleg nas še občine Bled, Kranj, Glo-
basnica in Tolmin. Slavnostni sprejem je že tradicionalno ob 11. uri 
na glavnem trgu, kjer nas pozdravijo domačini, tokrat s podžupanom 
Guntherjem Albelom na čelu. Mengeško občino je zastopal svetnik in 
organizator sodelovanja med Beljakom in Mengšem Jože Vahtar, na 
odru pa se mu je pridružila tudi predstavnica TD Mengeš v narodni 
noši Cirila Dermastja.
Glavnino kulturnega programa smo izvedli prav Mengšani, saj smo 
nastopili kar v sedmih polurnih terminih do poznega popoldneva. 
Lahko pa zapišem, da so se vsi naši nastopajoči izvrstno odrezali, si 
prislužili aplavz, zahvalo organizatorjev in  nas že takoj povabili, da se 
tudi drugo leto udeležimo njihovih 75. sejemskih dnevov.

Desetič v Beljaku na Slovenskem dnevu
Turistično društvo Mengeš je bilo tudi v letu 2017 povabljeno v Beljak, da se v okviru 74. Villacher Kirchtages – sejemskih 
dni v Beljaku udeleži slovenskega dneva, ki se tradicionalno začenjajo v ponedeljek zadnjega tedna v juliju; letos v ponede-
ljek, 31. julija. Povabilo je bilo poslano s strani glavnega organizatorja Gerharda Liepuscicha, našega dobrega prijatelja tako 
Mengšanov kot Slovencev in slovenske glasbe.

Turistično društvo Mengeš je na sejmu delovalo s predstavitvijo men-
geške kulinarike, od flancatov do potice, poleg tega pa so obisko-
valcem sejma posredovali še turistično prospektno gradivo. V okviru 
predstavitve je bil z nami tudi predstavnik podjetja Melodija, ki je 
postavil na ogled harmonike in drugo glasbeno opremo.
Na koncu lahko zapišem, da so se vsi udeleženci res izvrstno odrezali 
in tudi bistveno odstopali od drugih. Sedaj smo poznani in prepozna-
ni po teh kvalitetah, predvsem pa smo bili pohvaljeni, ker imamo v 
društvih toliko mladih vrhunskih in zagnanih glasbenikov, plesalcev in 
ostalih, ki ponašajo ime Občine Mengeš v tujino.
S svojo prisotnostjo in kulturo dajemo spodbudo in moč našim roja-
kom v Avstriji, da vedo, da niso sami in da vztrajajo za svoje pravice 
slovenskega naroda v drugi državi.
Tradicionalno slovenski dan zaključi ansambel Alpski kvintet, seveda 
z Janezom Perom, kateremu se lahko zahvalimo, da lahko zapišemo, 
da je tudi to ansambel iz Mengša, ki obenem promovira tudi naš kraj, 
saj nikoli ne zatajijo, od kod so!

Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar

Beljaški župan je obiskalstojnico Turističnega društva Mengeš Folklorna skupina Svoboda Mengeš

Zgodba o Anastasiji
V petek, 14. julija, smo se zbrali na terasi Kavarne in prodajalne Horacij in imeli prijeten literarni večer. Helena Cesar, založnica 
založbe Žarek, sem predstavila zgodbo o Anastasiji iz zbirke knjig Zveneče cedre Rusije: kako se je mlada puščavnica Anastasija 
odločila razodeti tisočletja staro modrost svojih prednikov iz tajge in jo ponuditi svetu. Njeno sporočilo je izredno preprosto, pa 
vendar vzvišeno, čisto in nabito z dobroto. Že pri milijonih bralcev je prebudila iskro nečesa posebnega, jih navdala z upanjem 
in voljo do življenja. Vrnila je smisel tistim, ki so ga izgubili, in ga okrepila v tistih, ki so ga že imeli.

