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Katarina trikratna 
državna prvakinja, Rok 
dvakratni prvak

Prva samostojna 
likovna razstava 
Martine Kozamernik 
in Emanuele Rodica

KD Mengeška godba z 
novim vodstvom

Juretov faktor X

14 21 308 12

Letni zbor TD Dobeno

Povezovalec in novinar 
Anže Bašelj (desno) je 
podelitev priznanj najboljšim 
športnikov v Mengšu vodil 
že drugo leto zapored. 
Sproščen novinarski pristop 
se je zlil z zbrano publiko.
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V tednu Rdečega križa Slovenije,
ki tradicionalno poteka

od 8. do 15. maja,

vas vabimo na brezplačno
merjenje holesterola in krvnega sladkorja. 

Merjenje bo potekalo v ponedeljek, 6. maja 2019, od 9.00 do 11.00 v 
prostorih PATRONAŽNE SLUŽBE v Zdravstvenem domu Mengeš.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor KORK Mengeš in Patronažna služba ZD Mengeš

URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek: 8.00 - 13.00

OBČINA MENGEŠ
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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. aprila 2019

3

Skupinski duh

Namizni tenis je eden izmed najpopularnejših športov na sve-
tu, v Sloveniji ga rekreativno igra več kot 120.000 športni-
kov vseh starosti. Na svetu pa igra namizni tenis oz. “ping 
pong” 250 milijonov ljudi. Po nekaterih informacijah naj bi 
bilo samo na Kitajskem registriranih več namiznoteniških 
igralcev, kot je vseh drugih registriranih športnikov po celem 
svetu. To je ena najhitrejši iger z žogo, saj žogica leti preko 
160km/uro v zelo majhnem prostoru.

V Mengšu postaja namizni tenis eden od najbolj popularnih športov, v 
katerem pa naši tekmovalci dosegajo vrhunske rezultate. Ob pogledu 
na lestvice NTZS nam zaigra srce, saj so v kategoriji kadetov, kade-
tinj, mladink, mladincev, članov in članic na prvem mestu igralci in 
igralke NTS Mengša. Pri članih imamo kar dve ekipi v najvišji državni 
ligi. V redno dnevno vadbo je vključenih več kot 60 deklet in fantov, 
tri skupine rekreativcev pa vadijo enkrat tedensko. V letu 2019 smo 
osvojili naslove državnih prvakov v kategoriji kadetov, mladincev in 
članov, pričakujemo pa še naslove pri mlajših kadetih in članih U 21.
Namizni tenis so v Mengšu igrali ljubiteljsko v okviru društva Partizan 
takoj po vojni. Prvi začetki resnega dela pa segajo v leto 1974, ko 
smo v OŠ Mengeš v okviru krožka pričeli resneje vaditi in se udeleže-
vati tekmovanj v okviru ŠŠD: Leta 1982 smo v ŠD Partizan ustanovili 
namiznoteniško sekcijo in se registrirali kot sekcija v Namiznoteniško 
zvezo. Leta 1986 smo organizirali 1. republiški turnir za pionirje, leta 
1989 pa smo organizirali 1. državno prvenstvo za kadete v Domža-
lah. Od takrat državna prvenstva organiziramo vsako leto, saj smo 
priznano odlični organizatorji.
Kakšni so zdravstveni razlogi za igranje namiznega tenisa? Namizni 
tenis je varen šport, pri njem je nizka stopnja poškodb in visoka pora-
ba kalorij. Na tekmovanju, ki traja cel dan, se porabi približno toliko 
kalorij, kot če bi pretekli maraton. Igranje dobro vpliva na možgane, 
stimulira različne dele možganov, med pričakovanjem nasprotnikove-
ga udarca, deluje frontalni korteks, ki omogoča strateško planiranje, 
obenem je potrebno reagirati in ostati “korak pred nasprotnikom”. 
Izboljšuje vid, saj pogled sledi premikanju žogice in se izmenjujejo 
dolžine pogleda: blizu-daleč. Izboljšuje koncentracijo in mentalno bu-
dnost, reflekse in koordinacijo ter povezavo uma in telesa. Ima pozi-
tivni vpliv na vsa življenjska področja. 
NTS Mengeš je sekcija, v kateri se mladi športniki odlično počutijo, 
daje jim motivacijo in podporo, da so lahko kot posamezniki uspešni. 
Vizija kluba temelji na skupinskem duhu, zato so starejši tekmovalci 
vključeni na treninge, da mlajšim predajajo svoje znanje in izkušnje. 
Za celotno vzdrževanje trenažnega programa je odgovoren odlični 
vodja, David Orešnik, ki s svojo predanostjo in občutkom za vodenje 
igralcev omogoča tekoč proces trenažnega dela na poti do ciljev in 
uspehov. 
V klubu želimo nadaljevati tradicijo tega vsestranskega športa in 
vključiti še več posameznikov vseh generacij. Vabimo vas, da se nam 
pridružite in postanete del zgodbe, ki jo piše namizni tenis v Mengšu, 
na ta način podprete telesno in mentalno dobrobit ter timskega duha..

Natalija Lužar, Jože Mlakar
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Drugačnost je bogat 
prispevek k naši 
skupnosti
Tako kot vsako leto je tudi letos večina društev marca pri-
pravila pregled dela v preteklem letu in to predstavila na 
občnih zborih članov društev. Trudim se, da sem na zborih 
navzoč, saj prav tu veliko izvem o delu društev ter kakšen 
utrip vlada v njih. Vedno znova se izkaže, kako zahtevna 
naloga je vodenje društva. Na občnih zborih društev se 
prepletajo želje članov, njihovi različni interesi, pogledi in 
prepričanja. Vse to morajo znati predsedniki društev uspe-
šno preseči, da lahko dosežejo skupne cilje, kar je vsekakor 
velik izziv. Ob tem pa se vedno znova kaže, da so strpnost, 
medsebojno razumevanje in širina razmišljanja ljudi lastno-
sti, ki vodijo k uspehu.

Mesec marec vsako leto zaznamuje tudi naše žene in matere, ki jim z 
dnevom žena in materinskim dnem dajemo prav posebno pozornost. V 
času, ko je enakopravnost med spoloma zopet pomembno vprašanje, 
je to še toliko bolj pomembno. Bi pa na tem mestu opozoril še na 
en poseben dan v mesecu marcu, za katerega številni ne vedo – dan 
Downovega sindroma. Kaj je Downov sindrom, mi verjetno ni treba po-
sebej razlagati. Tudi v naši občini živijo ljudje z Downovim sindromom, 
ki jih povezuje Društvo Sožitje ter skrbi za njihovo dobro počutje. Zakaj 
želim izpostaviti ravno njih? Zato, ker me nikoli ne pustijo ravnodušne-
ga, kadarkoli jih obiščem. Srečanje s člani društva v meni vedno pusti 
neko sled. Toliko iskrenosti, kot je premorejo ljudje z Downovim sin-
dromom, je drugod izredno težko najti. Prav tako je v društvu navzoča 
izredna predanost tako staršev in vseh tistih, ki pomagajo, da se ljudje 
z Downovim sindromom znajdejo v svetu, ki jih obdaja. Naj bo dobra 
ali slaba volja, vedno je izražena iskreno. Zato sem se tudi letošnjega 
občnega zbora z veseljem udeležil. Tokrat so se mi v spomin vtisnile 
besede mladega fanta, ki je dejal: »Sem človek, ki mora ravno tako kot 
vsi ljudje jesti, piti, se oblačiti … Zato si ne želim slišati vprašanj, `kaj 
pa ti tukaj delaš?` Veste Imam potrebe, kot vsak človek, potrebujem 
le razumevanje in ljubezen vseh vas.« Preprosto, ali pa tudi ne. Morda 
sem bil tokrat še toliko bolj pozoren na vse dogajanje, saj so v Društvu 
Sožitje za letošnji občni zbor izbrali zanimivo geslo: »Kaj lahko pri-
spevamo k skupnosti?« Zelo pomenljivo. Vprašanje, ob katerem lahko 
razmišljamo, kaj lahko ob njihovi drugačnosti naredimo tudi sami. Sam 
sem razumel, da želijo povedati vsem nam, da je razumeti drugega in 
sprejemati drugačnost verjetno eden izmed težjih segmentov našega 
življenja. Delati tisto, kar nas veseli in zadovoljiti še ljudi okrog sebe, 
pa je še toliko težje.
Vsem bralkam in bralcem želim lepe pomladne dni. Potrudimo se 
sprejemati drugačnost, ki je lahko edinstven in bogat prispevek k naši 
skupnosti.

Bogo Ropotar, podžupan

Tradicionalna čistilna 
akcija se je zaključila s 
skupinsko čistilno akcijo 
prvo aprilsko soboto

Društvene čistilne akcije so se začele konec marca, ko je kar 38 
društev z območja občine Mengeš začelo čistiti na vnaprej do-
govorjenih območjih. V medsebojnem dogovoru glede razdelitve 
dodeljenih območij in v dogovoru z občinsko upravo so društva 
očistila večji del območja občine. Zbrane smeti so člani društev 
odlagali v zabojnike, ki so bili postavljeni na običajnih mestih, na 
Dobenu – pri Ručigajevem studencu, v Loki pri Mengšu – na par-
kirišču pri mostu (Na gmajni), v Mengšu – na Muljavi (parkirišče 
pred Harmonijo), na ploščadi ŠD Partizan Mengeš in pri Zdra-
vstveni postaji Mengeš, v Topolah – pri gasilskem domu.
Čistilna akcija se je že tradicionalno zaključila s skupinsko čistilno 
akcijo, ki je bila organizirana prvo soboto v aprilu, 6. aprila. Na 
dveh zbirnih mestih, za Kulturnim domom Mengeš in na Dobenu, 
se je zbralo več kot 60 prostovoljcev, ki so čistili na petih obmo-
čjih, na Cegvenškem bajerju, na Dobenu, na območju Drnovega, 
na območju Zalog proti Kosezam in v Športnem parku Mengeš. 
Skupna čistilna akcija je potekala dve uri, zbranih pa je bilo ne-
koliko manj nepravilno odloženih odpadkov kot v preteklih letih. 
Bogo Ropotar, podžupan občine Mengeš, je povedal: »Hvala vsem 
društvom, ki se prijazno odzovejo in vsako leto očistijo dogovor-
jena območja. Posebej smo veseli, ker tako s skupnimi močmi 
zagotavljamo urejeno okolje. Hkrati pa s čistino akcijo, ki jo or-
ganizirajo znotraj društev, tudi izobražujejo svoje člane o pomenu 
skrbi za okolje ter pravilnem odlaganju odpadkov. Znanje o tem je, 
lahko sedaj že rečemo, ukoreninjeno v naših občanih, saj se je tudi 
letos količina zbranih odpadkov na skupni čistilni akciji zmanjšala. 
Naj povem še, da na zbrano količino odpadkov nista vplivala ohla-
ditev in petkov dež, saj smo na dogovorjenih območjih pobrali vse 
nepravilno odložene odpadke.«

Besedilo in foto: občinska uprava

Tudi letos se je tradicionalna spomladanska čistilna akcija 
začela konec marca z društvenimi čistilnimi akcijami. Zain-
teresirana društva iz občine so čistila dodeljena območja ter 
zaključila s skupinsko čistilno akcijo prvo aprilsko soboto. 
Letošnjo skupinsko čistilno akcijo sta najbolj zaznamovala 
nenadna ohladitev in petkovo deževno vreme, kar je veliko 
občank in občanov odvrnilo od udeležbe. V letošnji čistilni 
akciji je bilo sicer zbranih manj odpadkov kot lani.

Priprava na skupno čistilno akcijo na zbirnem mestu parkirišča za 
Kulturnem domu Mengeš
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Odlaganje na ekoloških otokih v Mengšu

Predstavniki Občinske uprave Občine Mengeš so si ekološki otok 
ogledali in poslikali ter podali zahtevo za dodatno čiščenje in od-
voz koncesionarju za odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, 
JKP Prodnik. Skupaj so ugotovili, da so bili odpadki odloženi 
namesto v zabojnike na površine ekološkega otoka, tisti v zaboj-
nikih pa tudi v napačen zabojnik. 

Urejeni ekološki otoki so spodbudili občanke in občne k ločevanju odpadkov, tako papirja, stekla, oblačil kot elektronskih 
naprav. Slaba praksa se redno ponavlja le na ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš in to kljub posebej postavlje-
ni izobraževalno informativni tabli, dodatnih opozorilih in odvozih s strani JKP Prodnika ter obvestilih Občine Mengeš o 
dodatnih stroških, ki nastanejo s čiščenjem ekološkega otoka in odvozu odpadkov. Na Občini Mengeš načrtujejo, da bodo 
v primeru, da se bo slaba praksa še nadaljevala, ekološki otok opremili z videonadzornim sistemom.

Z Občinske uprave Občine Mengeš znova opozarjajo vse, da smo 
vsi odgovorni za urejene ekološke otoke ter za pravilno odložene 
odpadke. Ne samo zaradi varovanja okolja, urejenosti v občini in 
vzgoje najmlajših, ampak tudi, ker je treba organizirati izredni 
odvoz in čiščenje ekološkega otoka. To posega v utečen sistem 
odvoza izvajalca javne službe odvoza in zbiranja odpadkov ter 
pomeni izreden, dodaten strošek za občinski proračun Občine 
Mengeš.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob ogledu ekološkega oto-
ka opozoril: »Na Občini Mengeš bomo tudi v prihodnje spremljali 
način odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.«
V občini Mengeš je 22 ekoloških otokov, ki so enakomerno raz-
porejeni glede na gostoto poselitve. Na vseh ekoloških otokih so 
zabojniki za zbiranje odpadnega papirja in stekla, na treh otokih 
pa so tudi zabojniki za zbiranje manjših gospodinjskih električnih 
naprav in zabojniki Humana za zbiranje odpadnih oblačil. Vsi 
zabojniki so opremljeni z napisom, ki obvešča, kaj v zabojnik 
sodi in kaj ne. S spoštovanjem reda odlaganja odpadkov bomo 
prebivalci sami poskrbeli za svoje okolje in za urejenost ekolo-
ških otokov.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Sprejem otrok v Vrtec Mengeš za šolsko leto 
2019/2020
V Vrtcu Mengeš smo, tako kot že vsako leto doslej, na podlagi Zakona o vrtcih in internega Pravilnika o sprejemu otrok, 
javno pozvali k vpisu novincev v oddelke Vrtca Mengeš za šolsko leto 2019/2020. Javna objava je bila objavljena v Glasilu 
Občine Mengeš v februarski številki, rok za vpis pa je bil do 31. marca 2019.

Do izteka roka smo v vrtec prejeli 126 vlog, kar je sedem vlog več 
kot v lani. Največ, kar 69 vlog, smo prejeli za otroke rojene v letu 
2018, 19 vlog za otroke letnik 2017, 10 vlog za letnik 2016, 7 
vlog za letnik 2015, 2 vlogi za letnik 2014 in eno vlogo za otroka 
rojenega v letu 2013. Prejeli pa smo tudi 18 vlog otrok, ki so 
rojeni letos in ki do začetka šolskega leta še ne bodo izpolnjevali 
starostnega pogoja (11 mesecev) za sprejem v vrtec.
Ker je bilo vlog za vpis več, kot je prostih mest v vrtcu, se je 4. 
aprila 2019 sestala komisija za sprejem otrok v Vrtec Mengeš. 
Komisija je pregledala vse prošnje in na podlagi Pravilnika o spre-
jemu otrok v vrtec Mengeš točkovala posamezne vloge in tako 
pripravila prednostni seznam otrok. 
Prednostni seznam, kakor tudi seznam sprejetih otrok in čakalni 
seznam, je bil 5. aprila 2019 javno objavljen na spletni strani vrt-
ca. Vlagateljem pa so seznami dostopni tudi na oglasnih deskah v 
enoti Gobica in Sonček.
Na podlagi števila prostih mest v vrtcu za šolsko leto 2019/2020 
smo s prednostnega seznama, ki ga je pripravila komisija, v vrtec 

sprejeli 92 otrok. V vrtcu smo tudi letos poskušali sestaviti skupi-
ne tako, da smo omogočili sprejem vseh vpisanih otrok, ki imajo 
stalno bivališče na območju občine Mengeš, z izjemo tistih, ki 
septembra še ne bodo izpolnjevali starostnega pogoja za sprejem. 
To so otroci rojeni v letu 2019, ki žal do sprostitve mest ostajajo 
na čakalnem seznamu za poznejši sprejem.
Med podpisovanjem pogodb med vrtcem in starši pride vsako leto 
še do manjših sprememb, saj si nekateri starši premislijo in od-
stopijo od vpisa. V teh primerih sprejmemo otroke s čakalnih list. 
Prosta mesta pa se zaradi selitev, bolezni ipd. pojavljajo tudi skozi 
celo šolsko leto, kar se nam je zgodilo v tem šolskem letu, ko smo 
lahko zaradi poznejših sprostitev sprejeli vse čakajoče otroke iz 
Mengša.
Ker bi radi prav vsem staršem omogočili sprejem njihovega 
malčka v naš vrtec, upamo, da bomo tudi v prihodnjem šolskem 
letu lahko ugodili vsem prejetim vlogam.

Besedilo: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš
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Poletni delovni čas Centra za ravnanje z odpadki v Dobu

Od 1. aprila do 31. oktobra je Center za ravnanje z odpadki v Dobu odprt 
do 20. ure, od ponedeljka do petka od 14. do 20. ure, ob sobotah od 8. do 
20. ure. Ob nedeljah in praznikih je center zaprt.
Zimski delovni čas, ko se obratovalni čas Centra za uporabnike skrajša na 
18. uro, začne znova veljati 1. novembra.

Javni zavod Arboretumu 
Volčji Potok vabi na 
številne razstave in druge 
aktivnosti

Arboretum pa ne navdušuje le kot kulturni spomenik in park, tem-
več ponuja tudi ogled številnih razstav za najmlajše, pravljičnih 
junakov, dinozavrov, velikana morskih globin, za ljubitelje rastlin 
razstave kaktusov, orhidej, tulipanov in drugih aktivnosti, kot so 
delavnice za najmlajše. Koledar aktivnosti in druge informacije so 
na voljo na spletni strani.

Besedilo: Tina Drolc
Vir: http://www.arboretum-vp.si

Javni zavod Arboretum Volčji Potok je v dogovoru z Obči-
no Mengeš znova ponudil ugodnejše sezonske vstopnice, za 
odrasle je cena 25 evrov, za otroke 15 evrov in za pse 30 
evrov. Od aprila do konca avgusta je Arboretum odprt od 8. 
do 20. ure.

JKP Prodnik je za 
uporabnike komunalnih 
storitev pripravil E-portal

V JKP Prodnik vas vabijo, da preko portala eProdnik sporočate tudi 
stanje vodomera. Tako so komunalne storitve vsak mesec obraču-
ne glede na dejansko porabo vode. S tem se uporabniki izognete 
odstopanju, ki lahko nastane ob poračunu ob rednih šestmesečnih 
odčitkih. Hkrati se tako najhitreje opazi in odpravi nekontrolirano 
porabo vode, do katere lahko prihaja tudi zaradi okvare na interni 
vodovodni napeljavi.
Za prvo prijavo boste potrebovali zadnji prejeti račun za komu-
nalne storitve. Na računu poiščite uporabniško ime (plačnik) in 
geslo (8-mestna številka računa). Po uspešni prijavi portal zahteva 
vnos in potrditev elektronskega naslova. Po vnosu in potrditvi ele-
ktronskega naslova boste prejeli sporočilo. S klikom na povezavo v 
sporočilu boste potrdili vaš elektronski naslov in zaključili prijavo 
v portal. Za nemoteno uporabo portala priporočamo zamenjavo ge-
sla na strani »Moj profil«, kjer lahko uredite tudi druge naročniške 
podatke. Geslo (številka računa) vneseno ob prvi prijavi ostane v 
veljavi, dokler ga ne spremenite. Navodila za prijavo so dostopna 
na spletni strani JKP Prodnika, za dodatno pomoč pa smo vam na 
voljo na eprodnik@jkp-prodnik.si ali info@jkp-prodnik.si.

Besedilo: Tina Drolc
Vir: https://www.prodnik.si

JKP Prodnik je za vse uporabnike storitev pripravil sodo-
ben informacijski portal, eProdnik, ki omogoča enostaven, 
časovno prilagojen način spremljanja obračunane porabe 
vode, stanja plačil in odprtih postavk.
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Rok za prijavo na natečaj 
»Življenje v kapljici 
vode« se zaključuje

Strokovna komisija bo med prispelimi deli izbrala tri finaliste, ki se 
bodo potegovali za prva tri mesta. Na dnevu odprtih vrat v maju 
2019 bo prisotno občinstvo z javnim glasovanjem izbralo najboljšo 
izmed treh najbolj kreativnih rešitev, ki jih bomo tudi denarno na-
gradili. Rok za izvedbo in oddajo prispevka, do 5 minut, v elektron-
ski obliki na CD-ju ali USB-ključku, je 25. april 2019. Pravila in 
druge informacije o natečaju so objavljene na spletni strani JP CČN 
Domžale – Kamnik.

Besedilo: Tina Drolc
Vir: https://www.ccn-domzale.si

JP CČN Domžale – Kamnik je v okviru učnih, izobraževalnih 
in svetovalnih aktivnosti objavila razpis za natečaj »Življenje 
v kapljici vode«. K sodelovanju vabijo posameznike in sku-
pine, ki znajo v grafični (kot serijo risb ali kot strip – oblika 
zgodbe v slikah ali na drug poljuden način) ali video obliki na 
svojevrsten, kreativen, humoren in zanimiv način predstaviti 
pojmovanja o vodi in opisati pot onesnažene odpadne vode 
skozi čistilno napravo, kjer se prečisti. Glavni cilj natečaja je 
izboljšati poznavanje in razumevanje posameznih procesov, 
ki potekajo na čistilni napravi.