Mizo nam je krasila Edvardova, doma vzgojena cedra iz semenke. 
Imeli smo prijeten večer ter brali in se pogovarjali o vsebini. Dotaknili 
smo se vseh pomembnih tem, to je o vodi in njenem pomenu, ter 
vplivu naših misli na vodo.
Ob slastnih rogljičkih iz kavarne smo se pogovarjali o pomenu doma 
pridelane hrane in obujali starodavne modrosti od pomena dreves do 
hitrosti misli ter zaključili z besedami vesoljnega zakona: izpopolnje-
vati življenjsko okolje.
Vsebina knjige daje novi zagon vsem pionirjem, ki se trudijo oblikovati 
možnost zdravega, čistega in resnično sonaravnega bivalnega okolja 
za prebivalce Slovenije – ne le za ljudi, ampak tudi za rastline in živali.
»Vedno se srečujemo z vprašanjem: kje začeti. Nikjer drugje kot tu-
kaj in zdaj. Rodovne vasi so v prvi vrsti skupnosti, zato se je že zdaj 
vredno učiti sožitja, zdrave komunikacije, sodelovanja, prilagajanja, 
nesebičnosti.
Če se naučimo ekoloških odnosov, bomo lahko zametke ekološkega, 
rodovnega naselja začeli graditi celo v bloku sredi mesta. Ko se bomo 
bodisi v mestu ali na vasi naučili sobivati z ljudmi, nas bo narava vse 
skupaj veselo sprejela k sebi in nam pomagala graditi raj na zemlji, o 
kakršnem govori Anastasija.
Začetki so vedno najtežji, ampak tudi najslajši. Učenje se začenja pre-

prosto: le poklekniti moramo pred poganjke mladih sadik na okenski 
polici … in poslušati.« Nara Petrovič, iz predgovora knjige Anastasija
Lepo povabljeni v Kavarno in prodajalno Horacij, kjer vas bodo prija-
zno sprejeli, pa ne samo to, ob žitni kavici in rogljičku lahko prelistate 
tudi kakšno knjigo in morda najdete navdih med dogodki, ki jih redno 
organizirajo. Ponovno pridem na gostovanje jeseni.

Besedilo in foto: Helena Cesar
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Zato je pomembno, da imamo na čelu države verodostojnega, človeško 
in moralno dostojnega človeka. V tem smislu smo v Novi Sloveniji – kr-
ščanski demokratski stranki ponosni, da lahko podpremo na letošnjih 
volitvah za predsednico republike Ljudmilo Novak. Ljudmila Novak ima 
za seboj dolgoletno preizkušanje v lokalni (županja), državni (poslan-
ka, ministrica) in evropski (evropska poslanka) politiki. Na ta način je 
kompetentna za razumevanje vseh nivojev delovanja države navznoter 
in navzven. Poleg tega je pred politično kariero delovala kot profesorica 

Petletno obdobje predsednika republike se počasi zaključuje in 22. oktobra se bomo ponovno podali na volišča. Čeprav se 
zdi, da je predsedniška funkcija razvrednotena in omejena na protokolarno vlogo, moramo pomisliti tudi na dejstvo, da je 
predsednik republike vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, človek, ki mu ustava predpisuje celo vrsto pomembnih nalog – 
od razglašanja zakonov in državnih funkcionarjev do pomilostitev.

Čas je za pravo žensko na čelu države – na kratko o 
kandidaturi Ljudmile Novak za predsednico države

Vladna ambicioznost je zgolj pohlep po denarju, ki bo polnil njen žep in 
žepe njenih prisklednikov – novo komponiranih gradbenih baronov, ki 
jim ni do resničnega dvojnega tira. Projekt modernega dvojnega tira se 
da izvesti dvakrat hitreje in trikrat ceneje, sicer nas bodo v tekmi za po-
sel in tovor prehiteli Italijani in Avstrijci s Pontebsko in južno avstrijsko 
železnico. Ne pristajamo več na fiktivne – samozadostne projekte, ki so 
se izrodili v svoje nasprotje in so daleč od poštenih vlaganj za razvojne 
potrebe Slovenske Istre in Slovenije, njenih prebivalcev in slovenskega 
gospodarstva, vključno z Luko Koper.
Zakon ni usmerjen v razvoj in nas ne pelje v 21. stoletje, ampak eliti 
omogoča:
45 letno uzakonjeno korupcijo in stalen vsakoletni prihodek, ki ga 
bomo in bodo po nepotrebnem plačevali tudi naši otroci,

Vladni projekt drugega tira je obupen poskus pridobiti nov način za novo izčrpavanje davkoplačevalcev. Vlada vseskozi po-
udarja drugi, ne dvojni tir. V resnici potrebujemo dvotirno moderno progo Koper-Divača in posodobitev celotne železniške 
infrastrukture v Sloveniji.