JKP Prodnik opozarja, da 
z ločevanjem odpadkov 
varujemo okolje

Ločeno zbrano embalažo najprej razvrstijo glede na material (tetrapa-
ke, pločevinke, plastenke, vrečke itn.), nato pa jih predajo v ponovno 
predelavo. Iz plastične embalaže nato nastanejo različni izdelki – ohišja 
za vžigalnike, kemične svinčnike, preproge, cevi, vrečke … Pločevinke 
predelajo v nove pločevinke, tetrapake pa razstavijo na različne sestavi-
ne, ki jih uporabijo za nove izdelke ali za ustvarjanje energije. 
V vnovično predelavo se vrneta tudi papir in steklo, iz česar naredijo 
nove papirnate in steklene izdelke. Ločeno zbrani biološki odpadki so v 
kompostarni predelani v kompost.
Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzamejo podjetja, ki so 
pooblaščena za ravnanje z nevarnimi odpadki in poskrbijo za to, da ti 
odpadki ne škodujejo okolju. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno 
gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, 
sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.
Z ločevanjem odpadkov ohranjamo naše okolje – ohranjamo naravne 
vire, zmanjšujemo porabo energije in emisije toplogrednih plinov 
v okolje, poleg tega pa zmanjšujemo število odlagališč, ki zelo 
obremenjujejo okolje. 
Vsak izmed nas ustvarja odpadke, zato je prav, da tudi vsak izmed nas 
poskrbi za čim manjši vpliv odpadkov na okolje. Z ustvarjanjem čim 
manjše količine odpadkov in vestnim ločevanjem lahko poskrbimo, da 
naši odpadki v čim manjši meri obremenjujejo okolje.
Navodila za ločevanje so na spletni strani:
https://www.prodnik.si/ravnanje-z-odpadki/locevanje-odpadkov
ali v brošuri o ločevanju odpadkov.

Besedilo: Tina Drolc
Vir: https://www.prodnik.si

Kljub temu da ločeno zbiranje odpadkov na območju JKP 
Prodnik poteka tekoče, se še vedno postavljajo vprašanja, 
zakaj je treba ločeno zbirati odpadke in kje so odložene 
ločene skupine odpadkov.

OTROCJE LAHKO
Higienski vlažilni robčki ne sodijo v WC školjko.
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Vsem občankam in občanom voščim 
vesele velikonočne praznike.

Župan Občine Mengeš
Franc Jerič



Juretov faktor X
Glasbena skupina Kvatropirci je znana številnim Slovencem. Da je eden 
izmed fantov zasedbe iz Mengša in da je skupina uradno registrirana v 
omenjeni občini, pa morda marsikdo še ne ve. Jure Jaklič je fant s številnimi 
talenti in vlogami – od vzgojitelja, uspešnega košarkarja, prostovoljnega 
gasilca, plesalca do glasbenika. Jure je takoj privolil v pogovor in se 
nanj dobro pripravil. Med pogovorom sva prišla do marsikatere zanimive 
povezave, zakaj je danes to, kar je, zakaj tako dobro pluje v življenju pri 31. 
letih. Skupaj s fanti pripravlja aprila tudi enega večjih njihovih koncertov z 
Big Bendom in gosti. Letos pa se ni in ne bo zgodilo samo to ...

Leto 2019 ste Kvatropirci začeli s polno 
paro ... 
Res je. Z novim članom – basistom, z or-
ganizacijo prvega večjega koncerta, ki bo 
25. aprila v Novem mestu, imamo nov vi-
deospot in novo pesem Ti si zame čokolada. 
Pred nekaj tedni smo dobili povabilo pevca 
Gašperja Riflja, da skupaj zapojemo prired-
bo pesmi Jana Plestenjaka Moja ljubica. V 
sodelovanju s klapo Kampanel smo ustva-
rili čudovito pesem Želim in posneli zanjo 
videospot. Naredili smo priredbo Queenov 
Bohemian Rapsody, pa priredbo Dal bom 
besedo Jana Plestenjaka in Modrijanov, 
skratka ustvarjamo na polno.

Kaj to pomeni za vas osebno, kako so se 
spremenile vaše okoliščine, prioritete v ži-
vljenju glede na prepoznavnost in posledič-
no številne nastope?
Prostega časa skorajda ni več. Glede na to, 
da sem v skupini zadolžen tudi za usklaje-
vanje in organizacijo nastopov, stikov z jav-
nostjo, je izredno pomembno, da sem disci-
pliniran in da vsako minuto optimalno raz-
poredim. Ampak, če je volja, je tudi pot in 
s pozitivno naravnanostjo in optimizmom se 
vse izpelje. Še vedno dajem prioriteto moji 
družini. Moji srčni izbranki Tini, diplomirani 
vzgojiteljici in odlični pedagoginji, ki me po 
sedmih letih še vedno pričaka z objemom in 
poljubom, ko se vračam z nastopov. Veliko 
mi pomeni, da z družino sodelujemo, da si 
pomagamo v težkih trenutkih. 

Zamenjava člana skupine je lahko tudi veli-
ka sprememba. Kako je prišlo do tega?
Naš prvotni član, basist Gorazd Zapušek, je 
imel vedno več obveznosti v službi, postal 
je očka dveh dečkov, zato ga je bilo treba 
nadomestiti z novim pevcem. Razpisali smo 
avdicijo. Prijavilo se je 25 pevcev. Med njimi 
je bil naš sedanji novi pevec Matej Kocen. Z 
njim smo zelo zadovoljni. 

Kakšen je bil odziv poslušalcev na novega 
člana in na nov, nekoliko drugačen video-
spot, kot smo jih vajani pri Kvatropircih?
V kvatro stilu smo januarja letos predstavili 
novega člana in nov videospot za skladbo Ti 
si zame čokolada, ki je do zadnjega kotič-
ka napolnil bar v Poslovni coni Komenda. 
Odziv poslušalcev, tako na novo zasedbo 
kot na pesem, je odličen. Sprva smo bili res 
malo skeptični zaradi vsebine, v videospo-
tu poleg nas Kvatropircev igra glavno vlogo 
Emma Peralta, World top model Slovenia 
2018. Seveda ni treba posebej razlagati, 
kdo je v videospotu sladka čokolada. Neki 
poslušalec je napisal, da je videospot seksi-
stičen. S tem se nikakor ne morem strinjati. 
Videospot je čustveno obarvan, saj skupino 

INTERVJU: Jure Jaklič
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»... pri naši zasedbi gre za težko razložljivi faktor X, je večplasten. Naši vokali se enostavno tako 
lepo pobarvajo, ujamejo, zlijejo ...«

zapusti Gorazd, ki je bil član zasedbe vse 
od začetka. Mi smo želeli na hudomušen in 
nagajiv način predstaviti zamenjavo članov. 
Naravno pa je, da vsak (zdrav) moški rad 
pogleda za čednim dekletom.

Kako bi na kratko predstavili Kvatropirce?
Smo štirje fantje, našega originalnega basis-
ta Gorazda Zapuška je, kot omenjeno, sedaj 
nadomestil Matej Kocen iz Ljubljane, teno-
rista sta Samo Kališnik in Tomaž Krt, oba 
iz Kamnika, baritonski glas pripada meni. 
Pojemo, že odkar pomnimo. Kot Kvatropirci 
smo začeli peti in ustvarjati leta 2011. Da 
smo se našli, je razlog mešani pevski zbor 
Odmev iz Kamnika, pri katerem smo vsi kar 
nekaj let prepevali.

Od kod ime Kvatropirci? 
Vsi radi spijemo kakšno pivo, ko nimamo 
obveznosti in ker smo štirje, smo sestavili 
ime Kvatro-pirci. To se je zgodilo po regij-
skem tekmovanju odraslih mešanih zborov 
v Škofji Loki, ko smo se dobesedno »za šan-
kom« vprašali: »Kaj pa, če bi mi štirje kdaj 
kakšno skupaj zapeli?« In smo res. Na prvi 
vaji smo začeli s prepevanjem dalmatinskih 
pesmi, ki so nam zelo pri srcu in jih radi 
priredimo tudi malo po svoje, pozneje pa 
smo v repertoar vključili slovenske in naše 
avtorske pesmi.

Kdaj je prišlo do prelomnice?
Svoje posnetke smo objavljali na portalu 
YouTube. Bili smo opaženi in v oddajo Slo-
venski pozdrav nas je povabil Blaž Švab. 
Vendar nas je izzval, da zapojemo slovensko 
pesem. Nato je Samo napisal priredbo Mo-
drijanove pesmi Moja, za katero smo posne-

li tudi svoj prvi videospot. Naša priredba je 
nato kmalu postala naš pravi prvi hit. Bilo je 
prvič, ko smo ob spremljavi kitare Sloveniji 
predstavili naše štiriglasno petje.

Sodelovali ste s številnimi znanimi sloven-
skimi in tujimi glasbeniki. Če naštejeva le 
nekatere: Helena Blagne, Erosi, Modrijani, 
Čuki, Klapa Kampanel itd. Katero sodelo-
vanje vam je najbolj ostalo v spominu?
Vsako sodelovanje, tako s slovenskimi kot 
tujimi glasbeniki, je nekaj edinstvenega, 
neponovljivega in nas nekako zaznamuje, 
pusti neki pečat. Meni osebno je najbolj v 
spominu ostalo leto 2016. Skupaj z Manco 
Špik smo na 36. Melodijah morja in sonca 
postali absolutni zmagovalci občinstva za 
čudovito izvedbo skladbe z naslovom Pe-

»To mi je smisel, da ljudi zadovoljimo z glasbo, z našimi energijami.«

sem. Gremo pa letos julija znova po treh 
letih na festival Melodije morja in sonca.

Kaj, menite, je tisti vaš faktor X?
Hm … pri naši zasedbi gre za težko razlo-
žljivi faktor X, je večplasten. Naši vokali se 
enostavno tako lepo pobarvajo, ujamejo, 
zlijejo, da pobožajo po nežni človeški duši. 
Morda k temu faktorju pripomore naša pre-
prostost, iskrenost in to, da uživamo v in-
terpretaciji, izvedbi katerekoli pesmi. Naše 
delo, ustvarjanje, ne odraža samo ljubezni 
do glasbe, temveč hvaležnost vsem, ki nas 
podpirate in sledite naši kvatropirski poti.

Kaj vam na splošno pomenijo glasba in 
Kvatropirci?
»Glasba je hrana ljubezni,« je rekel veliki 
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način mojega življenja.«
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INTERVJU: Jure Jaklič

Otroci Vrtca Mengeš enote Oblaček in vzgojitelj Jure

angleški pesnik in dramatik William Shake-
speare, in ta rek je moje in vodilo Kvatropir-
cev že od prvih začetkov našega ustvarjanja. 
Glasba me enostavno navdušuje in je po-
stala način mojega življenja. Ko stopiš pred 
poslušalce in zapoješ tako, da smo na koncu 
zadovoljni tako mi kot občinstvo, je čaroben 
občutek. Vsak nastop je poseben, ko vidiš 
ljudi, da uživajo, da pojejo z nami, da nam 
na koncu ploskajo. To mi je smisel, da ljudi 
zadovoljimo z glasbo, z našimi energijami.

Kako pa se je na splošno začela vaša zgod-
ba povezana z glasbo?
Glasba mi je bila tako rekoč položena v 
zibelko. Bil sem zelo naporen dojenček in 
otrok, hiperaktiven in mama me je umiri-
la, uspavala le s prepevanjem otroških pe-
smi. Odkar pomnim, se je v naši ožji in širši 
družini ob srečanjih in praznovanjih vedno 
prepevalo. Mami Stanka, teta Mojca in stric 
Sandi – vsi so plesali pri mengeški folklori, 
oče je bil operni pevec. Tudi moža tete Moj-
ce Vinka Sitarja sem poslušal in občudoval, 
kako je igral na klarinet pri Alpskem kvinte-
tu. Ves čas sem bil obkrožen z glasbo.
Pri šestih letih me je mama vpisala v glasbe-
no šolo, ker je mnenja, da to spada k splo-
šni izobrazbi. Kljub občasnim krizam, da bi 
pustil glasbeno šolo, je mama vztrajala, da 
sva oba s sestro Špelo uspešno zaključila 
nižjo glasbeno šolo v Mengšu. Šest let sem 
obiskoval ure teorije pri gospe Andreji Po-
lanec. Po šestih letih harmonike pri gospe 
Staši Vojaković sem kot dodatni inštrument 
vpisal še kitaro. Več kot osem let sem bil ak-
tivni član mešanega pevskega zbora Odmev 
iz Kamnika.
 
Glasba in ples gresta z roko v roki. Tudi v 
tem ste se mojstrili. 
Tako je. Kot srednješolec sem bil aktivni 
član Akademske folklorne skupine France 
Marolt. V plesni šoli Bolero sem dve leti 
treniral ples. Uspešno sem opravil Euro test 
standardnih in latinskoameriških plesov. S 
tem sem potrdil poznavanje plesnega pro-
grama. V šolskem letu 2006/07 sem vodil 
otroško folklorno skupino na OŠ Trzin. 

Pred plesom pa ste bili tudi uspešen špor-
tnik in to ne samo pod košem? 
Košarka je bila dolga leta eden izmed mo-
jih osrednjih športov. Skoraj deset let sem 
jo treniral pri košarkarskem klubu Helios 
Domžale. Osvojili smo tudi naslov državnih 
prvakov v kategoriji kadetov. Začel pa sem 
jo trenirati v OŠ Mengeš. Trener je bil Pri-
mož Glavica, ki me je vpeljal v svet športa. 
Z ekipo smo dosegali odlične rezultate. V OŠ 
Mengeš je potem, žal že pokojni učitelj, go-
spod Kos opazil, da dobro skačem v višino. 

Spodbujal me je, v nekaj letih sem dose-
gel zlato medaljo na regijskem tekmovanju 
v Ljubljani. V 8. razredu sem bil izbran za 
najšportnika OŠ Mengeš. Z odlično ekipo 
štirih fantov smo takrat postali tudi državni 
prvaki v štafeti 4 x 100 m. 

Kakšen je bil razlog, da ste opustili ta šport 
glede na izvrstne rezultate?
Zaradi zdravstvenih razlogov sem s težkim 
srcem opustil košarko. Pozneje sem začel 
razvijati svoj glasbeni talent v mešanem 
pevskem zboru Odmev Kamnik.

Torej se sliši kot »usoda«, kot omenjate 
na začetku, vas je Kvatropirce združil prav 
zbor Odmev? 
Tako je, tam smo se spoznali s Kvatropir-
ci. Z zborom smo ogromno prepotovali po 

Evropi. Uspešni smo bili na tekmovanjih, 
dobivali tudi zlata odličja. Imeli smo odlično 
zborovodkinjo Ano Smrtnik. Imam čudovite 
spomine na prepevanje v zboru.

Otroci v vrtcu tudi kaj prepevajo kvatropir-
ske pesmi? 
Velikokrat. Zelo sem vesel, da jih poznajo 
in prepevajo. Navdušeni so nad pesmimi, 
kot so Pesem, Moja in Poletje. Velikokrat mi 
povedo, da nas z mamicami gledajo po in-
ternetu – YouTubu, in pojejo naše pesmice. 
Na to sem zelo ponosen.

Od kod vam veselje za delo z otroki?
Lahko bi rekel, da je bil to splet okoliščin. 
Šolal sem se namreč na Srednji šoli za elek-
trotehniko in računalništvo v Ljubljani. Pre-
ko študentskega servisa sem imel slučajno 
priložnost, da sem delal kot spremljevalec 
otroka s posebnimi potrebami v OŠ Trzin. 
Z dečkom, ki je imel hude čustvene teža-
ve, sva se ujela, lepo sodelovala in začutil 
sem, da me delo z otroki veseli, izpolnjuje. 
Naredil sem prekvalifikacijo, priznali so mi 
veliko predmetov. V zelo kratkem času sem 
opravil štiri letnike; tako me je gnalo. Potem 
sem uspešno opravil poklicno maturo in se 
zaposlil v Vrtcu Trzin. Leta 2011 sem opra-
vil strokovni izpit za strokovne delavce na 
področju vzgoje in izobraževanja. Naslednje 
leto sem se zaposlil na Zavodu za gluhe in 
naglušne Ljubljana. Tam sem se ogromno 
naučil, se udeležil številnih izobraževanj o 
otrocih s posebnimi potrebami ter opravil 
tudi tri stopnje slovenskega znakovnega je-
zika. Zatem sem prišel v Vrtec Mengeš. Tu 
sem zelo zadovoljen, ekipa mi je všeč. Otro-
ci me imajo radi. Vedno, ko pridem v službo, 
me objamejo.

»Otroci me imajo radi. Vedno, ko pridem v 
službo, me objamejo.«
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Kaj vam je v Mengšu, kjer delujete in živi-
te, najbolj všeč?
Tako v službi kot pri gasilcih in tudi Kvatro-
pircih mi je pomembno timsko delo, sodelo-
vanje, strpnost in medsebojno spoštovanje. 
V Mengšu je veliko točk, kamor rad zahajam 
Mengeška koča, Pr' Fartku, Cegvenški bajer, 
Dobeno, vse imamo tako blizu ... 

Na kaj ste v kraju še posebej ponosni?
Ponosen sem na to, od kod prihajam. Ko me 
kdo vpraša, od kod sem, s ponosom povem, 
da iz Mengša, iz glasbenega mesta in v ta 
kraj z veseljem prihajam. Všeč mi je slogan 
naše občine »S pesmijo v srcu«. 

Kaj pogrešate?
Kar se Mengša tiče, bi bilo lahko vedno kaj 

boljše. Tako je pri vseh stvareh. Kar se ure-
janja infrastrukture tiče na primer. In težko 
pričakovana športna dvorana. 

Kakšna bi bila vaša vizija za Mengeš kot 
glasbeno mesto?
Kulturni program bi popestril oziroma tradi-
cionalne prireditve (Pod mengeško marelo, 
Mihaelov sejem, Novoletni koncert godbe) 
bi nadgradil s poletnimi prireditvami, ko 
vlada mrtvilo. Glede na to, da je v Mengšu 
toliko uspešnih glasbenikov in glasbenih 
skupin, da imamo tako bogato dediščino 
in društveno dejavnost, odlične ponudnike 
gostinskih storitev, bi se lahko vsi poveza-
li in ustvarili vrhunske prireditve – recimo 
MengešFest. V slogi je moč, več glav več 
ve in zagotovo bi pritegnili v Mengeš še več 
obiskovalcev. 

Kakšna je vaša osebna vizija, kje se vidite 
čez deset let?
Želim si ustvariti družino. Biti s prijatelji. Z 
gasilci. Tudi z njimi smo in upam, da bomo 
še naprej zelo povezani. To, da se po hujši 
reševalni akciji skoraj vedno pogovorimo, da 
ne zadržimo negativnih občutij v sebi, mi 
veliko pomeni. Želim si uživati v življenju, 
se veliko smejati in se držati reka Mahatme 
Gandija: »Bodi sam sprememba, ki si jo že-
liš v svetu.« Drugače pa se vidim še naprej 
v glasbi, da ustvarjam, prepevam. 

25. april pa je praktično pred nami. Mislim 
na prihajajoči koncert v Novem mestu. Kaj 
lahko obiskovalci pričakujemo?
Ob 19.30 bomo v dvorani Leona Štuklja 
skupaj z Big Bandom šolskega centra Novo 
mesto in gosti priredili izjemen koncert. Je 
eden izmed večjih, kar smo jih kdaj orga-
nizirali. Nastopili bodo Alja, Manca Špik, 
Oto Pestner, Klapa Kampanel, s katero smo 

Jure Jaklič je prostovoljni gasilec v PGD Mengeš že deset let

Kako bi se opisali – kakšni ste kot vzgoji-
telj?
Sem strog, dosleden, rad imam red. Vse 
svoje znanje, ki sem ga do sedaj pridobil, 
predajam naprej, manire, vljudnost, biti 
hvaležen, verjeti vase, zaupati, stati za tem, 
kar počneš – če je namera dobra. 

Poleg službe, glasbe in športa ste aktivni še 
na enem področju. Ste prostovoljni gasilec 
v PGD Mengeš in to letos že deset let. Kaj 
vam pomeni biti gasilec?
Z veseljem se ukvarjam s prostovoljnim ga-
silstvom v Mengšu, kjer sem aktivni član in 
operativec. Leta 2013 sem uspešno opravil 
tečaj specialnosti bolničar. Vsako leto z eki-
po bolničarjev tudi tekmujemo iz preverjanja 
znanja iz prve pomoči. Miha Veider je naš 
mentor. Usposobljen sem tudi za varno delo 
z motorno žago, leta 2014 sem opravil tečaj 
specialnosti tehnično reševanje in nato sem 
lahko napredoval v čin višji gasilec. Pred leti 
pa sem vodil tudi skupino mladih gasilcev 
do štirinajst let.

pravkar posneli videospot. Tam bo tudi Do-
breč, tamburaški orkester iz Črnomlja pod 
taktirko Gregorja Zagorca. Celotni koncert 
bo ob spremljavi tamburaškega orkestra in 
Big banda. Na novo smo »preoblekli« vse 
naše največje hite. Torej, obeta se pester 
program od slovenskih do dalmatinskih 
pesmi in naših avtorskih. Koncert bo po-
vezoval Boštjan Romih. Vse to lahko spre-
mljate na naši prenovljeni spletni strani ter 
na družbenih omrežjih. Pa še to, na koncert 
v Novo mesto bo organiziran prevoz z av-
tobusom Turistične agencije Vrankar. Vlju-
dno vabljeni vsi – bomo veseli, če se boste 
oglasili. 

Besedilo in foto: Urška Vahtar
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»Z veseljem se ukvarjam s prostovoljnim ga-
silstvom v Mengšu, kjer sem aktivni član in 
operativec.«

11
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S temi besedami je moderator in športni novinar Anže Bašelj nagovoril mlade mengeške športnike in jim čestital za vse 
uspehe v preteklem letu in dal spodbudo za naprej. Zdaj je že drugo leto zapored v Kulturnem domu Mengeš potekala slo-
vesna podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom Občine Mengeš. Podelitev, ki so jo organizatorji poimenovali Srečanje 
športnikov 2018, je bila v sredo, 27. marca, ko se je v dvorani zbrala družba mladih športnikov, ki so v preteklem letu dosegli 
najvidnejše uspehe. Priznanja sta 55 športnikom v imenu Občine podelila župan Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar.