PROTI vladnemu razmetavanju našega denarja!
Zakaj bomo na referendumu proti, proti, PROTI?

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

'KEMIS'(i) V NAŠEM OKOLJU

27 km proge bo zgrajeno šele po letu 2030,
z aneksi se bo ponovil TEŠ6, cena enojnega tira pa bo stala več kot 
3.400.000.000,00 evrov.
Davkoplačevalci zahtevamo projekt, ki bo:
brez korupcije, bistveno hitrejši (dvakrat), bistveno cenejši (trikrat), 
brez škode za okolje in brez zadolževanja naših otrok in vnukov.
Alternativne trase to omogočajo, vendar so vladi nezanimive. Se spra-
šujete, zakaj? So prepoceni in ne omogočajo korupcije!
Hvala za vašo podporo in vaš glas.

Besedilo: Hribar Matej, svetnik
Vir: https://www.facebook.com/Referendum-drugi-tir-

-1269309363188302/?fref=ts

slovenskega in nemškega jezika s književnostjo na več šolskih centrih, 
najdlje v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. V Novi 
Sloveniji verjamemo, da bi z izvolitvijo Ljudmile Novak Slovenci prido-
bili na pomembnem mestu osebo, ki je in bo ljudem mila, ne glede na 
njihovo politično, versko ali katerokoli drugo opredelitev. 

Besedilo: Rok Burja, OO N.Si Mengeš

Nakazujem jih (le) slikovno. Ta z mucko(m) lahko zelo lepo tudi zagori. Vsekakor pa 'bogati' podtalnico …
Odgovorni pa nič! Zakaj neki, saj nič ne odgovarjajo – doklej!

Več o tem in drugem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'.

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



OBČINSKI ODBOR MENGEŠ

VABI 
na pogovorni večer z 

JANEZOM  JANŠO,
20. septembra 2017, ob 19. uri,

v Župnijskem domu Mengeš.

Tema večera aktualne politične razmere v Sloveniji. 
Vljudno vabljeni! 

OO SDS MENGEŠ
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Občinska organizacija Zveze veteranov  
vojne za slovenijo Mengeš popolnoma 
podpira mengeško civilno iniciativo za 

izboljšanje prometne varnosti  za omejitev 
tovornega prometa skozi Mengeš in 

rešitev problema parkiranja tovornih 
vozil v območju nekdanjega Hidrometala.

OO ZVVS Mengeš

DATUM ZAČETKA
ODVOZA

NASELJA

09. 10. 2017 Mengeš
10. 10. 2017 Dobeno, Topole
11. 10. 2017 Loka pri Mengšu

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI MENGEŠ (JESEN 2017)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), 
veliki železni in kovinski kosi…

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

DATUM URA NASELJE LOKACIJA
05. 10. 2017 16.30–18.00 Mengeš Za Kulturnim domom na Slovenski cesti 30

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI MENGEŠ (JESEN 2017)

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje…. 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.



Prodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in 
študente – IJPP vozovnice za šolsko leto 2017/2018

Predprodaja vozovnic se bo začela 21.8.2017. 

Občinske subvencije:
Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občinah: Kamnik, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Moravče obveščamo, da bo tudi letos subvencijo, ki jo 
občine nudijo dijakom in študentom, možno uveljavljati samo na prodajnih 
mestih družbe Kam-bus: AP Kamnik in poslovalnica Alpetour v Domžalah. 
Subvencija bo obračunana pri nakupu vozovnice. Dijaki in študenti, ki pa 
bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih, pa lahko subvencijo 
uveljavijo naknadno in sicer v mesecu v katerem so kupili vozovnico.
  