Bodite zvesti samemu sebi, bodite to, kar ste

REPORTAŽA: Priznanja športnikom

Prejemniki občinskih priznanj
Najprej so priznanja prejeli športniki Šahovskega društva Mengeš – Trzin: Vesna Mihelič, Tilen Tisaj, Sofija Timagina, Elma Halilovič in Janez 
Paternoster. Priznanje je tudi dobil Domen Tisaj iz Šahovskega društva Žalec. Nato sta ga prejela Staš in Jošt Grčar Vidmar iz Hokejskega 
kluba Prevoje. Skupina sedmih športnikov iz Športnega društva Sonkal: Andrej Plos, Filip Getov Samardžija, Ron Janežič, Taj Janežič, 
Kristina Momčilov, Dejan Zarić in Stefan Zarić. Iz Atletskega kluba Domžale pa Janina Drolc ter Jakob Drolc kot član Calcite volley klub 
Kamnik. Iz Smučarsko-skakalnega kluba je priznanje prejelo deset športnikov: Gal Sedmak, Jaka Perne, Erik Tomažič, Živa Andrić, Alen 
Pestotnik, Timo Šimnovec, Tit Voranc Božič, Nik Bergant Smerajc, Taj Ekart in Anže Lanišek. Aljaž Frelih, Aljaž Goltnik, Aljaž Škufca, Ana 
Tofant, Brina Markič, David Grad, Dejan Jokič, Eva Šobar, Gaja Kobetič, Katarina Stražar, Luka Jokič, Luka Trtnik, Mark Šporar, Natalija 
Lužar, Nejc Erjavec, Neža Pogačar Žun, Nika Kobetič, Rok Trtnik, Tara Kobetič, Tim Pavli, Vita Kobetič in Živa Markič iz Športnega društva 
Partizan Mengeš. Odlične rezultate so tekmovalci Partizana dosegli pod vodstvom trenerjev Davida Orešnika, Gregorja Gostiše in Žige Zu-
pana. V imenu Marka Jeretine je priznanje prevzel oče Primož. Na koncu sta priznanje prejela Patricija Završan iz plesnega kluba Impulz 
Domžale in Nik Purnat iz Judo kluba Bežigrad.

Župan Franc Jerič je nagrajencem zaželel 
veliko uspehov tudi v prihodnje
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Prireditev se je začela z zanimivo plesno toč-
ko skupine Ahim crew iz plesne šole Impulz 
Domžale. Plesali so v disciplini hip hop mala 
skupina. Po nastopu je zbrane nagovoril župan 
Franc Jerič, ki je pozdravil vse zbrane športni-
ke, starše, navijače in trenerje. Svoj nagovor 
je zaključil z besedami: »V športu so trenutki, 
ki so veseli, žalostni in na vseh teh trenutkih 
športnik gradi svojo kariero, svoj uspeh in svoj 
ponos. In tega vam želim tudi v prihodnje.« 
V nadaljevanju je sledila podelitev priznanj v 
dveh sklopih, med katerima so člani Partizana 
kot atrakcijo na oder postavili mizo za namizni 
tenis in prikazali zanimivo igro ter nekaj vrst 
zamahov pri namiznem tenisu.
Podeljena priznanja so dobili mladi športniki, 
ki so jih predlagali različni predlagatelji na 
podlagi javnega povabila Občine Mengeš. Po-
goj za priznanje pa je dosežena kolajna na dr-
žavnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu 
in da je društvo, ki ga zastopa iz Mengša ali 
pa ima športnik stalno prebivališče v Mengšu.

Besedilo in foto: E. V.

Predstavitev Športnega društva Sonkal Mengeš

Dekleta iz plesne šole Impulz

Predstavniki Šahovskega društva Mengeš

Najboljši iz Smučarsko-skakalnega kluba so uspešno zaključili sezono

Člani Sonkala so v preteklem letu dosegli odlične rezultate

Nagrajeni igralci namiznega tenisa iz društva Partizan
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PGD Loka pri Mengšu v mesecu marcu 2019
V četrtek, 21. marca, ob 21.45 smo bili preko ReCO Ljubljana obveščeni, da v Mengšu na Linhartovi ulici gori v naravi. 
Izvozili smo z voziloma GVC 16/25 in GVGP-1 ter 13 operativnimi gasilci. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da v športnem 
parku med Harmonijo in osnovno šolo gori večji zabojnik za papir. Posredovali smo gasilci PGD Loka pri Mengšu, Mengeš 
in Topole ter požar pogasili, vsebino zabojnika prekopali ter preverili in zalili okolico. Zabojnik je bil uničen. Na kraju so bili 
prisotni policisti PP Domžale, ki so dogodek tudi prijavili. Intervencija končana ob 22.30.

LOKA

Gasilska intervencija

Intervencija požar v naravi

Izobraževalna dejavnost
V petek, 8. marca, in soboto, 9. marca, je v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 
RS na Igu potekal tečaj za specialnost informa-
tik. Na dvodnevnem usposabljanju so tečajniki 
pridobili potrebno znanje za delo z različnimi 
aplikacijami in programi, ki se uporabljajo v ga-
silski organizaciji.
Usposabljanje je obsegalo delo z aplikacijami: 
• Vulkan (informacijski sistem za vodenje evi-

dence gasilskih organizacij, članstva, opre-
me, podatkov o intervencijah, prijavo na 
usposabljanja …);

• SPIN (enotni informacijski sistem Uprave 
RS za zaščito in reševanje za poročanje o 
intervencijah in nesrečah) in

• tekmovanja (program za vodenje in vpiso-
vanje rezultatov na tekmovanjih gasilskih in 
gasilsko športnih disciplin). 

Gasilsko zvezo Mengeš sta zastopala Anže Kve-
der in Sandi Zajc (PGD Mengeš).
V soboto, 9. marca, je na Osnovni šoli Rodica 
potekal regijski kviz regije Ljubljana III. Ekipe 
so se pomerile v teoretičnem in praktičnem 
znanju. Tekmovanja smo se udeležili s petimi 
ekipami, in sicer s po dvema ekipama pionirjev 
in mladincev ter eno ekipo pripravnikov. Vse 
ekipe so dosegle solidne uvrstitve:
• pionirji: Urban Dovžan, Tilen Dovžan, Rosvi-

ta Štempelj – 8. mesto
• pionirji: Maks Lipovšek, Žiga Justin, Mark 

Dimic Repanšek – 9. mesto
• mladinci: Anžej Šarc, Žan Mark Loboda, 

Žan Luka Burgar – 12. mesto
• mladinci: Matic Lipovšek, Maj Purnat, Mar-

ko Mali – 14. mesto
• pripravniki: Urban Ručigaj, Matej Mitrovič, 

Lucijan Štempelj – 3. mesto
V četrtek, 21. marca, je v prostorih PGD Ka-
mnik potekal posvet za gasilska tekmovanja 
2019–2021 za regijo Ljubljana III. Na posvetu 

so bile obdelane tekmovalne discipline, ki so 
razpisane za to tekmovalno obdobje. Kot delov-
na pripomočka sta bili predstavljeni novi knjigi 
Pravila gasilskih in gasilsko športnih disciplin in 
Gasilski priročnik o razvrščanju. Po končanem 
posvetu je bilo izvedeno tudi testiranje sodni-
kov.
Iz PGD Loka so se posveta in testiranja udele-
žili: Robert Ručigaj, Slavko Sedeljšak, Boštjan 
Čebulj, Anže Kveder in Andrej Brojan. Vsi so 
testiranje tudi uspešno opravili.

Med 11. in 25. marcem je v organizaciji Gasil-
ske zveze Slovenije, za regijo Ljubljana III, po-
tekal tečaj za vodenje večjih intervencij. Tečaj 
se je izvajal v prostorih PGD Moravče in je bil 
razdeljen na teoretični del in praktični del. Pri 
teoretičnem delu so tečajniki poslušali tematike 
s področja organiziranja poveljniškega in spre-
jemnega mesta, osebnosti, vloge, odgovornosti 
in nalog vodje intervencije, vodje načrtovanja, 
vodje logistike in vodje operativnih nalog, or-
ganiziranja dela z velikim številom enot, ko-
munikacije z javnostmi, informatike, topogra-
fije, načrtovanja in vodenja na karti ter samih 
taktičnih postopkov pri vodenju intervencij ob 
velikih nesrečah. V okviru praktičnega dela pa 
so bile tečajnikom dodeljene posamezne vloge, 
s čimer se je preverjalo njihovo pridobljeno teo-
retično znanje v primeru naslednjih intervencij: 
velik požar objekta, neurje ter požar v naravi. 

Med samimi simulacijami so inštruktorji nad-
zorovali delo ter ga po potrebi tudi zaustavili 
ter izvedli hitro diskusijo, kje se pojavljajo na-
pake. Po koncu posamezne simulacije pa je 
sledila tudi temeljita analiza opravljenega dela 
po posameznih funkcijah. 30-urni tečaj so vo-
dili naslednji predavatelji in inštruktorji: Ma-
tjaž Klarič, Jože Oblak, Rajko Jazbec, Robert 
Okorn, Matej Krnc, Darko Muhič, Jure Dolinar 
in Boštjan Triler.
Iz Gasilske zveze Mengeš so se tečaja udeležili 
štirje gasilci:
• Anže Kveder in Boštjan Čebulj – PGD Loka 

pri Mengšu ter
• Gregor Tomazin in Sašo Lemič – PGD Men-

geš.
Od četrtka, 28. marca, do sobote 30. marca, 
sta Anže Kveder in Andrej Brojan opravljala 
obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 
RS na Igu.
Prvi dan so tečajniki preživeli v učilnici, kjer so 
obnovili znanje o reševanju izpod ruševin, tak-
tiko ukrepanja pri tehničnem reševanju, orodje 
in opremo za tehnično reševanje ter po skupi-
nah utrjevali taktične pristope in delovanje enot 
na lokacijah različnih nesreč.
Drugi dan so znova dan začeli v učilnici, kjer 
so utrdili znanje prve pomoči, nato pa so se 
preselili na prosto, kjer so izvajali praktični del 
usposabljanja v treh skupinah. Teme praktične-
ga usposabljanja drugega dne so bile prome-
tna nesreča, vrvna tehnika (reševanje poško-
dovanca iz drugega nadstropja) in dvigovanje 
težkih bremen s pomočjo dvižnih blazin. Tretji 
dan usposabljanja so se tečajniki razdelili v 
dve skupini in se urili kar na osmih delovnih 
točkah. Teme tretjega dne praktičnega dela 
usposabljanja so bile prometna nesreča, vrvna 
tehnika (dvig poškodovanca iz jaška na globini 
8 m), iskanje in prenos poškodovanca iz sta-
novanjske hiše po eksploziji s pomočjo orodja 
za dvigovanje težkih bremen, iskanje in prenos 
poškodovanca z nosili iz stanovanjske hiše po 
močnem potresu, polnjenje vreč s peskom in 
izdelava protipoplavnega nasipa, delovna ne-
sreča v mizarski delavnici, delovna nesreča v 
gozdu s prevrnjenim traktorjem ter reševanje in 
prenos poškodovanca iz ozkih kletnih prostorov 
po porušitvi objekta z orodjem za dvigovanje 
težkih bremen.
Obnovitveno usposabljanje za tehničnega reše-
valca sta oba tečajnika uspešno opravila.
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Ustvarjanje mask je potekalo po idejni za-
snovi Špele Batis, ki je pri izdelavi vsake 
maske tudi osebno sodelovala in k delu 
usmerjala svoje pomočnike. Izdelali smo 16 
čebeljih preobrazb iz filca, dve maski za če-
belarja in čebelji panj s panjskimi končnica-
mi na vozičku. Panjske končnice so izdelali 
mladi člani PGD Topole na posebni delavnici 
sami.
Čebelar Luka s harmoniko je čebelice prvič 
popeljal na pašo v soboto 2. marca, v Men-
geš pred TV Partizan in potem še na pustni 
sprevod po Topolah, kjer so opravili neke 
vrste generalko pred popoldanskim glavnim 
pustnim karnevalom v Litiji, kjer je čebelar 
pokazal svoj glasbeni talent in zaigral Sla-

kovega Čebelarja, male čebelice pa so na 
preizkušnjo postavile domače medenjake, ki 
so jih delile drugim udeležencem karneva-
la. Medenjake smo pekli in pakirali doma. 
Maska in predstava nam je prinesla poučno 
nagrado – ogled Čebelarskega muzeja.
V nedeljo, 3. marca, pa smo se udeležili pu-
stovanja na Viru, kjer je bilo ogromno mask 
in krasno vzdušje. Navdušene čebelice so se 
predstavile s polno mero čebeljega optimiz-
ma, čebelar Luka pa je iz meha tudi tokrat 
izvabil prelepe čebelje note, ki so jih začinile 
še čebelice z medenjaki.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis

Veselo pustovanje v PGD Topole
Letos smo se odločili, da bodo naše pustne maske v sozvočju z idejo Čebelarske 
zveze Slovenije, kjer so organizirali prvi čebelji pustni karneval in tako počastili 
svetovni dan čebel, ki je slovensko čebelarsko sceno zaznamoval lani. Naši mla-
di gasilci so tako preobraženi v čebelice letos že zgodaj začeli klicati pomlad in 
tako doprinesli k prvemu čebeljemu pustnemu karnevalu.

Čebelice

Tečaj za informatika na Igu

Ekipe mladih z mentorji na regijskem tekmo-
vanju

Drugi dogodki
Zadnjo sredo v februarju je med vaščani Loke 
in nami gasilci odjeknila vest, da se je v sonč-
nem dopoldnevu v 82. letu starosti izteklo 
življenje našemu dolgoletnemu članu Jožetu 
Lapu. V naše vrste se je vključil daljnga leta 
1951 in vseskozi aktivno deloval na vseh po-
dročjih dela društva. Poleg dela v društvu je 
veliko prispeval tudi pri drugih potrebah v kra-
ju in župniji.
Pokojnega člana smo pospremili k zadnjemu 
počitku v ponedeljek, 4. marca 2019, na 
pokopališče v Mengšu. Pogreba so se udele-
žili člani petih prostovoljnih gasilskih društev, 
poleg našega še PGD Mengeš, PGD Topole, 
PGD Trzin in PGD Jarše–Rodica, skupno 41 
gasilcev.
V torek, 12. marca, je bil v gasilskem domu 
v Topolah 21. redni letni občni GZ Mengeš. 
Na njem smo delegati treh PGD, Mengeš, To-
pole, Loka pri Mengšu in PIGD Lek Mengeš, 
potrdili poročila o delovanju GZ v preteklem 
letu, ter sprejeli tudi delovni in finančni plan 
za leto 2019. Iz PGD Loka so zboru prisostvo-
vali delegati: Stane Cimerman, Marko Jerič 
in Miro Urbanc. Na zboru so bili prisotni tudi 
predstavniki sosednjih gasilskih zvez: Vodice, 
Komenda, Kamnik, Domžale, Lukovica, Šmar-
tno pri Litiji ter zastopnik GZ Slovenije, tovariš 
Slavko Jalovec.
V petek, 15. marca, je bil občni zbor KD Men-
geška godba. To je bil njihov že 135. redni 
letni občni zbor. Udeležila sta se ga tudi dva 
naša člana: Marjana Brojan in Miro Urbanc.
V sredo, 27. marca, je potekala spomladan-
ska čistilna akcija v gasilskem domu in njegovi 
okolici. Pospravljena je bila tudi orodjarna in 
urejen dovod elektrike do nje ter urejen dovod 
optičnega voda do gasilskega doma vključno 
z vzidano omarico. Ob tem so bila oprana in 
pregledana tudi vsa tri vozila. Sodelovalo je 
enajst članov.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

 TOPOLE
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DOBENO

Letni zbor TD Dobeno
Izvoljeni organi društev vsaj enkrat na leto poročajo članstvu o svojem delu, finančnem poslovanju in planu aktivnosti za pri-
hodnje obdobje. Tako je tudi TD Dobeno sklicalo redni letni občni zbor članov društva v sredo, ki je bil 13. marca, ob 19. uri 
v gostišču KT Blaž. Zbora so se poleg članov društva udeležili tudi vabljeni gostje: podžupan občine Mengeš Bogo Ropotar, 
predsednik PGD Loka Robert Ručigaj in podpredsednik TD Mengeš France Zabret.

Pred predlaganim dnevnim redom je predse-
dnik društva Tone Vidrgar pozdravil vse nav-
zoče člane društva in goste. Po sprejetem 
dnevnem redu so bili izvoljeni organi skup-
ščine in ugotovljena sklepčnost zbora po 
10. členu statuta TD Dobeno. Verifikacijska 
komisija je ugotovila, da je od 141 članov 
navzočih 35, kar predstavlja 25 odstotkov. 
Sledila so poročila predsednika, nadzornega 
odbora in disciplinske komisije. Predsednik 
je podal poslovno poročilo o delu društva v 
preteklem letu. Društvo je pri svojem delu 
upoštevalo smernice iz programa dela za 
leto 2018, sprejetem na zadnji skupščini, 
organiziralo, sodelovalo in izvedlo naslednje 
dogodke: 

• kultura, kulturna dediščina, šest dogod-
kov, 

• strokovna in potopisna predavanja, šest 

dogodkov, 
• sodelovanje pri čistilnih akcijah, trije 

dogodki, 
• družabni dogodki, šest dogodkov, kar 

predstavlja povprečno dva dogodka na 
mesec, 

• ob 30-letnici TDD smo izdali letni ko-
ledar za leto 2019, z dobenskimi raz-
gledi. 

Predsednica nadzornega odbora Vika Veho-
vec je podala poročilo o finančnem doga-
janju, ki je bilo pozitivno, presežek prihod-
kov nad odhodki povečuje društveni sklad. 
Podan je bil predlog, da se društveni sklad 
nameni za predvideno investicijo, izgradnjo 
skupnih prostorov. Disciplinska komisija 
v preteklem letu ni obravnavala nobenega 
primera. Vsa poročila organov TD so bila 
soglasno potrjena in sprejeta. 

Predsednik je po končanih poročilih izposta-
vil, kako velik pomen ima za društvo prosto-
voljno delo.  
Delovanje TD Dobeno je poleg prejetih sred-
stev navedenih v poročilu, ki se knjižijo na 
bančni račun in so ovrednoteni v računovod-
skih izkazih z imeni, pogojeno tudi s prispev-
ki, ki so podarjeni v naravi, bodisi v mate-
rialnih dobrinah ali s prostovoljnim delom, 
pa so v bilanci nevidni. Pravilnik o podro-
čjih prostovoljnega dela v 21. členu določa 
oceno vrednosti opravljenega prostovoljnega 
dela glede na vrste opravljenega dela. Na 
osnovi izvedenih aktivnosti v letu 2018 je 
bilo po okvirnih izračunih opravljenih v TD 
Dobeno približno 280 prostovoljnih delovnih 
ur, kar po vrednotenju omenjenega pravilni-
ka (skupaj materialni prispevki in prostovolj-
no delo) znese približno 3.000 evrov. 
Sprejete so bile tudi predlagane spremembe 
statuta, ki se nanašajo na povečanje članov 
upravnega odbora s sedmih na devet članov, 
pri čemer je član UO po funkciji tudi pred-
sednik vaškega odbora ter podaljšanje man-
data organov društva z dveh let na štiri leta. 
TD Dobeno je ob 30-letnici obstoja društva 
na skupščini podelilo zahvalo gospodu Jane-
zu Peru, predsedniku KS in prvemu županu 
občine Mengeš, za botrstvo prvih metrov 
asfaltne ceste na Dobeno (zaradi obveznosti 
je v njegovem imenu priznanje prevzela nje-
gova soproga). Zahvalo je prejel tudi Martin 
Einsiedler za dolgoletno aktivno delo v TD in 
VO Dobeno. Poleg priznanj sta oba prejela 
tudi likovni deli mengeških likovnic. 
Zaradi poteka mandata je sledila razrešitev 
organov društva in imenovanje novih. V dru-
štvu smo se že dalj časa prizadevali pomla-
diti sestavo organov društva in letos se je 
to zgodilo, saj smo zamenjali kar polovico 
članov s svežimi močmi, novi predsednik 
društva je postal Aleš Ložar. 
Dosedanji predsednik Tone Vidrgar se je za-
hvalil vsem razrešenim članom za njihov pri-
spevek pri uspešnem delovanju TD Dobeno, 
novim članom pa zaželel uspešno in plodno 
delovanje v prihodnosti. 
Po zaključku uradnega dela smo nadaljevali 
naše druženje ob prigrizku in kozarčku pija-
če ter sproščeno poklepetali o našem prete-
klem delu in o planih za naprej.
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Podelitev priznanja Tinetu Einsiedlerju

Priznanje Janezu Peru je prevzela njegova soproga
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Občni zbor Turističnega 
društva Mengeš
V prostorih Godbenega doma Mengeš je 16. marca potekal 
59. redni letni občni zbor društva. Vse navzoče člane in 
goste je najprej pozdravila predsednica društva Zorka Požar 
in jih seznanila z dnevnim redom. Po izvolitvi delovnega 
predsedstva, ki mu je predsedovala gospa Nataša Vrhovnik 
Jerič, je zbor nadaljeval z delom.

Predsednica društva je v nadaljevanju podala poročilo o opravlje-
nem delu v letu 2018. Kronološko je navedla in na kratko opisala 
vse aktivnosti v minulem obdobju. Podpredsednik društva Franc 
Zabret je poročilo dopolnil z videoprojekcijo, za kar ga je predsedni-
ca društva pohvalila. Pohvale je bil deležen tudi s strani gostov za 
odlično urejeno spletno stran društva s fotogalerijo. 
V nadaljevanju so sledila poročila blagajnika, nadzornega odbora, 
častnega razsodišča in verifikacijske komisije. Zbor je brez pripomb 
soglasno potrdil vsa poročila. 
Predsednica društva je nato predstavila program aktivnosti za leto 
2019. Nalog je resnično veliko, vendar so v sodelovanju čim večje-
ga števila članstva in zunanjih akterjev izvedljiva. Svoje izvajanje je 
zaključila z naslednjimi mislimi: "Zavedati se moramo, da je občina 
prostor vseh nas občanov Mengša, Topol, Loke in Dobena. Za ta 
prostor smo kot dober gospodar dolžni skrbeti vsi. Usmerimo svoje 
napore v več in bolje. Zmaguje naj pozitivno! V društvu se bomo še 
naprej prizadevali za popestritev turistične ponudbe našega kraja in 
biti odprti za nove ideje, ki bodo pripomogle k izboljšanju delovanja 
društva.« Navzoče je povabila, da 13. aprila obiščejo mengeško tr-
žnico, kjer bo društvo organiziralo cvetlični dan, na katerem bo obi-
skovalcem podarjenih sto sadik pravih gorenjskih nageljnov. Člani 
društva so predvideni program dela za leto 2019 soglasno sprejeli. 
Sledila je točka dnevnega reda – pozdrav gostov, v kateri so pred-
stavniki različnih društev pozdravili delo Turističnega društva. Župan 
Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar sta zbor seznanila o trenu-
tnem in prihodnjem razvoju občine Mengeš. Maja Keržič je navzoče 
pozvala, naj v delo društva pomagajo vključiti čim več mladih. Jože 
Vahtar je predlagal, da bi bilo treba v bližnji prihodnosti razmišljati 
o zaposlitvi profesionalnega turističnega delavca. 
Po končani razpravi se je predsednica društva vsem še enkrat za-
hvalila za udeležbo na zboru, za vse opravljeno delo v preteklem 
obdobju in jih povabila na prijateljsko druženje ob prigrizku in pri-
jetem klepetu.

Besedilo in foto: Miha Požar

Navzoči na 59. občnem zboru Turističnega društva Mengeš

Strokovni prikaz 
obrezovanja sadnega 
drevja na Dobenu
Letos nam je pa uspelo! Že lani je Turistično društvo Dobeno 
v svoj program uvrstilo tudi prikaz obrezovanja sadnega 
drevja na Dobenu, a žal nam je sneženo vreme preprečilo 
izvedbo. Letos nam je bilo vreme bolj naklonjeno in tako 
smo se v soboto, 23. februarja, ob 9. uri dopoldan, kljub 
precej vetrovnemu vremenu zbrali v sadovnjaku turistične 
kmetije Blaž, na strokovnem predavanju in praktičnem 
prikazu obrezovanja.

Naš sokrajan Sebastjan Grmek, študent zadnjega letnika 
agronomije, nam je prikazal strokovno obrezovanje različnega 
sadnega drevja. Očitno je bila tema zanimiva, saj je praktični prikaz 
pritegnil kar precejšnje število Dobencev in tudi nekaj okoličanov 
je prišlo. Sebastjan je prikazal obrezovanje jablan, hrušk, sliv, 
marelic, vinogradniških breskev, ribeza in na koncu še vinske 
trte »brajde«. Pri obrezovanju nam je sproti razlagal značilnosti 
obrezovanja posameznega drevesa, razložil razlike in način 
obrezovanja. Obiskovalci smo pozorno sledili njegovim besedam 
in gibom rok, ki so izvajale strokovne reze. Veliko vprašanj smo 
mu zastavili in Sebastjan ni bil z odgovori nikoli v zadregi, čeprav 
so bila vprašanja tudi zelo strokovna in specifična. Nanizal nam je 
tudi veliko strokovnih nasvetov o vzgoji in gojenju sadnega drevja, 
jagodičevja in trte. 
Obiskovalci smo bili zelo zadovoljni s Sebastjanovim predavanjem 
in praktičnim prikazom, kar nekaj udeležencev je Sebastjana 
povabilo v svoje sadovnjake, da jim obreže sadno drevje in popravi 
morebitne napake obrezovanja v preteklosti.  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar



90 let Francke Anžin
V začetku marca, na pustno nedeljo, je okrogli jubilej 
praznovala Francka Anžin, ki se je pred 90 leti rodila v 
Mengšu staršema Avgustu in Mariji Rojnik. Starša sta prišla 
v Mengeš iz Savinjske doline in si tukaj ustvarila številno 
družino na veliki kmetiji, ki se ji je po domače reklo »Pr' 
Šetrav«, saj pri njih ni nikoli zmanjkalo trave. Na posestvu 
sta zasadila tudi hmelj in ga uspešno pridelovala, kar je bilo 
za te kraje zelo odmevno. 

Francka je bila prvorojenka in je kmalu postala varuška mlajšim se-
stram in bratu. Po vojni so jo starši vpisali na Gostinsko šolo v Ljubljani, 
saj si je oče Avgust želel v domači hiši odpreti gostilno. Francka je 
stanovala v Ljubljani pri stricu, ki je bil hotelir, hodila v šolo in delala 
v kuhinji ter na recepciji hotela Slon. Kmalu se je v hotelu Slon tudi 
zaposlila. V tem času je spoznala svojega bodočega moža Ivana An-
žina z Dobena, ki se je domov vračal iz Beograda, kjer je študiral na 
Državnem inštitutu za fizkulturo. Francka je imela srečo, saj je bil Ivan 
med NOB, v kateri se je boril od leta 1943 v VII. korpusu, hudo ranjen 
v glavo in je za las ušel smrti. Z Ivanom sta se poročila leta 1951 in si 
poiskala stanovanje v Ljubljani. Rodila sta se jima dva otroka, vendar 
je na žalost prvi otrok pri porodu umrl. Tako je sin Janez ostal edinec.
Mož Ivan je bil zaposlen v JLA, zato so se morali leta 1958 preseliti 
v Sarajevo, kjer je dobil zaposlitev na Vojaški akademiji. Francka se je 
zaposlila v računovodstvu hotela Evropa, ki je bil čisto blizu njihovega 
stanovanja. S ponosom se spominja, kako je v Sarajevu opravila vozni-
ški izpit, kar je bilo takrat za ženske zelo nenavadno. Sin Janez je hodil 
v vrtec in pozneje še v osnovno šolo. Poletne počitnice je preživljal pri 
starih starših v Mengšu skupaj z bratranci in sestričnami. V Sarajevu 
so ostali deset let in na ta leta ohranili lepe spomine.
Po vrnitvi v Slovenijo se je Francka znova zaposlila v hotelu Slon, tokrat 
v računovodstvu. Sin Janez je dokončal osnovno šolo in se po gimnaziji 
vpisal na Biotehniško fakulteto, kjer je študiral živilsko tehnologijo. Mož 
Ivan se je po upokojitvi v JLA znova zaposlil kot profesor obrambne 
vzgoje. Kmalu so začeli v Mengšu na domači zemlji graditi svojo hišo, 
kamor so se vselili leta 1975. Francka se je zaposlila v tovarni Melodi-
ja, kjer je delala v računovodstvu vse do svoje upokojitve. 
V Mengšu se je Francka povezala s svojimi koreninami in z vso ljube-
znijo zasadila vrt, na Dobenu, kjer so zgradili še manjši vikend, pa sta 
skupaj z možem zasadila sadovnjak. V vrtnarstvu in sadjarstvu se je 
Francka tudi stalno izobraževala in bila članica Sadjarskega društva 
Ljubljana. Njene gredice so bile vzorno urejene, pridelala je ogromno 
zelenjave, skrbela za rožice, zlato roko pa je imela zlasti pri izbiri ja-
blan, ki so vsa leta obilno rodile. Sin Janez si je ustvaril družino in tako 

je po upokojitvi skrbela še za vnuka in vnukinjo. Mož Ivan je zaradi 
bolezni umrl star 73 let.
Zadnja leta živi Francka v miru in spokoju v družinski hiši skupaj s si-
nom in snaho. Doma jo pogosto razveselijo pravnukinja in trije pravnu-
ki, na klepetu ob kavi pa se redno druži s sestrama, ki živita v bližini.

Besedilo in foto: Alenka Anžin
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Čestitke ob visokem jubileju je osebno predal tudi župan Franc Jerič

Na pepelnično sredo smo Francko obiskali predstavniki Med-
občinskega društva invalidov Domžale, čigar članica je že 23 
let. Medobčinsko društvo invalidov Domžale pokriva pet občin, 
med njimi tudi občino Mengeš, iz katere prihaja več kot 180 
članov. Povabilu se je prijazno odzval tudi župan Franc Jerič 
s spremstvom. Gospo Francko smo obiskali na njenem domu, 
kjer se je poleg predsednice društva, Vide Perne, oglasila še 
prostovoljka društva, Justina Lagoja, ki je poverjenica za Men-
geš in pridno obiskuje člane društva v tem predelu. Ob obisku 
smo ugotovili, da je gospa Francka pri svojih 90 letih vsa čila in 
zdrava, dobrovoljna in še vedno lahko poskrbi sama zase. Tako 
župan kot člani društva smo jo obdarili, česar je bila izredno 
vesela. Še vnaprej ji želimo vsega lepega in dobrega, predvsem 
pa, seveda, zdravja. 

Besedilo: Vida Perne

Potopisne srede – PD 
Mengeš
PD Janez Trdina Mengeš je 27. marca v prijetnem ambientu 
Mengeške koče gostil Franco Škarja, ki je zbranim v sliki in 
besedi predstavila svoj pohod po znameniti rajski poti, Alpe 
Adria Trail.

Za pot po rajskem vrtu, ki gre izpod Grossglocknerja po dolini Mölltal, 
potem po hribih in dolinah Visokih Tur ter mimo vseh treh velikih 
koroških jezer čez Karavanke v Kranjsko Goro, je potrebovala 22 dni 
in prav toliko etap. Prehodila je 470 km in naredila 18.200 m vzponov 
ter 19.900 m spustov. Skupaj s Franco smo navzoči občudovali reke, 
slapove, jezera, kamnine po hribih, številne rožice, stara mesta in 
vasi. Ob koncu predavanja so vprašanja kar deževala, skoraj tako kot 
spomladanske plohe, ki so Franci tu in tam osvežile pohod po poti.

Besedilo in foto: Tamara Mravinec

Potopisna sreda – Alpe Adria Trail
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»Mihaelci« nadaljujejo 
uspešne zgodbe
Uvodni meseci tekočega leta so pri delovanju društev 
praviloma namenjeni izdelavi »bilance« prehojene poti, 
snovanju in sprejemu letnega plana aktivnosti. Tako so 
se tudi članice in člani KD Mihaelov sejem sestali na 27. 
skupščini društva, ocenili delovanje sekcij, izvedbo dogodkov 
in prireditev, predvsem pa pogled usmerili v prihodnje 
mesece, v katerih bodo znova skušali kar najbolj uspešno 
predstaviti svoje kulturno poslanstvo.

Z vsemi pozitivnimi izkušnjami, pridobljenimi z vključevanjem in sode-
lovanjem posameznikov ter drugih društev v občini Mengeš, želijo tudi 
v letu 2019 nadaljevati uspešno in pestro realizacijo prireditev.
Glede načrtovanih aktivnosti Harmonikarskega orkestra, ki vodi Robi 
Stopar, in Sejmarjev, z vodjem Marjanom Urbanija, je poleg nastopov 
na različnih prireditvah v domači občini, treba izpostaviti še njihovo 
predstavitev v slovenskem prostoru in tudi na nastopih, ki so oprede-
ljeni kot mednarodno sodelovanje.
Predvidenim nastopom na občinskih in tradicionalnih prireditvah ohra-
njanja kulturne dediščine, tudi onkraj občinskih meja, je treba dodati 
še sodelovanje na regijskih in republiških srečanjih skupin v Novem 
mestu, Radovljici, Poljanah in na Bledu. Ob tem je treba zapisati tudi 
načrtovane samostojne koncerte, vključno z godalnim orkestrom Mi-
haelove strunce in mentorjem Hervinom Jakončičem. Aktivnosti Men-
geških pritrkovalcev, z lepo zvenečimi zvonovi, bo vodil Stane Šimenc.
V sklopu mednarodnega sodelovanja, pri tem gre tako za tekmovalne 
kot tudi promocijske festivale in revije, bo mogoče mengeške glasbeni-
ke slišati v Mokronogu, Zadru, Gračišću in v Balah.
Poleg obsežnega in pestrega plana nastopov društvenih sekcij je vse-
kakor največji organizacijski zalogaj priprava tradicionalnega, letos že 
27., Sejma v Mengšu.
Predvidoma bodo spremljajoči sejemski glasbeni dogodki tokrat še bolj 
godbeno obarvani, saj bo Mengeška godba, ob 135. obletnici delova-
nja, svoje jubilejno leto zaznamovala tudi v okviru največje prireditve 
v Mengšu.
Naj tako ta prispevek zaključim kar z napovednikom prireditev, ki jih 
bo skupaj s soorganizatorji pripravilo Kulturno društvo Mihaelov sejem 
v letu 2019 in vas nanje že zdaj vljudno vabijo:
• 18. maj: melodije okusov in glasbe, Kuh

,
na v Mengšu,

• 21., 22. september: 27. Sejem v Mengšu,
• 12. oktober: melodije okusov in glasbe, Kuh

,
na v Mengšu.

Zato si gre v vašem koledarčku prireditev že zdaj zabeležiti tudi 
navedene datume in dogodke.

Besedilo in foto: Mare

Občni zbor veteranov 
vojne za Slovenijo 
Domžale
Občni zbor je bil 14. marca v Kulturnem domu v Lukovici. Zbora 
so se poleg veteranov udeležili še županja občine Lukovica, 
gospa Olga Vrankar, podžupan občine Mengeš, gospod Bogo 
Ropotar, veterani iz Ljubljane in Moravč ter Združenja Sever.

V preteklem letu so poleg rednih nalog postavili pomnik slovenskemu 
narodu v Mengšu in praznovali 50. obletnico Teritorialne obrambe. 
Izvedli so tradicionalni pohod po poteh vojne za Slovenijo, tokrat na 
Limbarsko goro nad Moravčami, kjer so v preteklosti velikokrat potekale 
orožne vaje Teritorialne obrambe.
Po nekaterih osnovnih šolah v Upravni enoti Domžale so organizirali pre-
davanja o obdobju osamosvajanja naše države Slovenije. Spoznavali zgo-
dovino Posavja in obiskali Krakovski gozd, kjer je leta 1991 potekal ognje-
vit spopad med Teritorialno obrambo in sovražno Jugoslovansko armado.
Udeležili pa so se tudi vrste spominskih pohodov, ki so jih pripravila 
sorodna združenja ter bili na Triglavu, ki je simbol slovenstva.
Z denarjem so zgledno gospodarili, tako da bodo letos lažje postavi-
li pomnik na RTV oddajniku Domžale, ki je bil med osamosvojitveno 
vojno raketiran in ob koncu leta z akademijo proslavili 20. obletnico 
združenja.
Zlato priznanje OZVVS Domžale je prejel Jože Kosmač, za delo z mla-
dimi. Srebrni znak ZVVS pa je prejelo Območno združenje slovenskih 
častnikov, za zgledno sodelovanje in v spodbudo za naprej.
Na koncu prireditve sta jih s pesmijo in glasbo razvedrila še mlada 
pevka Špela Sever in Nejc Smolnikar.

Besedilo in foto: J. Gregorič 

Utrinek z zbora



Mengšan – april 201920

Bralni večer v knjižnici 
Mengeš
Na bralnem večeru, ki je potekal 18. marca, smo se 
poglabljali v Senekovo 56. pismo, v katerem nas spodbuja 
k razmisleku o zunanjem in notranjem miru oziroma 
nemiru.

Živimo v času, v katerem so čutila nenehno izpostavljena različnim 
dražljajem, in ki bolj ceni hitro odzivanje in zunanjo aktivnost kot 
notranji premislek. Težko se umirimo bodisi doma bodisi nekje v na-
ravi, pa vendar je umiritev osnovni pogoj za naše fizično in psihično 
zdravje. Šele ko smo umirjeni, lahko premislimo o nekem problemu 
in se preudarno odločimo.
Pogosto se pritožujemo zaradi hrupa v okolici, če pa se poglobimo v 
neko delo ali študij, ne potrebujemo tišine v takšni meri, kot se znam 
je prvotno zdelo. Seneka navaja, da se utrjuje z vajo: »Jaz namreč 
silim svojega duha, naj bo pozoren samo nase in se ne dá odvračati 
zunanjosti.« 
Še večji izziv pa je notranji hrup, ko nas pestijo strasti, skrbi in 
strahovi. Zaradi njih tudi spanje ni mirno in čeprav telo počiva ter je 
okoli nas tišina, je duh nemiren. Zato Seneka meni, da je pravi mir 
le tisti, ki izvira iz čiste vesti, ko se ravnamo po razumu. 
Pot do stabilnega duha, kakršnega ima stoiški modrec, je sicer dol-
ga, vendar nas Seneka napotuje, da se mu z vajo počasi približu-
jemo. 
Prijazno vabljeni na naslednji bralni večer, ki bo 15. aprila ob 19.30 
v knjižnici Mengeš.

Besedilo in foto: Dragica Rutar, Društvo za študije kontemplativnih 
tradicij
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»Naj bo zunaj še tak hrup, samo da ga ni v mojem srcu, 
samo da se ne prepirata sla in strah, samo da lakomnost 
in zapravljivost nista v sporu druga z drugo. Kajti kaj po-
maga tišina okoli tebe, če v tebi divjajo strasti?«

(Seneka)

Likovniki tudi letos na 
čistilni akciji
Že vrsto let se člani Likovnega društva Mengeš udeležujemo 
spomladanske čistilne akcije v občini Mengeš. Ker nas je pr-
vič na materinski dan pregnal dež, smo akcijo ponovili čez 
teden dni. 

Na dodeljeni lokaciji je tudi letos stanje boljše in ni toliko smeti kot pred 
leti, zato smo pobirali še ob obvoznici do ceste proti Lipcam. Akcije se 
je prvič udeležilo sedem članov in članic, čez teden dni pa šest. 

 Besedilo: Milica Tomšič 
Foto: Lojze Burja 

Obrezovanje v sadnem 
vrtu
Tudi letos je Turistično društvo Mengeš organiziralo prikaz 
obrezovanja sadnega drevja, ki je potekal 1. marca na vrtu 
družine Pavrič.

Predavatelj, strokovnjak iz kluba GAIA, Vanes Husič, se je tokrat 
osredotočil na pomlajevanje starih sadnih dreves, preprečevanje 
pretirane rasti bohotivk na jablanah, obrezovanje vinske trte oziro-
ma brajde in na posebno željo udeležencev, pravilno vzgojo in rez 
na kakiju.
Glede na pomembnost poletne rezi na sadnem drevju bo Turistično 
društvo v primernem času organiziralo prikaz te rezi. O točnem ter-
minu bodo interesenti obveščeni preko plakatov in z obvestilom na 
spletni strani turističnega društva www.td-menges.si.

Besedilo in foto: Miha Požar

Začetek obrezovanja kakija

Udeleženci čistilne akcije iz Likovnega društva
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Vrtec Mengeš na sejmu 
Altermed v Celju
Vrtec Mengeš je vključen v program Ekošole, ki je med 
drugim namenjen promociji zdravja, s poudarkom na izbiri 
zdravega načina življenjskega sloga in kakovosti življenja.

Naš vrtec je že tradicionalno vključen v projekt Altermed in tudi letos 
smo naš primer dobre prakse predstavili na sejmu v Celju.
Pri vzgojno-pedagoškem delu dajemo velik poudarek gibanju in zdrave-
mu načinu prehranjevanja, zato smo bili letos še posebej veseli, saj je 
projekt Altermed s svojo tematiko združeval ravno to dvoje. 
Z otroki, starši in strokovnimi delavci vrtca smo na podlagi inovativ-
nosti, eksperimentiranja in sprotnega izvajanja ter preverjanja v praksi 
sestavili knjižico idej. Knjižica zajema bogastvo znanja različnih gibal-
nih vaj in iger, ki vključujejo preproste rekvizite, kot so časopisni papir, 
karton, odpadna embalaža – s tem smo dokazali, da za zabavno in 
kakovostno gibanje ne potrebujemo veliko.
Podali pa smo se tudi v skupno raziskovanje in pripravo zdravih sadno-
-zelenjavnih napitkov ter zdravih prigrizkov, pri katerih smo uspešno 
sodelovali z našimi kuharicami in kuharjem. Veseli smo, ker smo leto-
šnji projekt obogatili tudi z našo maskoto, imenovano Gibko Napitko, ki 
krasi prvo stran naše knjige. Naj bo zdrav način življenja pot vseh nas!

Besedilo: Nina Štrukelj
Foto: Denis Prelovšek

Občni zbor ZB za 
vrednote NOB Mengeš
V petek, 15. marca, smo se člani ZB Mengeš zbrali na 
volilnem občnem zboru. Pregledali smo delo v preteklem in 
začetku letošnjega leta. Zadovoljni smo bili, da nam je uspelo 
že sedmič zapored organizirati januarsko spominsko prireditev.

Letos smo imeli posebno gostjo, Laro Jankovič, ki nam je občuteno 
zapela. Tudi nadomestitev spominske plošče z zasebne hiše v Loki 
s spomenikom tik ob mostu, na mestu tragičnega dogodka, smo 
prišteli k uspehom. K temu je v veliki meri pripomogla tudi Občina 
Mengeš. Za to in drugo podporo Občine se je predsednik združenja 
Janez Ves zahvalil županu Francu Jeriču, ki je pozdravil zbor in 
izrazil zadovoljstvo z zglednim sodelovanjem z našo organizacijo. 
Janez Ves pa je nato po šestih letih vodenja združenja zapustil me-
sto predsednika združenja. Člani smo soglasno ugotovili, da je bilo 

Nikoli ni prepozno
Društvo upokojencev Mengeš je organiziralo začetni tečaj 
računalništva v knjižnici Mengeš. Izziv za vse tiste, ki nam je 
računalništvo neznanka. Ko ugotoviš, da se danes dopisuje 
samo še po elektronski pošti, da »e-maili« potujejo sem in 
tja, da si funkcionalno nepismen, če tega ne znaš, se je treba 
odločiti. Jaz sem si rekla: »Bolje pozno kot nikoli« in sem se 
prijavila. Nisem bila osamljena. Bilo nas je devet različnih 
starosti, predznanje pa je bilo približno enako.

Tečaj smo obiskovali osem tednov, vsak ponedeljek po dve uri. Naša 
predavateljica je bila gospa Barbara Ahačič Osterman, ki je imela z 
nami neizmerno potrpljenje. Vedno enako dobre volje, ko je posame-
zniku in vsem skupaj ponavljala že petič ali devetič eno in isto stvar, 
vse dokler nismo razumeli vsi. Res je, nismo bili najbolj odprtih glav, 
ampak ji je uspelo, da smo osvojili vse, kar smo imeli na programu. 
Tako nam danes ni več tuje pošiljanje elektronske pošte, shranjeva-
nje podatkov in slik na USB-ključek, dopisovanje v programu WORD, 
spletna trgovina, oblikovanje tabel in še druge spremljajoče stvari. Na 
koncu smo dobili potrdila o opravljenem tečaju.
Nismo postali eksperti, ampak če bomo pridobljeno znanje utrjevali, 
bomo lahko veseli, da nam delo z računalnikom ne bo več tuje. Zato v 
prihodnosti, če bo še kakšen tečaj, ne razmišljajte veliko in se prijavite, 
ne bo vam žal. Za konec pa gre še enkrat vsa zahvala gospe Barbari, 
za njen trud in znanje, ki nam ga je dala.

Besedilo: Ida Janežič

Marija Majhenič, predsednica ZB osrednje pokrajine in Janez Ves pred 
zastavo društva

Zaključek računalniškega tečaja. Foto: Barbara Ahačič Osterman

to obdobje plodno, k čemur je Janez veliko prispeval. Za njegovo 
vodstveno delo smo se mu lepo zahvalili. 