 Novost – SPLETNA VLOGA

Na spletni strani e-UPRAVA bo zagotovljena spletna vloga s katero bodo 
upravičenci zaprosili za odobritev subvencioniranega prevoza. Spletna 
vloga je povezana z uradnimi evidencami MNZ in MZIŠ (centralnim 
registrom prebivalstva in evidencama udeležencev izobraževanja v 
srednjih šolah , višjih in visokih šolah) tako, da se bodo podatki v vlogo 
avtomatsko prenesli in se bo avtomatsko preveril tudi status. To pomeni, da 
upravičencu ne bo treba pridobiti potrdila o vpisu in oddajati pisne vloge.  
V primeru, da bo subvencioniran prevoz potrjen, bo upravičenec dobil 
številko vloge, ki bo pogoj za prodajo vozovnice. Vloga bo zapisana 
v sistemu IJPP (v evidenci subvencioniranih vozovnic). Na prodajnem 
mestu se bo vloga aktivirala s številko in se bo prodala vozovnica.  
Za vse, ki so imeli odobreno subvencionirano vozovnico v šolskem letu 
2016/2017 in se ne spreminjajo podatki o bivanju in šoli, se bo lahko 
aktivirala vloga iz preteklega leta.

KAM – BUS d.o.o.

PRIČETEK VADBE V ŠD PARTIZAN MENGEŠ
SEZONA 2017 - 2018

URNIK VADBE
PONEDELJEK

15.30 - 16.30 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3

16.30 - 18.00 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2

18.00 - 20.00NAMIZNI TENIS - TEKMOVALNA SKUPINA 1

20.00 - 22.00 NAMIZNI TENIS - REKREACIJA

20.00 - 22.00 ODBOJKA MLADI ( TELOVADNICA OŠ MENGEŠ )

TOREK

08.30 - 10.00 REKREACIJA UPOKOJENKE

15.30 - 16.30 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3

17.30 - 18.30 BADMINTON OTROCI – TELOVADNICA OŠ MENGEŠ

16.30 - 18.00 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2

18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS - TEKMOVALNA SKUPINA 1

20.00 - 22.00 REKREACIJA ŽENSKE

20.00 - 22.00 BADMINTON ( TELOVADNICA OSNOVNE  ŠOLE )

SREDA

 15.30 - 16.30 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3

16.30 - 18.00 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2

18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS - TEKMOVALNA SKUPINA 1 

20.00 - 22.00 KOŠARKA ŽENSKE 

20.00 - 22.00ODBOJKA - REKREACIJA ( TELOVADNICA OŠ )

ČETRTEK

16.30 - 17.30 REKREACIJA - UPOKOJENKE

18.30 - 19.30 FITNES

18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS - TEKMOVALNA SKUPINA 1

20.00 - 22.00 REKREACIJA MOŠKI 1

PETEK

15.30 - 16.30 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3

16.30 - 18.00 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2

18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS - TEKMOVALNA SKUPINA 1

18.30 - 20.00 KOŠARKA ŽENSKE ( TELOVADNICA OŠ MENGEŠ )

20.00 - 22.00 NAMIZNI TENIS - REKREACIJA 2

20.00 - 22.00 BADMINTON  ( TELOVADNICA OŠ )

SOBOTA

09.00 - 12.00 NAMIZNI TENIS TEKMOVALNA SKUPINA 1

16.00 - 18.00 LIGAŠKA TEKMOVANJA NAMIZNI TENIS

NEDELJA

09.30 - 11.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA 3

17.00 – 19.00 REKREACIJA MOŠKI 2

  

Vse skupine pričnejo z vadbo 4. septembra 2017 

Fitnes in badminton otroci pričnejo z vadbo v mesecu oktobru.

DOBRODOŠLI VSI, KI SE ŽELITE RAZGIBATI V PRIJETNI DRUŽBI 
IN POD STROKOVNIM VODSTVOM VADITELJEV!  
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Cvet dišeče vrtnice
Gospa Damjana iz Doma sv. Katarine se večkrat pelje po 
naši ulici na električnem vozičku. Zmeraj, ko se srečava, 
pogleda naše rože, pozdraviva se in gre dalje proti Domu.