Besedilo in foto: Mirjan Trampuž
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Peka piškotov in še kaj ...
Mesec marec se je v Vrtcu Mengeš začel igrivo, razigrano 
in veselo. Začeli smo ga s pustnim rajanjem. Tudi otroci iz 
skupine Zvezdice iz enote Gobica so se našemili in se za en dan 
prelevili v različne pravljične junake, od spidermana, gusarja, 
miki miške, pike nogavičke, tigra in še kaj. Na ploščadi pred 
našim vrtcem pa so nas s svojim obiskom razveselili tudi 
kurenti, ki so jih otroci z zanimanjem opazovali. Sledilo pa je 
še obvezno sladkanje s pustnimi krofi.

Sicer pa smo mesec namenili pogovoru o družini, družinskih članih in 
seveda mamicam. V zvezi s tem smo za mamice za 8. marec naredili 
vaze, ki so jih otroci sami okrasili in v bližnji okolici nabrali mačice in 
jih vstavili v vaze, ki so jih poklonili mamicam. Prvič smo se podali 
tudi na pravo umetniško pot in z ogljem narisali mamice. Nastale 
so  krasne risbe, ki že napovedujejo začetke črtne risbe. Veliko časa 
smo preživeli na sprehodih po bližnji okolici, se vozili s skiroji na plo-
ščadi pred vrtcem in obiskali knjižnico, kjer nam je Barbara prebrala 
pravljico. Naučili smo se tudi dve pesmici, in sicer pesmici Mamici 
Mire Voglar in Družina Janeza Bitenca, ki smo ju ob spremljavi kitare 
prepevali v jutranjem krogu. 
Mesec marec smo  zaključili s peko piškotov. Na pomoč smo povabili 
stare starše, da bi skupaj s svojimi vnučki spekli piškote za mamice 
ob materinskem dnevu. V kuhinji vrtca so za nas pripravili odlično 
testo, stari starši pa so s seboj prinesli valjarje in modelčke. Nato so s 
svojimi vnučki oblikovali piškote. Lepo je bilo videti, kako so bili otroci 
ponosni, da so bili v vrtcu pri njih na obisku babice oz. dedki in obra-
tno; lepo je videti babico oz. dedka, ki z veseljem prenaša na svoje 
vnučke svoje znanje, veščine, energijo. Druženje smo zaključili s pol-
nimi pladnji piškotov pripravljenih za peko, skupno fotografijo in veliko 
dobre volje. Po počitku so otroke za malico čakali še topli piškoti. 
  

Besedilo in foto: Mojca Zupančič

MENGEŠKI UTRIP

Šola zdravja – telovadba 
in zabava
Najboljše zdravilo za začetek dneva najdete v Šoli zdravja 
na jutranji rekreaciji po metodi "1000 gibov", na kateri z op-
timizmom in nasmehom na obrazu začnejo nov dan, ko si v 
krogu podajo roke v pozdrav in že začutijo pozitivno energijo, 
ki se pretaka v vseh.

Ne morejo mimo zahvale dr. Nikolayu Grishinu, ruskemu zdravniku in 
manualnemu terapevtu, ki jih je zaradi težav z gibanjem in ohranjanja 
zdravja popeljal na gibanje v naravi. Izvajajo vaje po metodi "1000 
gibov" po vrstnem redu. Te je skupaj s strokovnjaki s Fakultete za šport 
in fizioterapevti dodobra proučil, da kar najboljše učinkujejo na telo. To 
znanje prenašajo na vse člane Šole zdravja vsakodnevno pol ure za to 
usposobljeni vaditelji prostovoljci. Njihov najpomembnejši cilj je vsako-
dnevno razgibavanje vseh udov od glave do pete, da ohranjajo gibčnost 
in moč. Poleg telovadbe pa je pomembno, da se skupaj družijo in pra-
znujejo obletnice obstoja in rojstnodnevne obletnice. Ob teh dogodkih 
je vedno prijetno in zabavno, ker so njihove mize obložene z dobrotami 
izpod rok članic. V Šoli zdravja skupina Mengeš Mali se najbolj veselijo 
petkov, ker gredo po telovadbi na kavo. Praznujejo posebne praznike, 
kot so Prešernov dan, 8. marec, pust in novoletno srečanje. Letos pa je 
bilo še posebej navdušujoče, ker so za pusta telovadile tudi maškare. 
Za 8. marec pa jih je njihov član Stane presenetil z oranžnimi vrtnica-
mi, član Boris pa jih je počastil s kavo. 
V Šoli zdravja skupina Mengeš Mali je torej vedno zanimivo in veselo 
ter polno smeha. Za njih je vedno lep dan, pa če sije sonce ali pa ne. 
Prepričajte se v to in se jim pridružite, ne bo vam žal! 

Besedilo: Majda Golob, vodja skupine Mengeš Mali
Foto: Stane Golob

Skupina Zvezdice s svojimi starimi starši

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

Spoštovani občani,

ob bližajočih se velikonočnih praznikih

 vam želimo veliko božjega blagoslova ter miru

 in zadovoljstva ob prazniku dela.

Spoštovani občani,

ob bližajočih se velikonočnih praznikih
 vam želimo veliko božjega blagoslova ter 
miru in zadovoljstva ob prazniku dela.
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Zimski teden na Pokljuki
Pomlad kuka na plano, pri mengeških smukačih vriskačih pa 
še živi spomin na sneženi teden v mesecu februarju. Preživeli 
smo ga na Pokljuki. Pet dni so otroci pridobivali smučarsko 
znanje. Večina jih je na smučeh stala prvič, že v sredo pa so 
se ponosno vozili na ̋ ta pravi̋  vlečnici. Vsi so bili zmagovalci 
in vsi so si prismučali medalje.

Dopoldnevi so bili namenjeni smučanju, popoldnevi pa igri na 
snegu in raziskovanju okolice. Vozili so se z različnimi snežnimi 
sankami, šli na nočni sprehod z lučkami, zažurali na pravi zabavi 
v večji telovadnici, kjer je bila lesketajoča se krogla, megla in tudi 
sneg.
Seveda niso pridobivali samo smučarskega znanja. Po petih dneh sta 
samozavest in zaupanje vase postala pri vseh smukačih vriskačih bolj 
izrazita, prav tako pa so postali veliko bolj samostojni. Skozi vseh pet 
dni so se kalili in krepili in na koncu odšli domov polni novih vtisov, 
malce utrujeni in z medaljo okoli vratu.

Besedilo: Ksenija Grm
Foto: Andreja Voler

V Medobčinskem društvu 
Sožitje smo priklicali 
pomlad
V petek, 1. marca, ko se je začela meteorološka pomlad, smo 
člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša v diskoteki 
Šporn v Radomljah uspešno odgnali zimo in priklicali 
pomlad. Občudovali smo čarovnice, mačke, gusarje, klovne, 
indijance, hudičke, princeske in še veliko drugih.

Glasbo nam je vrtel DJ David in po njegovih taktih so se maškare ve-
selo vrtele in rajale. Najboljše tri maske je izbrala tričlanska komisija, 
ki je imela pri izbiri res težko delo. Letos so nagrade dobili hudička, 
gusar in klovn. Vsi smo se sladkali s pustnimi krofi in si žejo gasili s 
colo in fanto. Nenašemljeni smo imeli čas za prijeten klepet. Pustno 
popoldansko rajanje se je kmalu prevesilo v večer, ko smo polni vtisov 
in dobre volje odšli domov. 

Besedilo in foto: Metka Mestek
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Predsednica dr. Tatjana Novak je v uvodnem 
nagovoru pozdravila navzoče, posebej župa-
na Občine Komenda, Stanislava Poglajna, in 
podžupana Občine Mengeš, Boga Ropotar-
ja. Oba sta pohvalila delo društva, predse-
dnice in prostovoljcev, staršev in skrbnikov, 
ki delujejo v okviru društva s skrbjo za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju, ter pouda-
rila vlogo občin, da pri delovanju društva fi-
nančno pomagajo glede na dane možnosti. 
Vsem članom sta zaželela uspešno delo še 
naprej ter čestitala za dan žena in materin-
ski dan. 
Program so popestrili Sončki, mlajša plesna 
skupina, s plesnima točkama pod mentor-
stvom Bernarde Rozman in Mateja Logarja. 
Izvolili smo delovno predsedstvo, ki je vodilo 
zbor članov ter druge organe zbora članov. 
Sledilo je poročilo predsednice o delu dru-
štva v letu 2018 in plan dejavnosti društva v 
letu 2019. V društvo je bilo konec leta 2018 
vključenih 493 članov, od njih 185 članov 
oseb z motnjami v duševnem razvoju. V letu 
2018 so prostovoljci opravili 5587 zabele-
ženih prostovoljnih ur, ki pa jih je bilo ver-
jetno še več. Program društva je tudi v letu 
2019 namenjen vsem članom, tako mlajšim 
kot starejšim osebam z motnjami v dušev-
nem razvoju, da v aktivnostih krepijo svoje 
sposobnosti ter ohranjajo psihofizično zdrav-
je in dvigujejo raven kakovosti življenja, in 
ne nazadnje tudi ožjim in širšim družinskim 
članom, ki s podporo društva premagujejo 
situacije ob skrbi za otroke z motnjami v 
duševnem razvoju. Izpostavila je tudi vlogo 
družin pri ozaveščanju ožje in širše družbe 
za sprejemanje oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju. 
Program za leto 2019 vsebuje: izobraže-
vanje, usposabljanje, ohranjanje zdravja in 
znanj (glasbena skupina Strune, ki igra na 

Zbor članov MOD Sožitje 2019 in donacija knjig
V petek, 15. marca, smo imeli člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša zbor članov, ki je potekal v Kulturnem domu 
v  Grobljah.

ullvilla inštrumente pod mentorstvom Stan-
ke Kač, plesna skupina Face za starejše 
deluje pod mentorstvom Klemna Pirmana, 
plesna skupina Sončki za mlajše pleše pod 
mentorstvom Monike in Bernarde Rozman 
ter Mateja Logarja, skupino za samopomoč 
in skrb za starejše Optimistke vodi Breda 
Zlobko, bralne urice potekajo v Knjižnici 
Domžale pod mentorstvom Simone Glavan, 
Vilme Novak, Jurčka Nowakka in Marjane 
Plaznik, zimovanje – osamosvojitveni semi-
nar v Ratečah za osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju vodijo Jurček Nowakk, Vilma 
Novak s spremljevalkami Jožico Mušič, Mar-
jano Perko in Bernardo Rozman – izvedba 
z donacijo osmih Petrolovih servisov,  izo-
braževalni vikend seminar za družine, ki je 
aprila v Zdravilišču Radence, vodi Franci 
Rozman. Izobraževalni program v okviru 
Zveze Sožitje vsebuje vseživljenjsko uče-
nje oseb z motnjami v duševnem razvoju 
ter izobraževanje in usposabljanje družin), 
predavanja (predavanje za starše na temo 
osebne asistence skrbi za starejše), rehabi-
litacijski programi (vadba pod mentorstvom 
Patricije Marolt, novinarsko-literarni krožek 
Kapljice pod mentorstvom Silve Drešar, pla-
vanje Halliwick na Inštitutu za rehabilitacijo 
Soča v Ljubljani pod mentorstvom Ahmada 
Mazena, hipoterapija v Konjeniškem klubu 
Valentin Domžale pod mentorstvom Mete 
Pirnat Radovič, kineziološka terapija Gibal-
ček pod mentorstvom Ane Valant, poho-
dništvo pod mentorstvom Metke Mestek), 
družabne dejavnosti (pustovanje v diskoteki 
Šporn, praznovanje dneva žena in materin-
skega dne ter obeležitev svetovnega dneva 
Downovega sindroma v okviru Zbora članov, 
piknik v Hiši na travniku v Dobu, spomla-
danski in jesenski družinski izlet ter izlet za 
starše, dobrodelni pohod Modrih novic na 
Sv. Primoža nad Kamnikom, novoletno pra-
znovanje z obiskom in obdarovanjem ded-
ka Mraza v KD Radomlje) in tekmovanja v 
okviru specialne olimpiade (regijske atletske 
igre, MATP). 

Nadaljevali smo s finančnim poročilom in 
poročilom nadzornega odbora. Sledila je 
razprava o poročilih, razrešitev upravnega 
in nadzornega odbora, ki je deloval v letih 

2015–2019, ter volitve novih odborov. Za 
mandatno obdobje 2019–2023 je bila kot 
predsednica društva znova imenovana dr. 
Tatjana Novak. Izpostavila je, da je uspešno 
delo društva delo vseh članov ter se vsem 
zahvalila za njihov prispevek društvu ter iz-
razila željo po uspešnem sodelovanju tudi v 
prihodnje. 
V zaključnem delu se nam je pridružil Franz 
Kelih, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca, 
ki je podarila Medobčinskemu društvu So-
žitje za 4000 evrov knjig. Prevzem čeka je 
slavnostno potekal v Trubarjevi hiši literatu-
re v Ljubljani januarja 2019, tokrat pa smo 
iz rok direktorja, g. Keliha, prevzeli še knji-
ge. Akcija Podarimo knjigo poteka vse od 
leta 2002 v sodelovanju Republike Avstrije 
– Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve 
družbe z namenom krepiti medsosedske 
vezi med Avstrijo in Slovenijo ter skrbeti za 
negovanje slovenskega jezika in kulture med 
Slovenci doma in onstran meja Slovenije. 
Predsednica se je g. Kelihu iskreno zahvalila 
za donacijo knjig ter mu izročila spominsko 
zahvalo in darilo. Ob tem je poudarila, da v 
društvu redno skupaj s Knjižnico Domžale 
že sedmo leto potekajo Bralne urice, na ka-
terih mladi in odrasli člani društva z motnja-
mi v duševnem razvoju ohranjajo in krepijo 
branje in pisanje ter s tem skrbijo za bralno 
kulturo. Predstavniki Bralnih uric so pod 
mentorstvom Simone Glavan in Vilme No-
vak predstavili svoje delo, brali so odlomke 
iz knjig, med njimi je za zaključek predstavi-
tve Jaka prebral svoje razmišlajnje o odnosu 
ljudi do oseb s posebnimi potrebami. 
Z zborom članov smo obeležili tudi svetov-
ni dan Downovega sindroma, za katerega je 
značilna trisomija 21. para kromosomov ter 
s tem 47 kromosomov v vseh telesnih celi-
cah in se obeležuje simbolično 21. marca. 
Prav tako smo namenili del druženja prazni-
koma mamic in žena, ki ju praznujemo 8. 
marca in 25. marca. Večer je minil v pri-
jetnem druženju ob sladkih dobrotah, ki so 
jih pripravile mame, skrbnice, rejnice, za kar 
jim najlepša hvala.

Besedilo in foto: Metka Mestek in
dr. Tatjana Novak
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V mladincu Patrik in 
irski škrat – dobrodelna 
gledališka igra

Že nekaj časa smo se z vodjo Mladinskega centra dogovarjali 
glede organizacije dobrodelne gledališke predstave v prostorih 
Mladinskega centra AIA v Mengšu. Beseda je dala dogovor in 
naša mlada igralska zasedba se je tega izredno razveselila. 
V sredo, 27. februarja, smo predstavo premierno predstavili 
otrokom in drugim obiskovalcem.

Odločili smo se, da bomo odigrali igrico Patrik in irski škrat z dodano 
dobrodelno noto za pomoč vsem zapuščenim kosmatincem. Ves zbrani 
denar in sredstva so bila namenjena dobrodelni organizaciji – Društvu 
Srce za bulle, ki ga vodi predsednik Simon Mihorič Simke. Gledališka 
igrica je namenjena otrokom v starosti od petega leta naprej in njihovim 
staršem. 
Točno 10 minut čez šesto uro je na oder prisopihal mladi igralec Mar-
tin, ki je igral glavno vlogo svetega Patrika. V zgodbi je hodil do Du-
blinskega gradu, da bi irskemu kralju Brianu (igral ga je Matej) razložil 
pravična načela, po katerih naj živi irsko ljudstvo.
Med hojo po gozdu je sveti Patrik opazil drobceno zeleno postavo, ki je 
poskakovala naokoli, to je bil irski škrat Leprechaun (slov. škratuh, igral 
ga je Matic). Patrik je irskega škrata povprašal, kje lahko najde način, 
kako ljudem na Irskem razložiti pravične vrednote življenja. Škrat je bil 
pretkan in malce nagajiv, zato je rekel, da bo Patriku zaupal, kje lahko 
najde odgovor, vendar pa mora Patrik škratu izpolniti željo, da skupaj 
zaplešeta ples pomladi s trdimi čevlji, imenovan irski ples jig. Res sta 
skupaj odplesala ples, s katerim sta navdušita vse obiskovalce. Nato 
Patrik pride na jaso želja, kjer mu angel razodene, kako naj irskemu 
ljudstvu na enostaven način s triperesno deteljico razodene tri glavne 
vrednote, ki so pravičnost, razumevanje in spoštovanje. Tako deteljica 
postane simbol Irske in je še danes poznana po vsem svetu. Patrik 
odide h kralju Brianu in mu razloži temeljne vrednote življenja. 
Z igrico smo želeli spomniti na ključne moralne vrednote, ki jih je treba 
v družbi upoštevati, da nam bo vsem lepo. Mislim, da je dobrodelna 
igrica dodala svoj kamenček v mozaik dobrodelnosti in na lep način za-
ključila dobrodelno akcijo v Mladinskem centru in prispevala k zbiranju 
sredstev za Društvo Srce za bulle, ki jih potrebujejo pri reševanju živali 
in njihovi oskrbi. 

  
Besedilo: Matic Ocepek, član gledališke zasedbe

Mlada igralska zasedba predstave Patrik in irski škrat. Foto: Brane 
Tomšič

Zaključek prvega dela 
humanitarne akcije 
Pomagajmo kosmatincem 
z gledališkimi in 
lutkovnimi predstavami

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in Knjižnica Janeza 
Trdine Mengeš sta združila moči in skupaj organizirala dve 
predstavi z namenom humanitarne pomoči zapuščenim 
živalim.

Februarja in marca smo si na odru Mladinskega centra ogledali dve 
predstavi: Zvezdico Zaspanko, ki so jo pripravile strokovne delavke 
Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, ter Patrik in irski škrat, ki jo je 
zaigrala mlada igralska zasedba pod režisersko taktirko Matica Ocep-
ka. Namesto vstopnine so obiskovalci na predstavo prinesli hrano, 
opremo ali denarni prispevek za zapuščene živali. Vse zbrano smo 
5. marca predali predsedniku humanitarnega društva Srce za bulle, 
Simonu Mihoriču. V društvu rešujejo zapuščene in zanemarjene živali 
ter jih namestijo pri prostovoljcih društva, dokler jih zdravstveno ne 
oskrbijo in okrepijo, nato pa jim poiščejo prijazen dom. 
Akcija je izredno uspela, saj so otroci in njihovi starši samo z dvema 
predstavama zbrali za pol odra hrane in opreme. Simon je darilo 
sprejel z izrednim navdušenjem in hvaležnostjo. 
S predstavami bomo nadaljevali jeseni. Vabimo pa vse, ki so se pri-
pravljeni s svojo ekipo predstaviti na odru in na ta način humanitarno 
prispevati, da bi lahko zanemarjenim in zapuščenim živalim omogočili 
lepo in kakovostno življenje. 

Besedilo: Blanka Tomšič

Predaja zbrane hrane in opreme Simonu Mihoriču, predstavniku 
Društva srce za bulle. Foto: Brane Tomšič

Vsem občankam in občanom želimo lepe 
velikonočne praznike.

 Franc Jerič  - Lista za občino Mengeš
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Pitna voda pod strogim nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzo-
ra, in sicer notranji, ki ga izvaja Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NL-
ZOH Kranj ter državni monitoring. V sklopu 
notranjega nadzora se izvajajo redni odvze-
mi vzorcev pitne vode za laboratorijske pre-
iskave. Število vzorcev in obseg posameznih 
mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih 
analiz je določen v letnem načrtu odvzema 
vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsa-
kodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja-
mo trenutnim razmeram na vodovodnem sis-
temu in ugotovitvam državnega monitoringa 
vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo 
od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. 
Zunaj letnega načrta izvajamo tudi nadzor, 
ki ga zahtevajo določene okoliščine pri upo-
rabnikih in nadzor po interventnih delih na 
vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so v 
skladu s Pravilnikom o pitni vodi
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upo-
števamo določene mikrobiološke in kemijske 
parametre. Spremljamo tudi indikatorske 
parametre, katerih mejne vrednosti niso do-
ločene na osnovi neposredne nevarnosti za 
zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so 
njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke 
in prisotnost drugih onesnaževal. Med indika-
torske parametre zato spadajo mikrobiološki 
in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so 
denimo barva, električna prevodnost in vre-
dnost pH vode.

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018
 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena izmed najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje 
nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena izmed najzahtevnejših dejavnosti. Pitna 
voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti 
pitne vode iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018 je razvidno, da prebivalci občin 
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Parameter Enota Mejna vrednost

Elektroprevodnost µS/cm 2500

pH ≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij mg NH4/L 0,5

Nitrit mg NO2/L 0,5

Nitrat mg NO3/L 50

Klorid mg Cl/L 250

Krom µg/L 50

Železo µg/L 200

Svinec µg/L 10

Atrazin µg/L 0,1

Desetilatrazin µg/L 0,1

Pesticidi – vsota µg/L 0,5

Trihalometani µg/L 100

Escherichia Coli v 100 mL 0

Koliformne bakterije v 100 mL 0

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se 
ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih (patoge-
nih) organizmov, ki bi lahko povzročili akutna 
obolenja, zato je teh preizkušanj več v primer-
javi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pi-
tni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalne-
ga izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj 

so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih 
preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi 
prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magne-
zijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) 
ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije 
preizkušanih parametrov v pitni vodi se med 
oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na 
teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik.

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane para-
metre pitne vode, enoto merjenja in njihove 
mejne vrednosti.

Mikrobiološke preiskave
Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom 
o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 
26/06, 92/06, 25/09) se pitna voda pred 
distribucijo v vodovodne sisteme tretira s 
klorovim preparatom na sistemih Črni gra-
ben, Ples-Podoreh-Krulc, Dešen, Selce-Po-
ljane in Bršlenovica. Na sistemih Domžale-
-Mengeš-Trzin in Kolovec se voda večinoma 
ne tretira, dezinfekcija je potrebna le obča-
sno (predvsem v obdobju visokih zunanjih 
temperatur).