Pred nekaj dnevi se le ojunači in zaprosi za cvet vrtnice. Zelo rad 
sem ji ustregel. Poleg izbranega cveta sem dodal še dva po mojem 
izboru. Glede na to, da je invalid, ki zna dojemati lepoto v svoji 
okolici, sem sklenil, da jo povprašam, če jo lahko fotografiram. Bila 
je takoj zato. Tudi pri tej fotografiji je dobila cvet dišeče vrtnice z 
dodatkom čokoladne marjete. Naj bo to v veselje nam in tistim, ki 
se vozijo ali sprehajajo mimo nas.

Besedilo in foto: Rajko Vuga

PISMA BRALCEV
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Srce tvoje več ne bije, bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srce trga, solza lije iz oči.

Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

V SPOMIN

VILIJEMU KRPIČU
iz Mengša

V teh dneh mineva eno leto,
odkar se je poslovil dragi mož, 

oče, ata …
Naj bo mir vedno s teboj in

uživaj blaženi spokoj.

Hvala vsem, ki prižgete svečo in
postojite ob njegovem grobu.

Vsi tvoji

"Samo to še opravim,
samo to še postorim,

potem se spočijem in umirim." (T. Kuntner)

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustil naš dragi

MARIJAN JOŽEF SLAPŠAK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in srčnim sosedom za sočustvovanje in tolažilne 

besede, sveče in darove.

Hvala osebju Nevrološke klinike ter Hiši Ljubhospic 
za požrtvovalno skrb in nego. Posebej hvala sestri 
Emanueli Žerdin za oporo in duhovno tolažbo v 

zadnjih dneh njegovega življenja, gospodu župniku 
Marku Koširju za lep cerkveni obred in Pogrebni službi 

Vrbančič.

"Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli." (T.Pavček)

ZAHVALA
V 63. letu naju je po težki bolezni zapustil 

dragi mož in ljubljeni oče

ANDREJ CANKAR

Ob boleči in prezgodnji izgubi se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 
sodelavcem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in 

darove.

Hvala gospodu župniku Marku Koširju za poslovilni 
obred in tolažilne besede ter Pogrebni službi Vrbančič.

Pogrešali ga bomo.

Alenka in Urška z družino

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

bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 72. letu starosti 
sklenila naša draga mama, sestra in teta

SILVA DOLINŠEK
iz Mengša, Grobeljska cesta 34

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane 

sveče, cvetje in svete maše.
Hvaležnost izrekamo gospodu župniku Štefanu Babiču 
za lep cerkveni obred in Mengeškemu zvonu za lepo 

odpete pesmi.
Posebna zahvala gre mengeškim gasilcem in osebju 

nujne medicinske pomoči iz Domžal.
Hvala vsem, ki ste naši ljubo Silvo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Vsi njeni

Obves t i l o
Zaradi izvedbe kolesarske dirke,

6. VN OBČINE MENGEŠ,
bo v nedeljo, 1. oktobra 2017,

med 9.00 in 14.00 uro, 

P O P O L N A  Z A P O R A
S l o v e n s k e  c e s t e

(od  križišča za Brnik do Gasilskega doma),
del Grobeljske ceste in Zavrti.

K o l e s a r s k o  d r u š t v o  M e n g e š
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PREDSTAVITEV KOLESARSKE PRIREDITVE
»6. VN OBČINE MENGEŠ«

Ker je v občini Mengeš kolesarstvo vedno bolj popularno in je kolesarski šport v velikem vzponu, smo 
se odločili organizirati kolesarsko dirko »6.VN Občine Mengeš«, ki bo v nedeljo 1.10.2017 z začetkom 

ob 9.00 uri. 

Kolesarsko društvo MENGEŠ v letu 2017 že šestič  organizira kolesarsko dirko » 6. VN OBČINE MENGEŠ «, na kateri bodo 
nastopili najboljši slovenski mladi kolesarji in kolesarke. 

Veliko število kolesarjev, navdušeni gledalci in zanimiva ter atraktivna trasa so razlogi, ki nas navdajajo z upanjem, da bo prireditev 
zelo zanimiva in uspešna. 