V okviru notranjega nadzora so določena stal-
na odvzemna mesta, ki omogočajo celovit 
nadzor pitne vode na posameznih delih vodo-
vodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave 
je bilo v letu 2018 na omrežju in zajetjih od-
vzetih in laboratorijsko preiskanih 545 vzorcev 
pitne vode: 257 na vodooskrbnem sistemu 
Domžale-Mengeš-Trzin, 77 na Kolovcu, 82 na 
Črnem grabnu, 29 na sistemu Mengeš M1 - 
Dobeno, 81 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 7 
na Dešnu, 6 na sistemu Selce-Poljane in 6 na 
sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Od 356 vzorcev na omrež-
ju je bilo 26 vzorcev ne-
skladnih s Pravilnikom 
o pitni vodi, ki pa niso 
predstavljali tveganja za 
zdravje ljudi. V 16 prime-
rih je do neskladnosti pri-
šlo zaradi stanja na interni 
inštalaciji.



 

V letu 2018 je bilo od 356 vzorcev, odvzetih na 
omrežju, 26 vzorcev neskladnih s Pravilnikom 
o pitni vodi. Na vodovodnem sistemu Domžale 
je bilo neskladnih 17 vzorcev, na sistemu Ko-
lovec 1 vzorec, na vodooskrben sistemu Črni 
graben 5 vzorcev, na sistemu Mengeš M1 – 
Dobeno 2 vzorca in na sistemu Podoreh-Ples-
-Krulc 1 vzorec. V vseh primerih so bili glede 
na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sana-
cijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so doka-
zali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je treba 
poudariti, da v nobenem primeru neskladnost 
vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. 

Pri 16 neskladnih mikrobioloških vzorcih v 
sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskla-
dnosti zaradi slabe interne vodovodne inštala-
cije, za katero so odgovorni uporabniki sami. 
Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za 
varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi to, 
da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne 
vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2018 so bili na vseh sistemih vsi 
odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize na 
omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za 

potrebe notranjega nadzora, v skladu s pra-
vilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo 
skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 
98 vzorcev pitne vode: 84 vzorcev na vodo-
vodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 2 
vzorca na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grab-
nu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 4 na 
sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu 
in Selce-Poljane ter na sistemu Bršlenovica-
-Šentožbolt. 

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode – in-
terni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

Domžale-
Mengeš-
Trzin

Kolovec Črni 
graben

Mengeš M1 - 
Dobeno

Ples-Podoreh-
Krulc

Dešen Selce-
Poljane

Bršlenovica-
Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih 
vzorcev

84 2 3 2 4 1 1 1 98

Vzorci vzeti na 
zajetjih

70 2 0 2 2 0 0 0 76

Vzorci vzeti na 
omrežju

14 0 3 0 2 1 1 1 22

Neskladni vzorci 
na omrežju

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj poskrbimo, da bo 
oskrba s pitno vodo varna tudi 
v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode ka-
žejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki 
priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. 
Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno 

vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nad-
zora pitne vode, pravočasno prepoznavanje 
možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost 
oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje 
objektov in naprav na javnem vodovodnem 
sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za 
ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi 
skupaj pa moramo z odgovornim odnosom 

do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje 
virov dragocene pitne vode. 
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za 
leto 2018 je objavljeno na spletni strani 
www.jkp-prodnik.si. 

Besedilo in infografika: Tadeja Jenčič, Jav-
no komunalno podjetje Prodnik
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Zanimivo popotovanje – Ekvador in Galapagos v 
Mladincu
V sredo, 13. marca, sta nam Nina Zalaznik in Klara Debeljak v okviru projekta Zanimiva popotovanja v AIA Mladinskem 
centru Mengeš predstavili svoje popotovanje po Ekvadorju.

Ko naju ljudje sprašujejo, zakaj sva se odlo-
čili ravno za potovanje v Ekvador, pravzaprav 
ne veva, kje naj začneva z naštevanjem. Ek-
vador je čudovita, raznolika država, ki čeprav 
pokriva le majhen košček Južne Amerike, na 
vsakem delu prikazuje takšno biotsko razno-
vrstnost, da se ti zdi, kot da se z vsakim pre-
mikom znajdeš v drugi državi. Prepričani sva, 
da bi prav vsakdo v Ekvadorju našel kaj zase. 
Svoje popotovanje sva pravzaprav začeli z 
obiskom Galapaškega otočja, ki je prav goto-
vo ena izmed najboljših in najpomembnejših 
lokacij, ki jo ob potovanju po Ekvadorju pre-

prosto morate obiskati. Cenovno je to najdražji 
del države, vendar se ob pogledu na živalsko 
barvitost, ki prekriva otoke, vsak dolar popla-
ča. Vulkansko otočje sestavlja trinajst glavnih 
otokov, le pet jih je poseljenih. Midve sva obi-
skali otok Santa Cruz, kjer sva že takoj dobili 
edinstven vtis o otočju. Namreč, morski levi in 
različne vrste legvanov ležijo ter hodijo prak-
tično povsod in takoj postane jasno, da imajo 
živali na otočju glavno besedo, ljudje pa smo 
zgolj obiskovalci. Galapaške želve, kuščarji, 
pelikani in flamingi mirno ubirajo svoje poti in 
se sploh ne pustijo motiti. Sosednji otok Isa-

bela, ki je tudi največji otok Galapagosa, pa 
nama je ponudil tudi čudovito izkušnjo pisane-
ga morskega sveta, od starih znancev, plavajo-
čih legvanov in morskih levov, vse do čudovitih 
jat ogromnih rib, morskih psov, morskih želv, 
skatov in pingvinov. 
Navdušenja polni sva nato pot nadaljevali 
po celinskem delu Ekvadorja. Na hitro sva si 
ogledali Guayaquil, metropolitansko mesto, ki 
prikaže vse čare in tudi obremenitve velikega 
mesta. Staro mestno jedro je čudovito ohranje-
no in ponuja prijeten sprehod in hkrati vpogled 
v zgodovino. Prijaznost ljudi je tu presegla vsa 
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najina pričakovanja, saj sva v zagati, ko v tem 
velikem mestu nisva vedeli, kako in kam, takoj 
dobili pomoč domačinov, ki kljub najini polo-
mljeni španščini niso obupali. 
Glede na to, da sva obe ljubiteljici narave, sva 
se kaj hitro odpravili iz mesta proti višje le-
žečim predelom. Na poti v mestece Cuenca 
sva prečkali tudi nacionalni park Cajas, kjer 
se nadmorska višina povzpne tudi na 4000 
m. Cuenca, prikupno kolonialno mesto pod 
Unescovo zaščito, nama je prineslo tudi več 
možnosti okušanja tradicionalnih kosil, tudi 
hrane drugih držav Južne Amerike (predvsem 
kolumbijske in venezuelske), sveže sadje pa 
sva lahko kupili kar na ulici pri tradicionalno 
oblečenih staroselkah. 
Iz Cuence sva se podali proti severu po tako 
imenovani Aveniji vulkanov, saj se na razdalji 
300 km nahaja več kot 30 vulkanov, od kate-

rih jih je nekaj še vedno aktivnih. Že pred od-
hodom v Ekvador je najino pozornost pritegnil 
vulkan Quilotoa z zelenkasto modrim jezerom 
znotraj kraterja. Poleg tega, da ponuja čudovit 
razgled, je tu na voljo tudi obilica pešpoti bo-
disi okoli kraterja bodisi do katere izmed sose-
dnjih vasic. Slednje so dom avtohtonemu pre-
bivalstvu Kichwa, ki govori istoimenski jezik. 
Kljub začetnim višinskim težavam (Quilotoa se 
nahaja na dobrih 3900 m) sva uživali v čudo-
viti zeleni naravi in najin korak prilagodili po-
manjkanju sape. Srečali sva tudi nekaj alpak, 
ki jim mraz na teh višinah ne pride do živega. 
Pot naju je nato popeljala še do mesteca Min-
do na severu države, ki je prav tako bogato s 
floro in favno. V skoraj džungelskem vzdušju je 
namreč moč najti več kot 400 vrst ptic. Midve 
sva pogled obračali za tukani, številnimi pisa-
nimi kolibriji in metulji. Brbončice pa sva do-

dobra razvadili s pravo ekvadorsko čokolado. 
Ob okušanju sva izvedeli tudi vse o postopku 
izdelave čokolade – od kakavovcev do okusne 
čokoladne ploščice. 
Kot se spodobi, sva zadnje dni namenili še 
nakupovanju spominkov na eni izmed najzna-
čilnejših sobotnih tržnic v mestu Otavalo. Del 
mesta praktično zaprejo in že od zgodnjih jutra-
njih ur naprej postavljajo brezštevilne stojnice z 
oblačili, hrano, nakitom in še z marsičim. Na 
poti v prestolnico sva se ustavili še na ekvator-
ju, kot je tudi prav, če sva že v državi, ki je po 
slednjem dobila svoje ime. Zadnji dan najinega 
potovanja sva preživeli na prikupnih trgih, med 
očarljivimi kolonialnimi stavbami v živahnem 
utripu starega dela mesta Quito. Od Ekvadorja 
sva se poslovili z vzponom na mestni grič, s ka-
terega sva užili še zadnji pogled na eno izmed 
najvišje ležečih prestolnic na svetu. 
Ekvador se nama je vtisnil v spomin kot izre-
dno raznolika država. Bučeči ocean, razgibani 
Andi, skrivnostni vulkani, poletna vročina in 
zgodnjepomladanski hlad, nešteto različnih 
živali, raznovrstno sadje in zelenjava, puste 
pokrajine in tropsko bujno rastje je le nekaj 
podob, ki sestavljajo najin Ekvador. Možnosti 
in priložnosti, ki jih ta razmeroma majhna, a 
kulturno in naravno izredno bogata južnoame-
riška država ponuja, pa je še veliko, zato le pot 
pod noge! 

Besedilo: Nina Zalaznik in Klara Debeljak

Ekvador in otočje Galapagos sta polni dvorani Mladinca predstavili Nina in Klara. Foto: Brane 
Tomšič

O zdravilni moči in zlorabi konoplje. 
Foto: Brane Tomšič

Strokovni izraz za to sveto rastlino vseh starih ljudstev in tudi naših pra-
dedkov in babic je Kanabis sativa L. Ta pa se deli na tri genotipe. V 
Evroaziji Sativa sativa, v severni Aziji Sativa rudralis in v jugovzhodni Aziji 
Sativa indika. Med seboj se razlikujejo po obliki listov in tudi vsebnosti 
zdravilnih snovi, kot so kanabinoidi, trpeni, flavonoidi in še kaj. 
Najbolj poznana kanabinoida sta CBD ozirom kanabidiol in THC oziroma 
tetra hidro kanabidiol in sta  v naravi enakovredno zastopana v razmerju 

Marihuana? Konoplja? Trava? Ganja? Kanabis? Dandanes je velika zmeda, ko govorimo o rastlini, po kateri posegajo mladi 
in stari, bolni in zdravi in o kateri vemo zelo malo. Dipl. ing. agronomije Lenart Vrindavan je v prostorih društva AIA marca 
med čajanko vodil predavanje prav na to temo.

1 : 1. Poznamo pa vsaj še 450 različnih kanabinoidov. Njihovo ravno-
vesje in razmerje vpliva na sinergijo oziroma vzajemno delovanje na naš 
organizem. Narava je ustvarila popolno ravnovesje teh snovi v rastlini, 
s katerimi si lahko lajšamo marsikatere psihosomatske težave, kot so 
depresije, nespečnost, anksioznost, bolečine, migrene, artritis in tudi bolj 
resne težave, s katerimi se borijo onkološki bolniki in bolniki z nevrolo-
škimi težavami. 
Težava pa nastopi, ker ljudje gensko manipulirajo razmerja v ekstremna 
odstopanja in tako ne govorimo več o naravni avtohtoni konoplji, ampak 
o novih modernih sortah. Na eni strani poznamo sorte, ki so zmanipuli-
rane v presežek THC-ja, da dosežejo čim večji psihotropni učinek. Danes 
je jakost thc v razmerju s cbd narasla na 36 : 1. Taka konoplja ni več 
zdravilna, ampak si upamo trditi, da je strupena, še posebej za mlade 
možgane otrok, ki dandanes veselo posegajo po njej. Na drugi strani pa 
je kmetijska politika razvila industrijsko legalno konopljo. Tu pa govorimo 
o drugem ekstremu, ko je thc skoraj popolnoma izbrisan iz rastline, saj 
je dovoljena stopnja le 0,2 %, zato taki konoplji težko rečemo zdravilna 
oziroma medicinska konoplja. Več o konoplji pa še prihodnjič. 

  
Besedilo: Blanka Tomšič

Konopljina čajanka v AIA – Mladinskem centru Mengeš
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Katero najvišje možno realno število lahko zapišemo z uporabo dveh 
števk? Večina reče 99. Ne drži. Dve devetici sta res, ena je večja od 
druge, torej devet na deveto. 
Američan je v ZDA pred leti na dan napadov 11. 9. v hipu, ko je slišal 
za napad, kupil več milijonov zastavic, ker je vedel, da se bo po tem 
dogodku narodna zavest okrepila in bodo ljudje kupovali reči z narodni-
mi simboli. Vsak od nas je vedno ob pravem času na pravem mestu, 
naša težava pa je, da pogosto tam nismo s pravo zavestjo. Če bi s tako 
vnemo kot včasih znamo najti izgovore, iskali rešitve, bi bili deležni ču-
dovitega življenja in krasnih dosežkov. David Beckham bojda ni bil niti 
med najboljšimi nogometaši v razredu, kaj šele na šoli, toda z izjemno 
vztrajnostjo in trudom je postal eden izmed najboljših nogometašev na 
svetu. Skupne lastnosti genijev so namreč kreativna inteligenca, jeklena 
odločnost in aktivna potrpežljivost ter neodvisnost od uspeha in neu-
speha. Nihče, ki je naredil zares kaj genialnega za svet, tega ni počel 
zaradi denarja. Denar je stranski produkt inteligentnega, nesebičnega 
dela. Podobno, kot je sreča stranski produkt pravilno usmerjenega de-
lovanja. Vodje zaznamujejo svet, vsak od nas pa je vodja, vodja samega 
sebe. Zelo pomembno je, da vodje še posebej lepo skrbijo za otroke, 
matere, bolne, živali … in za tiste, ki v družbi ohranjajo prava načela, 
vrednote in ideale. Skupna lastnost najboljših vodij je, da druge dela-
jo boljše, spretno skrbijo za vse njihove potrebe, delegirajo v skladu s 
kvalitetami posameznikov, posebej pomembno pa je, da vodijo ne le z 
besedo, temveč z zgledom. Preden nameravamo osvojiti svet, je treba 
osvojiti samega sebe. Gandhi in Jezus nista sveta osvojila s silo, temveč 
z brezpogojno ljubeznijo in izjemno naklonjenostjo vsem živim bitjem. 
Na vzhodu velja za genija človek, ki je zares srečen, čeprav ne zna brati 
in pisati, na Zahodu pa velja za genija človek, ki ima številne nazive in 
denar, a se mu včasih že od daleč vidi, da je nezadovoljen in zmeden. 
Čeprav sami morda nimamo nobenih posebnih darov in talentov, se 
nimamo česa bati, saj je vsak od nas genij, ki lahko prinaša srečo v 
življenje drugih. Kako? S tem, kar ima in kar zna. Za srečo ni treba dosti. 
Najlažje jo pomnožiš tako, da jo deliš. 
Ne razmišljajmo pa preveč o svojih pomanjkljivostih; raje ugotovimo, 
kaj lahko s tem, kar imamo in znamo, naredimo za druge ter tako zase 
in za svet.

Besedilo: Andrej Pešec

O skrivnostih genijev in 
najboljših vodij v AIA – 
MCM
Vsak od nas je genij, toda v svetu, ki nam vztrajno dopoveduje, 
kdo moramo biti, je umetnost to kvaliteto zadržati, zato je 
dobro, da si vzamemo čas in se vprašamo, kdo smo bili, 
preden nam je svet dopovedal, kdo bi morali biti. Ne skušajmo 
biti normalni; biti normalen v teh časih je nevarno, saj svet 
sledi norim vrednotam, ki niso vrednote.

Andrej Pešec ima enkrat mesečno predavanja v Mladinskem centru 
Mengeš. Foto: Brane Tomšič

Zdravje je vrednota, ki jo gojimo od otroštva. 

Ali bomo vsakodnevno hojo po stopnicah premagovali s trudom ali 
z lahkotnostjo, je odvisno tudi od tega, koliko smo sami pripravljeni 

storiti za svoje zdravje.

Z zdravim življenjskim slogom lahko učinkovito obvladujemo 
biološke dejavnike tveganja ter preprečujemo in zdravimo kronične 

bolezni. Pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega 
sloga posameznik dobi v programih svetovanja za zdravje, ki 
se brezplačno izvajajo v Zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) 

zdravstvenih domov po vsej Sloveniji, tudi v Zdravstvenem domu 
Domžale. 

Letos smo se v Zdravstveno vzgojnem centru odločili, da se s 
promocijo delavnic, ki jih izvajamo, približamo ljudem v posameznem 
lokalnem okolju. Na ta način omogočimo slehernemu posamezniku, 

da se lahko udeleži predavanj in prepozna možnosti, ki jih 
ponujamo. 

Temu namenjamo Festival zdravja v Mengšu, ki ga organiziramo 
skupaj z občino Mengeš prvi teden v mesecu maju. 

V tem tednu bomo vsak dan izvajali različne aktivnosti v obliki 
predavanj, delavnic in meritev. Ob zaključku Festivala zdravja 

bomo v petek izvedli test hoje na 2 km na ploščadi pred Osnovno 
šolo Mengeš (Športni park). V celem tednu vam bomo z različnimi 

vsebinami predstavili področja, ki jih obravnavamo. 

Odločitev o udeležbi je stvar vsakega posameznika. Vemo, da je 
za spremembo določenega vedenja in utečenih navad potrebno 
veliko truda, motivacije in vztrajnosti, kar je težje, kakor se naučiti 

nekaj povsem novega. 

Izkoristite priložnost, ki vam bodo ponujene v okviru Festivala za 
zdravje v vaši občini in se ga udeležite. Slišali in izvedeli boste 

marsikaj novega ter zanimivega in zagotovo doživeli novo izkušnjo, 
ki vam bo dala moč pri skrbi za vaše fizično in duševno zdravje ter 

uspešno soočanje s težavami vsakodnevnega življenja.

Udeležba na Festivalu zdravja v Mengšu je brezplačna.

Andreja Heine, prof. zdr. vzg., vodja zdravstveno vzgojnega 
centra ZD Domžale

Odločitev o udeležbi je stvar vsakega posameznika. Vemo, da je za spremembo

določenega vedenja in utečenih navad potrebno veliko truda, motivacije in

vztrajnosti, kar je težje, kakor se naučiti nekaj povsem novega. 

Izkoristite priložnost, ki vam bodo ponujene v okviru Festivala za zdravje v vaši občini

in se ga udeležite. Slišali in izvedeli boste marsikaj novega ter zanimivega in zagotovo

doživeli novo izkušnjo, ki vam bo dala moč pri skrbi za vaše fizično in duševno zdravje

ter uspešno soočanje s težavami vsakodnevnega življenja.
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Festival zdravja v Mengšu

PONEDELJEK, 6. 5. 2019, ob 18. uri PROMOCIJA ZDRAVJA IN
PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENO

VZGOJNIH PROGRAMOV,
Andreja Heine, prof. zdr. vzg.

TOREK, 7. 5. 2019, od 9.-11. ure TEHTANJE Z ANALIZO TELESNE
MASE

SREDA, 8. 5. 2019, od 8-12. ure BREZPLAČNE MERITVE
HOLESTEROLA, KRVNEGA SLADKORJA

IN KRVNEGA TLAKA
TESTIRANJE TELESNE

PRIPRAVLJENOSTI, ALI SEM FIT?

ČETRTEK, 9. 5. 2019, od 9.-11. ure TEHNIKE SPROŠČANJA, Andreja Heine,
prof. zdr. vzg.

ČETRTEK, 9. 5. 2019, ob 18. uri STRES IN IZGORELOST, Danijela Fiket,
dr. med., specialistka psihiatrije

PETEK, 10. 5. 2019, od 9.-12. ure TEST HOJE NA 2 KM, ploščad pred OŠ 

V prostorih MLADINSKEGA CENTRA MENGEŠ, Slovenska c. 28, Mengeš

ZDRAVSTVENO
VZGOJNI CENTER
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V Izoli je bilo 16. in 17. marca državno prvenstvo za mladince 
in mladinke posamezno, dvojice in mešane dvojice v 
namiznem tenisu. Na prvenstvu je nastopilo 59 mladincev iz 
22 klubov in 44 mladink iz 22 klubov. Mengšane so zastopali 
mladinci Rok Trtnik, Dejan Jokič, Aljaž Goltnik, Rok Grad, 
Mitja Zavec, Mark Šporar, Adam Rakun in Nik Lagoja ter 
mladinke Katarina Stražar, Tara, Nika, Gaja in Vita Kobetič, 
Eva Šobar, Živa in Brina Markič. Tekmovanje so začeli 
mladinci in mladinke posamezno. Po odigranih tekmah v 
predtekmovanju so nadaljevali tekmovanje do finala mladinci 
in mladinke dvojicah, za njimi pa mešane dvojice do konca. 
Prvi dan tekmovanja so zaključili mladinci in mladinke 
posamezno, ki so igrali do osmine finala. V nedeljo so najprej 
igrali mladinci in mladinke posamezno do finala, tekmovanje 
pa so zaključili mladinci in mladinke v dvojicah do finala in 
na koncu še mladinci in mladinke posamezno.

Mladinci posamezno 
V finalni del so se uvrstili Rok Trtnik, Dejan Jokič, Aljaž Goltnik in 
Mitja Zavec. Aljaž Goltnik se je uvrstil na 9.–16. mesto, Rok Trtnik je 
v polfinalu izgubil s Tajem Lavričem iz Arrigonija in osvojil bronasto 
odličje. 
  
Mladinke posamezno 
V finalni del tekmovanja so se uvrstile Katarina Stražar, Tara, Vita 
in Gaja Kobetič. Vita in Gaja sta se uvrstili na 9.–16. mesto, Tara 
Kobetič na 5.–8. mesto. Odlična je bila Katarina Stražar, ki je vse 

nasprotnice premagala brez izgubljenega niza. V četrtfinalu je pre-
magala Blažko Harkai iz Keme s 3 : 0, v polfinalu Tjašo Novak iz 
Kajuha Slovana z rezultatom 4 : 0, v finalu Leo Paulin iz Arrigonija 
s 4 : 0 in osvojila naslov državne prvakinje. 

Mladinci dvojice 
Rok Grad – Mitja Zavec sta osvojila 9.–16. mesto, Dejan Jokič in 
Aljaž Goltnik sta v četrtfinalu tesno izgubila z 2 : 3, zadnji set na 
razliko s 14 : 16 in se uvrstila na 5.–8. mesto. Rok Trtnik in soigra-
lec Matija Novel iz Arrigonija sta najprej premagala dvojico Veronik 
– Šipek iz Interdiskonta s 3 : 0, nato dvojico Zupančič – Kolle, Kajuh 
Slovan, s 3 : 0, v polfinalu pa dvojico Omerzel – Godec, ŠD SU – 
Interdiskont, prav tako s 3 : 0. V finalu sta bila boljša od dvojice 
Rosc – Žigon z rezultatom 3 : 0 in osvojila naslov državnih prvakov. 
  
Mladinke dvojice 
Tara Kobetič – Vita Kobetič sta se v četrtfinalu pomerili s Katarino 
Stražar in Leo Paulin ter osvojili 5.–8. mesto. Prijetno sta presenetili 
Gaja Kobetič in Nuša Kadiš, Interdiskont, ki sta osvojili bronasto 
odličje. Razred zase sta bili Katarina Stražar in soigralka Lea Paulin 
iz Arrigonija, ki sta vse nasprotnice premagali z rezultatom 3 : 0 in 
osvojili naslov državnih prvakinj. 
  
Mešane dvojice 
Aljaž Goltnik je s soigralko Saro Tokič osvojil 9.–16. mesto, Tara 
Kobetič s soigralcem Lukom Breznikom je osvojila bronasto odličje. 
Poglavje zase sta bila Katarina Stražar in Rok Trtnik, ki sta vse 
nasprotnike do finala premagala z rezultatom 3 : 0, v finalu pa Leo 
Paulin in Matijo Novela z rezultatom 3 : 1 ter osvojila naslov držav-
nih prvakov. 
Tekmovalce so vodili trenerji David Orešnik, Natalija Lužar in Kle-
men Jazbič. Mengšani so dokazali, da so trenutno najboljši v Slo-
veniji. Čestitke tekmovalcem in glavnemu trenerju Davidu Orešniku. 
  

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

Katarina trikratna 
državna prvakinja, Rok 
dvakratni prvak
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Od 16. do 23. februarja je v Rogaški Slatini potekalo posa-
mično državno prvenstvo mladih v standardnem in pospe-
šenem šahu za leto 2019. Udeležili so se ga tudi naši člani.

Sofia Timagina in Vesna Mihelič sta si z odlično uvrstitvijo na dr-
žavnem prvenstvu zagotovili nastop na evropskem prvenstvu, ki bo 
avgusta na Slovaškem.
Vsem našim šahistkam in šahistom čestitamo za udeležbo in zelo 
dobre rezultate.
Obenem pa vabimo vse, ki vam je šah blizu in bi se radi preizkusili 
v igranju, da se nam ob ponedeljkih ob 18. uri pridružite v društve-
nih prostorih v pododrju kulturnega doma na Slovenski cesti 32 v 
Mengšu.

Besedilo: predsednik Marjan Ocepek, Šahovsko društvo Mengeš
-Trzin 

Foto: Barbara Mihelič

ŠD Mengeš-Trzin so v standar-
dnem šahu zastopali šahisti v 
različnih starostnih kategorijah, 
in sicer:
dekleta
do 8 let: Sofia Timagina – 2. me-
sto.
do 10 let: Evelina Marn – 12. me-
sto.
do 14 let: Vesna Mihelič – 2. me-
sto, Elma Halilovič – 10. mesto.
fantje 
do 8 let: Etsey Taras Bahlen Dog-
batsey – 4. mesto.
do 10 let: Tilen Tisaj – 12. mesto.
do 14 let: Janez Paternoster – 4. 
mesto.

Šahovske novice 
Šahovskega društva 
Mengeš-Trzin

V pospešenem šahu so naši člani dosegli naslednje rezultate:
dekleta
do 8 let: Sofia Timagina – 2. mesto.
do 10 let: Evelina Marn – 19. mesto.
do 14 let: Vesna Mihelič – 2. mesto, Elma Halilovič – 7. mesto.
fantje 
do 8 let: Stipe Siladi – 18. mesto.
do 10 let: Tilen Tisaj – 4. mesto.
do 14 let: Janez Paternoster – 3. mesto.
  

Lara odlična druga na 
državnem prvenstvu v 
badmintonu
V sredo, 13. marca, je v Mirni potekalo državno prvenstvo 
za OŠ posamično. V štirih kategorijah (učenci licencirani, 
učenke licencirane, učenci nelicencirani, učenke nelicen-
cirane) se je pomerilo skupaj 95 udeležencev iz kar 45 
osnovnih šol iz vse Slovenije. 

Nekategorizirane tekmovalke so bile razporejene v osem skupin. Lara 
je v skupinskem delu zmagala brez težav in zaključila na prvem me-
stu v skupini E. Šele v četrtfinalu je Lara dobila prvo enakovredno 
nasprotnico in jo uspešno premagala. Na koncu je Lara izgubila samo 
finalno tekmo in zaključila turnir na odličnem drugem mestu. 

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Uspešni predstavniki ŠD Mengeš-
Trzin: Vesna Mihelič, Janez Pater-
noster in Sofia Timagina

Rezultati: 
 1. Ana Janjič, OŠ Loka Črnomelj
 2. LARA MELLONI, OŠ Mengeš
 3. Lejla Rogelj, OŠ Simona Jenka Kranj
 3. Katja Bratuša, OŠ Kozje
  

Turnir v ročnem 
nogometu v AIA MCM
V nedeljo, 17. februarja, smo se že tradicionalno zbrali v 
Mladinskem centru AIA Mengeš na turnirju v ročnem nogo-
metu.

Kot smo že navajeni, je bila tudi letos na turnirju močna zasedba. 
Turnir je potekal po klasičnem sistemu: vsak z vsakim, na koncu 
pa so se najboljše ekipe uvrstile v izločilne boje. Napeto ozračje je 
prevladovalo vse do zadnje tekme in podelitve nagrad najboljšim 
namiznim nogometašem. Zmagovalca letošnjega turnirja sta bila To-
maž Kastelic in Anže Kovačič, drugo mesto sta osvojila Simon Štebe 
in Domen Jelenc, tretja pa sta bila Rok Planinšek in David Lavrač. 
Sledilo je še druženje in skupinsko fotografiranje. 
Vsi tekmovalci smo se odločili, da se turnirja naslednje leto znova 
udeležimo. Lepo vabljeni na zanimive dogodke v Mladinski center 
Mengeš, več informacij o dogajanju v ''Mladincu'' lahko najdete na 
spletni strani MCM.   

Besedilo: Simon Štebe

Najboljši tekmovalci. Foto: Albina Islami
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Člani posamezno: 
V finalni del tekmovanja so se uvrstili Tim Pavli, Rok Trtnik, Klemen 
Jazbič, Andraž Avbelj, Nejc Erjavec, Aljaž Frelih in Luka Trtnik. Malo 
nam je ponagajal žreb, saj so se v drugem krogu za uvrstitev med 
šestnajst najboljših med seboj pomerili kar štirje naši tekmovalci. V 
dvoboju med Rokom Trtnikom in Klemenom Jazbičem je bil boljši 
Klemen, ki je zmagal z rezultatom 4 : 2, v tekmi med Andražem 
Avbljem in Nejcem Erjavcem pa je zmagal Nejc z rezultatom 4 : 2. 

  
Članice posamezno: 
V finalni del tekmovanja so se uvrstile Ana Tofant, Katarina Stražar, 
Nika in Tara Kobetič. Tudi tu nam žreb ni bil naklonjen, saj sta se 
že v polfinalu srečali Katarina Stražar in Ana Tofant. Zmagala je Ana 
Tofant z  rezultatom 4 : 0. Nato je Ana Tofant v finalu premagala 
Aleksandro Vovk iz Krke z rezultatom 4 : 2 in osvojila naslov državne 
prvakinje. 
  

Ana med posameznicami 
in Katarina v igri dvojic 
državni prvakinji
V Rakeku je bilo 2. in 3. marca v novi športni dvorani državno 
prvenstvo v namiznem tenisu za člane, članice posamezno, 
dvojice in mešane dvojice. Na prvenstvu je nastopilo 74 
članov in 30 članic iz 24 slovenskih namiznoteniških klubov. 
Mengeš je zastopalo 11 članov in 5 članic. Tekmovanje je 
potekalo naprej v posamični konkurenci v skupinah. Dva 
najboljša sta se uvrstila v finalni del tekmovanja.

Ana, prvo mesto, Katarina 3.–4. mesto

V začetni fazi so pari tako lahko igrali po dve igri vsak z vsakim, pri-
dno zbirali točke in se dodobra ogreli za polfinale. V slednjega se žal 
nista uvrstili Ana in Eva, najmlajši udeleženki, ki sta se prvič znašli na 
tovrstnem turnirju in na pozitivno presenečenje vseh, igrali odlično. 
Še v večji meri je to veljalo za Matevža in Davida, ki sta navduševala s 
svojo požrtvovalnostjo, s katero sta predstavljala veliko oviro lanskima 
zmagovalcema turnirja Roku in Sari, ki pa jima je to s precejšnjim 
trudom uspelo preskočiti. Na koncu sta se mladeničema ves trud in 
zagnanost obrestovala, saj jima je v boju za tretje mesto uspelo ugnati 
veliko izkušenejša Najo in Simona. Kljub velikim razlikam med dvoji-
cami je bila večina iger zelo izenačenih, še posebej pa je to veljalo za 
finale, kjer sta v srditem boju Sara in Rok klonila le za nekaj točk proti 
veteranu Branetu in mladenki Mojci. 

Besedilo: Rok Resnik

Turnir v badmintonu v 
AIA MCM
Že tretje leto zapored je dvorana ŠD Partizan gostila tekmo-
vanje dvojic v badmintonu, ki je v organizaciji Mladinskega 
centra Mengeš potekalo v soboto, 16. marca. Večje število pri-
javljenih je sprva zbujalo nekaj skrbi, ali ga bomo sploh zaklju-
čili do naslednjega jutra, a se je na koncu na dogodku pojavilo 
le relativno skromnih pet parov, kar se je izkazalo za ravno 
pravšnje število, z mešanico dolžine, intenzivnosti in zabave.

Podelitev odličij najboljšim. Foto Anže Lustek

Člani dvojice: 

Med dvojicami je nastopilo šest dvojic iz NTS Mengeš. Aljaž Frelih 
– Nejc Erjavec sta izgubila v osmini finala in se uvrstila na 9.–16. 
mesto. Dvojici Andraž Avbelj – Klemen Jazbič ter Rok Trtnik – Ma-
tija Novel sta izgubili v četrtfinalu in osvojili 5.–8. mesto 
  
Članice dvojice: 
Nastopile so štiri dvojice. Tara Kobetič – Gaja Kobetič sta osvojili 
5.–8. mesto, Ana Tofant – Lea Paulin sta osvojili 3.–4. mesto, Ka-
tarina Stražar je s soigralko Aleksandro Vovk iz Krke osvojila naslov 
državne prvakinje. 
  
Mešane dvojice: 
Tara Kobetič je s soigralcem Žigo Žigonom (Interdiskont) osvoji-
la 5.–8. mesto, Katarina Stražar je s soigralcem Rokom Trtnikom 
osvojila 3. do 4. mesto, Ana Tofant s soigralcem Gregorjem Koma-
cem iz Maribora pa je bila druga. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Katarina 1. mesto, Ana 3.-4. mesto
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Badminton klub Mengeš: za nami sta še dva turnirja 
lige PKA
Februarja in marca smo v Harmoniji v Mengšu organizirali še dva rekreativna turnirja, ki štejeta za ligo Pod Kamniškimi 
Alpami (PKA). Na obeh turnirjih je bilo znova prijavljenih presenetljivo veliko število udeležencev iz vse Slovenije, ki so se 
pomerili v štirih kategorijah (XD, WD, MD A in MD B).

Na 2. turnirju PKA se je kljub zimskim počitnicam zbralo 46 tek-
movalcev, odigranih je bilo 65 tekem. Na 3. turnirju pa se je na 
igriščih soočilo kar 60 igralcev v skupno 76 dvobojih. Med enim in 
drugim turnirjem PKA, ki jih organiziramo v okviru Badminton kluba 
Mengeš, nismo počivali. Udeležili smo se tudi drugih turnirjev, ki jih 
organizirajo badminton klubi po Sloveniji. Največ uspeha smo poželi 
v začetku marca na turnirju ADA Ljubljana Open 2019, na katerem 
se je zbralo 219 igralcev iz držav bivše Jugoslavije. 
V kategoriji mešanih parov XDB sta 1. mesto osvojila Tanja Papler 
(BK Bit) in Uroš Bregar (BK Mengeš), 2. mesto v kategoriji XDC sta 
dosegla Mateja Jus in David Vrhovnik (oba BK Mengeš) in 2. mesto 
v kategoriji moških dvojic MDB Uroš Bregar in Igor Tomazin (oba BK 
Mengeš). Spodaj so še rezultati 2. in 3. turnirja lige PKA. Trenutno le-
stvico lige PKA po treh turnirjih si oglejte na naši spletni strani: http://
badminton-menges.si/liga-pka/lestvica-pka. 
Sledi še zadnji veliki finalni turnir lige PKA, ki bo 4. maja ob 9.00 – 
lepo vabljeni v Harmonijo v Mengšu.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec
Zmagovalci mešanih dvojic

Rezultati 3. lige PKA 
  
Mešane dvojice (XD) 
1. mesto: Tanja Papler / Uroš Bregar (BK Mengeš) 
2. mesto: Ela Bajt / Mitja Holz 
3. mesto: Nina Vrankar (BK Mengeš) / Igor Tomazin (BK Mengeš) 
  
Ženske dvojice (WD) 
1. mesto: Tanja Papler / Tanja Kogoj 
2. mesto: Katja J. Mikulin / Mateja Vidmar 
3. mesto: Ela Bajt / Helena Šinkovec (BK Mengeš) 
  

Moške dvojice (MD) – A 
1. mesto: Darko Duralija / Mitja Holz 
2. mesto: Uroš Bregar (Bk Mengeš) / Igor Tomazin (BK Mengeš) 
3. mesto: Uroš Radakovič / Gašper Skubic 
  
Moške dvojice (MD) – B 
1. mesto: Matjaž Kern / Žiga Schoner 
2. mesto: Silvo Metelko / Gregor Pirnaver 
3. mesto: Andrej Kuči / Damjan Uršič

Kadeti z drugo zmago v 
spomladanskem delu
Sobotni obračun (30. marca) med NK Laby’s Mengo 28 in 
NK Hermes Ljubljana so znova odprli kadeti in to z zanesljivo 
zmago nad gosti iz Ljubljane. Domači so uspešno začeli tek-
mo, saj so v uvodnih 30 minutah zadeli kar štiri gole, svojo 
premoč pa so potrdili v drugem polčasu, ko smo Pod Gobavico 
zopet zaslišali »petardo«.

Z dvema goloma sta blestela Muminović in Mramor Veličkovič, pod 
prvi gol pa se je podpisal Klopčič. Omeniti je treba, da je nekajkrat 
odlično posredoval tudi domači vratar Arif Ibushoski. 
Domači kapetan in strelec dveh zadetkov, Domen Mramor Veličkovič: 
»Tekmo smo odigrali dobro, predvsem prvih 25 minut, saj smo dali 
kar štiri gole. Po navodilih trenerja smo v drugi polčas šli zbrano, da 

smo lahko pametno in varno pripeljali tekmo do konca.« NK Laby’s 
Mengo 28 : NK Hermes Ljubljana (5 : 0).

Besedilo in foto: Luka Štruklec
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Na prečudovito nedeljsko jutro so varovanci trenerja Varge 
(selekcija U15) odigrali tekmo proti vrstnikom iz Trbovelj. 
Tekma se je začela umirjeno, pa vendar so žogo bolj 
kontrolirali gostje.
 
V 22. minuti tekme se je prvič zatresla mreža domačih, ko je do-
mačega vratarja premagal Ahmetović Lukman. Do konca polčasa se 
rezultat ni spremenil, je pa gledalce pričakal bolj zanimiv drugi pol-
čas, v katerem so svojo premoč dokazali gostje s tremi zadetki. Edini 
zadetek za domače je dosegel Arijan Ružnić. 
Domači trener Velimir Varga: »S fanti sem danes zadovoljen, saj so 
dali vse od sebe. Nasprotnik je bil boljši, nas pa čaka še veliko dela 
v prihodnje.«

Besedilo in foto: Luka Štruklec

Nik Purnat v Lendavi osvojil tretji zaporedni naslov 
državnega prvaka
V soboto, 23. marca, je v Lendavi potekalo državno prvenstvo v judu za mlajše kadete in kadetinje, na katerem je nastopilo 
188 tekmovalk in tekmovalcev iz 36 klubov. Nik je tekmoval pri mlajših kadetih, v težnostni kategoriji do 73 kg in po štirih 
suverenih zmagah postal že tretjič zapored državni prvak v judu.

V posamičnem točkovanju za Slovenski po-
kal, v kategoriji U16, z 225 točkami Nik za 
zdaj zaseda odlično prvo mesto. Točke si je 
prislužil z zmagami na tekmovanju za Pokal 
Lendave, tekmovanju za Pokal Murske Sobo-
te, DP mlajših kadetov in nazadnje v soboto, 
30. marca, na mednarodnem tekmovanju za 
Pokal Bežigrada.

Uspešno pa nastopa tudi na tekmovanjih v 
višji starostni skupini U18, v kateri je že za-
beležil eno zmago in eno tretje mesto.
Nikov trud in požrtvovalnost, ki ga vlaga v 
trening juda, sta se še dodatno potrdila 27. 
marca v Velenju, kjer je potekalo osnovnošol-
sko državno prvenstvo v judu za leto 2019.
Nik je kot edini predstavnik OŠ Mengeš po-

stal osnovnošolski državni prvak in hkrati 
s štirimi ipponi, čeprav sam, osvojil dovolj 
točk, da je tudi ekipno zasedel tretje mesto 
med kar 44 osnovnimi šolami iz vse Slove-
nije.
Poleg vseh slovenskih tekem, ki se jih redno 
udeležuje, Nik uspešno tekmuje tudi v tujini. 
Nazadnje je 2. marca na močnem medna-
rodnem turnirju na Hrvaškem za Pokal Sa-
mobora, v starostni kategoriji višje (U18), 
osvojil odlično tretje mesto.
Konec aprila bo s klubom odpotoval na Ma-
džarsko, kjer bo potekalo zelo močno medna-
rodno tekmovanje Budapest Cup Judo 2019, 
ki se ga bo udeležilo 25 držav iz vsega sveta, 
na čelu z Japonsko in ZDA. Želimo mu veliko 
uspeha in športne sreče.

Besedilo in foto: R. P.

Nik v borbi

Dobra popotnica za naprej
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Težka, a zaslužena 
zmaga mladincev v 
uvodu spomladanskega 
dela prvenstva
 
»1, 2, 3, Adi!« je na ves glas zavpilo štirinajst nogometašev 
v rumenih dresih, ki so po štirih mesecih zimskega premora 
vstopili v spomladanski del sezone. Mengšani so na derbiju 
proti vodilnemu moštvu lige NK Trbovlje Zagorje nastopili 
močno oslabljeni, saj sta manjkala poškodovani Adi Muratovič 
(ki mu je bil namenjen vzklik podpore pred tekmo) in odsotni 
Anže Jerič. Domači publiki se je predstavil Kristjan Ceglar, 
okrepitev zimskega prestopnega roka.
 

Zavedajoč se, da ima pred seboj vodilno ekipo prvenstva, ki je v jesen-
skem delu prejela zgolj pet zadetkov in jih hkrati zabila kar 49, je domači 
strateg Grega Ciglar prilagodil strategijo. V uvodnih dvajsetih minutah so 
rumeno-črni prepustili pobudo gostom, ki so sicer imeli žogo v nogah, 
a si niso priigrali nobene zrele priložnosti. Domači so počasi prevzemali 
pobudo, izpeljali nekaj nevarnih akcij, bili nevarni iz prekinitev, a sta jim 
veselje vedno preprečila gostujoči vratar ali pa prečka, ki jo je nastreljal 
Alen Kapič. Vse do 25. minute, ko je po predložku iz kota z glavo zadel 
nihče drug kot Urban Hren, ki se je po dolgem času vrnil na nogometno 
igrišče. Do konca polčasa so domači nadaljevali z napadi, a so odšli na 
odmor brez novega zadetka. 
Po pričakovanju so gostje v nadaljevanju pritisnili na vso moč, saj so bili 
pred tekmo prepričani v zmago, ki pa se jim je po prvem delu odmikala. 
Z dobro organizirano obrambno taktiko, s fanatično borbenostjo so Men-
gšani odbijali vse napade gostov, ki so zaradi nemoči postajali čedalje 
bolj nervozni. Kljub temu da so imeli žogo precej več v svoji posesti, so 
si le stežka ustvarili prave priložnosti za gol. Ko pa se je pokazala prilo-
žnost, so bili streli nenatančni ali pa se je izkazal domači vratar. 
Rumeno-črni so popolnoma izčrpani, a dvignjenih rok dočakali zadnji 
sodnikov žvižg, ki je oznanil veliko zmago nad jesenskim prvakom. Z 
zmago so se utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice in na najboljši 
možen način povabili navijače, da jih še bolj glasno, še bolj množično 
podprejo v nadaljevanju prvenstva. 
Trener Grega Ciglar: »Derbiji se ne igrajo, derbiji se zmagujejo. Zavedali 
smo se moči nasprotnika, ki je po mojem mnenju še vedno prvi favorit 
prvenstva, zato smo temu primerno oblikovali tudi taktiko. Na obliko-
vanje le-te, je vplivalo tudi dejstvo, da smo igrali brez dveh standardnih 
igralcev (Muratovič, Jerič), ki sta zelo pomembna člena ekipe. Pohvaliti 
moram vse igralce za upoštevanje navodil, za fanatično borbenost in 
mirne živce ob koncu tekme. Danes ekipa ni igrala proti, ampak za, za 
poškodovanega Adija in za vse tiste, ki nas vzpodbujajo in verjamejo v 
nas!« 

Začetna postava NK Labys Mengo 28: Patrik Žnidaršič (V), Jan Tome, 
Žiga Žerjav, Jošt Pozman, Blaž Arh, Lazar Dević, Alen Kapić (od 88 min 
Žan Zalar), Urban Juras, Brin Smole, Urban Hren (od 57 min. Jaka Ro ), 
Kristjan Ceglar. Rezervni igralci: Jovan Oprić.