Omeniti velja, da  iz občine Mengeš tekmujejo zelo uspešni kolesarji  Katja in Marko Jeretina, ter Žan Mark Kimovec.
Iz zgoraj naštetih razlogov vam v nadaljevanju predstavljamo prireditev imenovano Mednarodna kolesarska dirka – za mladinske 

kategorije 

»6. VELIKA NAGRADA OBČINE MENGEŠ« 
Dirka bo mednarodnega značaja in bo štela za pokal Slovenije v kategoriji dečkov A, B in C, ter tudi MLAJŠIH in STARJŠIH 

MLADINCEV poleg tega pa bi pripravili še občinsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.  Nastopi domačih kolesarjev in kolesark  pa 
bo dodal prireditvi še dodatno težo in zanimivost. 

Dolžine tekmovalnih prog pa so različne glede na kategorijo tekmovalcev (med 10km pa do 30km). Dirka je  prijavljena v uradni 
koledar dirk pri Kolesarski zvezi Slovenije in koledarjih sosednjih pokrajin (Koroška, Julijska krajina, Hrvaška ). 

Posebnost trase je, da bodo kolesarji krožili po 1,1 km dolgem krogu s startom in ciljem pred občino v Mengšu. Dirka pa bo bila 
kriterijskega značaja, kar pomeni, da se bodo  tekmovalci in tekmovalke za zmago merili na točkovnih šprintih, kjer bi skupni zma-

govalc postal tisti, ki bo zbral večje število točk.

Dirka bo organizirana 01.10.2017, v sklopu prireditev občinskega praznika. Na startu  bodo prav gotovo najboljši slovenski mladi 
kolesarji in kolesarke in pa kolesarji iz tujine Hrvaške, Italije in Avstrije. 

Za zaključek prireditve bi radi  ob dobrem sodelovanju sponzorjev in donatorjev mladim kolesarjem in tudi gledalcem pripravili 
lepe nagrade in nekaj zabave.

V upanju, da bomo našli pot skupnega sodelovanja, vas lepo pozdravljamo.

Kontaktna oseba za vse informacije v zvezi s prireditvijo je Primož Jeretina,
tel: 041/519-419, e-pošta: primoz_jeretina@t-2.net.

Kolesarsko društvo Mengeš
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25. tradicionalni

SEJEM V MENGŠU
POD VELIKIM ŠOTOROM - OD 22. DO 24. SEPTEMBRA 2017
 PETEK, 22. september  
15:00	 Srečanje	starejših	gasilcev	in	gasilk	regije	Ljubljana	III
	 organizator:	Gasilska	zveza	Mengeš
	 za	dobro	razpoloženje	poskrbijo	veterani	Mengeške	godbe
20:00	 Največja	in	najbolj	divja	slovenska	veselica:	vstopnina:	4eur
 Petkova PUUUUUMPAAAAAAAA!!!!!! &  DJ Yohny   
 MAMBO KINGS

 SOBOTA,  23. september  
9:00	 Začetek	sejma
9:30	 Obeležitev	20.	letnice	ustanovitve	KD	Mihaelov	sejem	
	 Nagovor	predsednika	društva,	podelitev	priznanj,		
	 krajši	kulturni	program
	 Slavnostni	govor:	Franc	Jerič,	župan	Občine	Mengeš,		
	 fanfare	in	dvig	zastav
	 Odprtje	jubilejnega,	25.	Sejma	v	Mengšu
10:00	 Odprti	oder	za	mlade	glasbenike
	 Godalni	orkester	Mihaelove	strunce		/mentor:	Hervin	Jakončič/
	 Izzivamo	talente
13:00	 PIKA	GRE	V	ŠOLO	-	otroška	predstava:	Zavod	Enostavno	Prijatelji
13:45	 Plesne	skupine	AIA	Mengeš	-	Mladinski	center	Mengeš
	 /vodja	Sanja	Tomšič/
14:00	 Učenci	diatonične	harmonike	in	Klub	harmonikarjev	Stopar
	 /mentor,	vodja:	Robert	Stopar/
15:00	 Nastop	folklornih	skupin	KD	Svoboda	Mengeš
	 Z	izjemnimi	vtisi	so	se	vrnili	iz	Portorika,	mladinska	skupina		
	 je	nastopila	na	državnem	srečanju	v	Beltincih,	seveda		
	 že	raste	in	prihaja	novi	rod

 NEDELJA, 24. september  
10:00	 Sveta	maša	za	božje	varstvo	pri	prostovoljnem	delu	gasilcev
	 Sv.	mašo	bo	daroval	mengeški	g.	župnik	Marko	Košir,		
	 pri	maši	sodelujejo	Mengeška	godba,	pevci	zborov		
	 Sv.	Mihaela	in		Gasilska	zveza	Mengeš
11:15	 KVATROPIRCI	-	prepričajo	tako	v	zabavnem	kot		
	 dalmatinskem	slogu
11:45	 Mengeška	godba	-	veterani	/dirigent	Janez	Per/
13:00	 Rajanje	z	Marjanom	-	glasbena	zabava	za	otroke:	mali	BU
13:30	 Nastop	ansambla	GOTI	-	družina	Ferme
14:00	 Že	več	kot	50	let	na	sceni:	SLOVENSKI	MUZIKANTJE
16:00	 Na	tradicionalnem	sejmu,	tradicionalni	koncert		
	 in	tradicionalno	najboljša
	 MENGEŠKA	GODBA	/kapelnik	Dimitrij	Lederer/	in	
	 Mengeške	mažoretke	/mentorica	Anita	Omerzu	Tome/
	 Podelitev	priznanj	izvirnim	stojnicam
	 Torta	velikanka:	Catering	Per	-	Mojstrica	Cilka
18:00	 Z	glasbo	za	ples,	za	dobro	voljo	ter	v	zaključek	sejmarjenja:
 Ansambel Kerlci

16:00	 Harmonikarski	orkester	in	Sejmarji	-	glasbeni	sekciji	
	 KD	Mihaelov	sejem	vodita	Franci	Veider	in	Marjan	Urbanija
17:00	 Klapa	Jadranski	maestrali
18:00	 Ansambel	Odziv
19:00	 Veselo	razpoloženje	in	plesne	ritme	do	jutra	zagotovijo:
	 Šest simpatičnih - KVINTET SLOVENSKIH DEKLET  
 in fantje ki razdajajo svoje srce skozi glasbo:   
 NOVI SPOMINI

V	Mengšu,	glasbenem	mestu,	bo	v	sejemskih	dneh	pestra	
ponudba	spremljevalnih	dogodkov	"za	mlado	in	staro"

Otok	sonca	in	zabave	za	najmlajše	obiskovalce
AIA-Mladinski	center:	ENGLISH KORNER

ŠPORTNO NAGRADNE IGRE
POSLIKAVA OBRAZA

INDIJANSKI TABOR-TOTEM POGUMA
Rod	upornega	plamena:	taborniške veščine	

glasba,	igra,	ples,	petje	in	sprostitev
gledališče za otroke

v soboto, 23. septembra
od 14. do 16. ure:  

predstavitev	poklicev	ter	dejavnosti:	policist,	gasilec,	reševalec	
od 16. do 19. ure:  

Mini	Planica	-	skakalnica	za	otroke	jahanje,	
vožnja	s	konjičkom

Smučarsko	skakalni	klub	Mengeš:	SREČELOV
LUNA PARK 

Predstavitev	avtohiš
Galerija	na	prostem:	Likovno	društvo	Mengeš

Lajnar

Ponudba	na	stojnicah	ob	Kulturnem	domu	in	v	Športnem	parku:	
izdelki	domačega	porekla,	domača	in	umetnostna	obrt,	kmetijski		
in	drugi	kakovostni	izdelki,	za	krepitev	in	lepoto	telesa,	seveda		

pa	še	veliko	tekstilnih	in	za	vsakdanjo	uporabo.	Turistična	društva	
predstavljajo	svoje	dejavnosti	in	domače	dobrote

v nedeljo, 24. septembra,
	na	ploščadi		v	športnem	parku

Praktični	prikaz	rokodelskih	znanj	in	veščin	
kovaštvo,	izdelovanje	košar,	pletenje,	vezenje…

Organizatorja	prireditve	25.	Sejem	v	Mengšu:
Kulturno	društvo	Mihaelov	sejem,	Mengeš
mihaelov.sejem@gmail.com
TOMA,	gostinske	storitve,	Boštjan	Zadravec,	s.p.
toma.prireditve@siol.net

Pokrovitelj	25.	Sejma	v	Mengšu