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Všečna igra, a žal poraz
 
Prevetrena domača kadetska ekipa je gostila tretjeuvrščeno 
ekipo jesenskega dela prvenstva NK Trbovlje Zagorje, ki ne 
skriva ambicij za napredovanje v višjo ligo. Rumeno-črnim 
se je poznala neuigranost zaradi novih igralcev, ki pa so 
dokazali, da predstavljajo dodano vrednost za ekipo. Za goste 
je bil v prvem polčasu dvakratni strelec Trdin. 
 
V nadaljevanju je domačim uspelo izid znižati, strelec z enajstih metrov 
je bil kapetan Mramor Veličkovič. Ko so navijači pričakovali juriš na go-
stujoči gol in zadetek za izenačenje, so gostje še enkrat zadeli in postavili 
končni izid 1 : 3. 
Kadeti bodo v naslednjem kolu gostovali v Kamniku, kjer bodo iskali 
priložnost za prvo zmago v spomladanskem delu prvenstva. 
Trener Darko Topić: »Z igro, s pristopom in željo igralcev na prvi tekmi 
spomladanskega prvenstva sem zelo zadovoljen, saj menim, da končni 
rezultat ne odraža dejanskega stanja na igrišču. V zimskem prestopnem 
roku so se v matični klub vrnili igralci, ki so pokazali svoje sposobnosti ter 
znanje in bodo v nadaljevanju prvenstva pomemben člen naše ekipe. Se-
veda pa je potreben čas in kakovostno delo na treningih, da se uigramo. 
Le na tak način bomo rastli iz tekme v tekmo, rezultat pa bo prišel sam 
po sebi. V fantih vidim velik potencial in želim si, da bi jih v prihodnosti 
gledal tudi v članski ekipi.« 

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Postava domačih: Ibushoski Arif (V), Skok Mark, Muratović El-
vis, Brumec Miha, Kitić Amar, Muminović Amar, Klopčič Miha, 
Štruklec Jakob Vid, Dernovšek Žan, Selimović Belmin, Mramor 
Veličkovič Domen (K)
Rezervni igralci: Huskić Petrov Tai, Prostor Rio 
Strelci: Laby’s Mengo 28 1 : 2 62 – Mramor Veličkovič Domen 
(72’) 11 m; Trbovlje Zagorje 0 : 1 9 – Trdin Gašper (14’), 0 : 2 
9 – Trdin Gašper (38’), 1 : 3 10 – Ocepek Žiga (81’)
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Za skakalci iz SSK Mengeš 
še ena uspešna zima
 
Z velikim finalom v Planici se je že po tradiciji iztekla 
sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih, že 
jubilejna 40. po vrsti. Na sklepnem dejanju zime 2018/19 
je znova tekmoval tudi Anže Lanišek, član SSK Mengeš, za 
katerim je točkovno druga najuspešnejša sezona med elito.
 

Potem ko si je 22-letni Domžalčan na zadnji tekmi na letalnici bratov 
Gorišek z 29. mestom izbojeval še dve točki, je v skupni razvrstitvi s 
177 točkami kot peti najboljši Slovenec pristal na 30. mestu. V po-
sebnem seštevku poletov je »žaba«, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, 
zasedel 37. mesto, njegova najvišja uvrstitev med elito v minuli zimi 
pa je bila deseto mesto v Kuusamu. Za nameček se lahko pohvali še 
z drugim in petim mestom za celinski pokal v Engelbergu. 
Sezona 2018/19 se je končala tudi za (naj)mlajše varovance trenerja 
Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luko Brnota. Zima je bila izje-
mno uspešna za Taja Ekarta, ki je med dečki, starimi do 15 let, osvo-
jil skupno prvo mesto v vseslovenskem pokalu. Na vrh se je zavihtela 
tudi Živa Andrić (v konkurenci deklic do 11 let), na tretjih mestih pa 
sta pristala Nik Bergant Smerajc (do 12 let) in Alen Pestotnik (do 11 
let). 
V pokalu gorenjske regije si je ob Živi Andrić prvo mesto v točkova-
nju priskakal tudi Jaka Perne (do 10 let), drugi mesti sta osvojila Tit 
Voranc Božič (do 12 let) in Alen Pestotnik, tretji pa je bil Nik Bergant 
Smerajc. Ob vseh omenjenih so si konec prejšnjega meseca pova-
bila na tradicionalni sprejem in priznanja občine Mengeš za odlične 
dosežke v letu 2018 prislužili tudi Timo Šimnovec (do 12 let), Erik 
Tomažič (do 10 let) in Gal Sedmak (do 9 let). 

ŠPORT

Ob tem kaže še pripisati, da smo člani društva pod streho spravili še 
eno redno letno sejo občnega zbora, na kateri smo potrdili poročila za 
minulo leto in sprejeli načrt dela za tekoče, ko se bomo vsi skupaj še 
naprej trudili, da bo delo opravljeno podobno uspešno, kot je bilo do 
sedaj. Medtem smo že tudi pripravili skakalnice na Zalokah pod Go-
bavico za skoke na plastični podlagi, na katere so vabljeni vsi otroci, 
ki bi se radi preizkusili v tem lepem športu.
 

Besedilo: Miha Šimnovec 
Foto: Goran Andrić

Naši orliči so si privoščili čarobni oddih in ogled poletov v Planici

Vse podatke v zvezi s treningi dobite na telefonskih 
številkah 041/767-397 in 041/750-404. 

Nagrajeni za trdo delo
 
Kadetska in mladinska selekcija sta ta konec tedna kot 
zadnji odigrali tekmi, in sicer v Kamniku proti tamkajšnjim 
domačinom. Prva je bila na sporedu tekma kadetov, ki so 
zanesljivo premagali domačine s kar 6 : 0. Za rumeno-črne 
je dva zadetka prispeval Amar Muminovič, po enega pa so 
prispevali še Miha Brumec, Miha Klopčič, Domen Mramor in 
Belmin Selimović.

Trener kadetov, Darko Topić, je po tekmi povedal: »Izredno sem ve-
sel in zadovoljen predvsem zaradi fantov samih, saj so si to zmago 
zaslužili zaradi njihove pridnosti in trdega dela. Tekmo smo imeli pod 
kontrolo od prve do zadnje minute in bili boljši v vseh segmentih igre 
in zato tudi zasluženo zmagali.« 
Po kadetski tekmi pa smo gledali razburljivo tekmo mladincev, ki so 
prišli zelo samozavestni po odličnem rezultatskem izkupički iz prete-
klega vikenda. Žal pa se je tekma začela slabo. Gostje so povedli že 
v 30. minuti in tako se je polčas končal z vodstvom domačinov. Naši 
so po 15-minutnem odmoru na igrišče stopili popolnoma drugačni 
in naredili izjemen preobrat z zadetkoma, ki sta ju prispevala Lazar 
Lazo Devic in Urban Juras. 
Vtise o tekmi nam je zaupal kapetan mladinske selekcije Blaž Arh: 
»Kot vedno je bilo gostovanje v Kamniku težka preizkušnja. V prvem 
polčasu smo igrali brez želje, a se je to v drugem spremenilo in uspe-
lo nam je obrniti rezultat. Z igro ne moremo biti zadovoljni, vendar 
zmaga je zmaga. Kot je rekel naš trener – derbiji se ne igrajo, ampak 
se zmagujejo.«

Besedilo in foto: Luka Štruklec

Mladinci nadaljujejo v zmagovalnem ritmu



TRETJE OBDOBJE

Naše sodelovanje je izjemno zaželeno v pred-
šolskem obdobju, ko večina vnučkov obiskuje 
vrtec. Gost promet ali popoldanske obvezno-
sti staršev nas spremenijo v »taksiste«, ki 
pridno ustavljajo pred igrišči predšolskih in-
stitucij. Skupaj z vnučki nato počakamo ma-
mice in očke, se sprehajamo po bližnji oko-
lici, nakupujemo, se pogovarjamo, beremo 
pravljice, igramo ter obiskujemo organizirane 
popoldanske dejavnosti. Še bolj potrebna je 
naša podpora pri mladih bolnikih. Delodajal-
ci nimajo pravega razumevanja do obolenj 
najmlajših. Naša domovanja se tako spreme-
nijo v kratkotrajne pediatrične oddelke, kjer 
se vneto kuha čaj, meri temperatura, odmer-
ja sirupe in druga zdravila ter se kuha zdrava 
hrana. Obe generaciji izkoristita skupno biva-
nje tudi za »crkljanje«, ogled risank, listanje 
po knjigah, risanje, sestavljanje kock …
Tudi šolarji pogosto potrebujejo varstvo po 
pouku, kakšen dodaten obrok hrane ter kavč 
za kratkotrajen počitek. Ustvarimo jim lah-
ko tudi spodbudno učno okolje za pisanje 
domačih nalog, ponavljanje ter preverjanje 
razumevanja učnega gradiva. Paziti mora-
mo, da nekatere obveznosti otrok (projekti, 
predstavitve) ne postanejo oder naših idej 
in načrtov, temveč skušamo svoje potomce 
podpirati pri uveljavljanju njihovega lastnega 
znanja in sposobnosti. To tudi pomeni, da 

Babice in dedki – podpora vnukom v življenju
Današnji svet obremenjuje družine s številnimi preizkušnjami, pomoč starih staršev je zato nujna in potrebna. Tudi sama 
sem babica, ki skušam prispevati k prijetnejšemu in manj stresnemu življenju vej in vejic našega družinskega drevesa, 
hkrati pa se zato počutim koristno ter sprejeto. Prepričana sem, da se podobno dogaja tudi številnim babicam in dedkom 
v mengeški občini in tudi drugod.

nalog in obveznosti ne opravljamo namesto 
njih. Vzgoja za samostojnost in odgovorno 
ravnanje mora namreč biti pomembno vodilo 
pri vzgoji otroka. 
Najlepši pa je običajno počitniški čas. Takrat 
mladi in starejši sproščeno uživamo darove 
različnih okolij, spoznavamo veselje ob brez-
delju in razigranost ob številnih rekreativnih 
dejavnostih.

Podpora, ki jo lahko starejši ponudimo mla-
dim, nima meja. Oplemenitena je z našimi 
bogatimi izkušnjami, z znanjem, z modrostjo 
in zapuščino nekega časa, ki ga žal ne bo 
več. Sčasoma bomo spoznali, da je iz malega 
zraslo veliko in da je to najlepše, kar nas lah-
ko doleti v tem življenjskem obdobju. 

Besedilo in foto: Urša Stritar
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Paziti moramo, da nekatere obveznosti otrok (projekti, predstavitve) ne postanejo oder naših idej 
in načrtov

Obe generaciji izkoristita skupno bivanje tudi za »crkljanje«, ogled risank, listanje po knjigah, 
risanje, sestavljanje kock …



S postavitvijo slik so v že tako prijeten ambient lokala prinesle svežino 
pomladi z motivi rož v akrilni, akvarelni in kolaž tehniki. Irena je goste 
in obiskovalce nagovorila s kratko predstavitvijo ustvarjalk ter njihovih 
likovnih in drugih unikatnih izdelkov. Helena je predstavila svojo pe-
sem z naslovom Dih, ki zaznamuje vse tri ustvarjalke. Vse avtorice so 
se predstavile in opisale svoje delo.
Prikazana likovna dela so le delni presek bogatega ustvarjanja posa-
meznice, ki vsaka s svojim prepoznavnim likovnim slogom dopolni in 
zaokroži razstavo.
Poleg likovnih del so se ustvarjalke predstavile z ročnimi in unikatnimi 
izdelki. Dari Korošec je predstavila svoje čudovite pletene in kvačka-

Likovna razstava Dih pomladi v kava baru MJ Maja 
Juhant
V prostorih Kava bara Maja v Domžalah je bila 1. marca otvoritev razstave likovnih del treh ustvarjalk iz Mengša: Dari Koro-
šec, Irene Gorenc in Helene Testen, z naslovom Dih pomladi.

  

 

ne izdelke iz volne in bombaža. Irena Gorenc je razstavo obogatila z 
modnim kvačkanim nakitom in z reliefnimi znamenji. Helena Testen 
je asortimentu dodala prekrasne unikatne voščilnice s kaligrafsko pi-
savo, za piko na i pa predstavila tudi uporabne domače izdelke iz 
svojega vrta v poslikanih stekleničkah s slovenskimi motivi. 
Navdihujoč je tudi ambient samega Kava bara Maja. Poleg lično nare-
jene stene iz drv in udobnih retro naslanjačev, nas očarajo tudi kamin, 
ki prostor napolni s toplino. Prijetno vzdušje so gostiteljice dopolnile z 
odličnimi domačimi slaščicami.
Navdih in ideje vse tri ustvarjalke črpajo iz narave, ki je prava za-
kladnica, če jo znamo videti in spoštovati. Prisrčno se zahvaljujemo 
gospe Maji, lastnici lokala in krasni gostiteljici, ki nam je omogočila ta 
lep dogodek. Razstava bo na ogled do 30. aprila 2019.

Besedilo in foto: Helena Testen

  

 

Veteranska sekcija 
Mengeške godbe na 
dobrodelnem koncertu v 
Kamniku

V soboto, 9. februarja, zvečer je v Kamniku, v šolski telova-
dnici Ciriusa Kamnik pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal jubilejni 
10. Dobrodelni koncert za otroke s posebnimi potrebami, z 
naslovom Uresničimo sanje. Na čudovitem koncertu je so-
delovala tudi Veteranska sekcija Mengeške godbe pod vod-
stvom Janeza Pera.

Na dobrodelnem koncertu, na katerem so zbirali sredstva za kar 
18 mladostnikov s posebnimi potrebami, so zapeli in zaigrali 
številni bolj ali manj uveljavljeni glasbeniki in glasbene skupine. 
Poslušalce so z uvodom v koncert, z nekaj skladbami razveselili 
Veterani Mengeške godbe, ki se na tovrstna vabila vedno z veseljem 

odzovejo. Organizator koncerta, gospod Simon Zorman, se jim je v 
imenu vseh mladih lepo zahvalil za sodelovanje, ki ga bodo zagotovo 
še kdaj ponovili.
Veteranska sekcija pa je tudi sicer zelo aktivna. V prihodnjih mesecih 
jih čaka lepo število nastopov, o katerih bomo z veseljem poročali. 

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Simon Zorman
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Veteranska sekcija Mengeške godbe na dobrodelnem koncertu v Kamniku

Dari Korošec     Helena Testen       Irena Gorenc



V predstavitveni besedi je povedala, da rada 
razstavlja v domovih starejših občanov, v 
katerih lahko z živahnostjo barv in raznoli-
ko strukturalnostjo na svojih velikih platnih 
polepša vzdušje in bivanje stanovalcem v 
dnevnem prostoru in hodnikih doma. Špeline 
abstrakcije na velikih platnih so že bile pred-
stavljane na samostojnih razstavah. Pred 
dvema letoma se je pridružila Likovnemu 
društvu Mengeš, kjer je kot članica v skupini 

Razstava Špele Magister v DSO 
Črnuče
Na gregorjevo, 12. marca, ko se ptički ženijo in ko je ljubezen v zraku, je Špela 
Magister v lepi kapelici Doma starejših občanov Črnuče predstavila svojo ljubezen 
do slikanja in ustvarjanja nakita.

in pod mentorstvom pridobila novo znanje in 
z veseljem ustvarja še več. Razstava bo od-
prta do 12. aprila

Besedilo in foto: Diana Korelc

Prva samostojna likovna 
razstava Martine 
Kozamernik in Emanuele 
Rodica
V preddverju Kulturnega doma Mengeš sta članici Likovne-
ga društva Mengeš Martina Kozamernik in Emanuela Rodica 
pripravili razstavo likovnih del, odprtje razstave je bilo 13. 
marca ob 18. uri. Številno občinstvo je v nagovoru pozdravila 
predsednica društva Leonida Goropevšek.

Razstavlja Martina Kozamernik, ki se je društvu priključila leta 2016 
in je to njena prva samostojna razstava. Razstavila je osem likovnih 
del v akrilu, v katerem sta njena najljubša motiva ženska ter portret, 
in devet del v suhem pastelu, ki jo trenutno najbolj privlači. Prilju-

bljena motivika je narava, živali, rože in planine. Uporablja   živahne 
barve in čutno poudarja lepoto svojih motivov,  tako se opažajo 
njeni optimizem, energija in vitalnost. 
Druga razstavljavka Emanuela Rodica se je društvu priključila leta 
2014. Tudi ona se prvič samostojno  predstavlja s svojimi likovnimi 
deli. Na stene v preddverju je obesila devet likovnih del v akrilu 
in štiri dela  v suhem pastelu. Najraje ustvarja motive iz narave v 
akrilu. Rada se preizkuša tudi v drugih tehnikah in živahnosti barv. 
Svoje likovno znanje želi izpopolniti, zato je obiskovala kar nekaj 
tečajev in likovnih delavnic. 
Obe razstavljavki redno sodelujeta na skupinskih društvenih razsta-
vah tako v Mengšu kot v gosteh po Sloveniji. Sodelovali sta na ex 
temporu Sladka Istra v Kopru. Redno pa sodelujeta na tekmovanju 
Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije, ki poteka skozi vse 
leto in je zelo velik izziv, tako za izbiro tehnike kot tematike, obe sta 
prišli tudi  v izbor na razstavo. 
Kot pravita obe razstavljavki: »Na krilih navdiha … najine slike pri-
povedujejo o vsem, kar nam daje krila – svoboda, pa naj bo to por-
tret, pokrajina, roža …« Še misel Salvadora Dalija: »Pravi umetnik 
ni tisti, ki najde navdih, ampak tisti, ki je navdih za druge.« 
V kulturnem programu sta navdušila kantavtorja – duet Lučka in 
Davorin Bole, ki sta s pronicljivimi zvoki inštrumentov in glasu do-
polnila razstavo. 
Razstavljavki Martina in Ema sta se zahvalili vsem obiskovalcem  
za obisk ter zaslužnim za njuno uspešno delo, še posebej mentorju 
društva Lojzetu Kalinšku. 
  

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek 
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Predsednica društva Leonida Goropevšek z Martino Kozamernik in 
Emanuelo Rodica Razstava bo na ogled do 17. aprila ob sredah med 10. in 12. uro 

ter med 18. in 20. uro. Ogled bo možen tudi ob dnevih predstav 
eno uro pred predstavo.

Špeline abstrakcije na velikih platnih



KD Mengeška godba z 
novim vodstvom
V petek, 15. marca, zvečer je v vadbeni sobi godbenega 
doma potekal 135. redni letni občni zbor KD Mengeška god-
ba, na katerem se je zamenjalo vodstvo, in sicer je mesto 
predsednika namesto Žana Avblja nasledil Gregor Žun.

Najprej je predsednik društva Žan Avbelj pozdravil vse navzoče ter pre-
dlagal v potrditev delovno predsedstvo. Predsednik delovnega predsed-
stva, Dejan Kovač, je pozdravil vse navzoče in začel z občnim zborom 
po predlaganem dnevnem redu. Najprej je svoje poročilo o dejavnostih 
društva v letu 2018 prebral predsednik Žan Avbelj. Lansko leto je bilo 
zares pestro in uspešno. Izpostaviti velja 34. prireditev Pod mengeško 
marelo, udeležbo na državnem tekmovanju ZSG v 3. kategoriji, v kateri 
je godba za 98,33 točke prejela posebno pohvalo in zlato priznanje ter 
se uvrstila v višjo kategorijo, gostovanje v Balah na Hrvaškem, triurni 
večerni koncert na 26. Sejmu v Mengšu, igranja na Oktoberfestih in se-
veda odlična novoletna koncerta. Tudi nadaljnja poročila so bila nadvse 
spodbudna, tako poročilo tajnika Mihe Ručigaja, finančno poročilo Igor-
ja Lopariča, poročilo Franca Žuna za nadzorni odbor, Gregorja Žuna za 
disciplinsko komisijo, poročilo gospodarja inštrumentov Franca Košaka, 
skrbnice oblek in matične knjige Nine Reščič, izčrpno poročilo Bojana 
Burnika o delovanju veteranske sekcije ter za konec še poročilo kapelnika 
Dimitrija Ledererja, ki se je v svojem govoru že osredotočil na letošnjo 
jubilejno sezono. Nato je predsednik v odhodu podal še plan dela za leto 
2019, ter seveda tudi finančni okvir.
V naslednji točki dnevnega reda smo razrešili enega člana UO in člana 
disciplinske komisije ter predsednika Žana Avblja, ki je prebral tudi svojo 
odstopno izjavo. Žanu se tudi na tem mestu lepo zahvaljujemo, da je 
imel kljub mladosti za leto in pol pogum prevzeti krmilo tako velikega 
in aktivnega društva. Namesto njega je bil s strani občnega zbora so-
glasno potrjen Gregor Žun, ki je nagovoril navzoče in nam predstavil 
svoj pogled in smernice vodenja društva. Prisotni so njegovim planom 
namenili alpavz podpore. Nato je sledil pozdrav gostov, predstavnikov 
mengeških društev ter drugih gostov, ki so nam predvsem zaželeli vse 
dobro v jubilejnem letu delovanja, zaželeli uspešno delo novoizvoljenemu 
predsedniku ter ponudili pomoč pri obeležitvi 135. obletnice. 
Za konec je bil za novega častnega člana KD Mengeška godba predlagan 
gospod Ciril Burgar, ki ga je občni zbor soglasno potrdil. Gospod Burgar 
je dolgoletni simpatizer Mengeške godbe, ki godbi vedno rad pride na-
proti pri najrazličnejših stvareh, pri prodaji vstopnic, izposoji in prodaji 
inštrumentov ter pri vsakršnih drugih izraženih željah. G. Burgar se je 
vsem zahvalil in povedal, da mu je v čast, da smo ga sprejeli, ter da lahko 
tudi v prihodnje računamo nanj.
V letu 2019 nas čaka ogromno dela. Marela je že za nami, pred nami 
pa je gostovanje dirigentske šole z zaključnim koncertom v Župnijskem 
domu Mengeš, državno tekmovanje ZSG v 2. kategoriji v Krškem, igranje 
na zaključku Etno Rock festivala v Domžalah, praznovanje 135. oble-
tnice v sklopu Sejma v Mengšu konec septembra, novoletni koncert ter 
številni drugi glasbeni projekti.  

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Ana Per

Zlata paleta – osnovne 
tehnike in grafike
Zveza likovnih društev Slovenije je pripravila prvo tematsko 
razstavo projekta Zlata paleta za leto 2019. Razpisane teme 
za letošnje tematske sklope so »svetlo-temno«, »zavito-ogla-
to« in »ljubezen«. Odprtje prve od štirih tematskih razstav 
»osnovne tehnike in grafike« je bilo v Delavskem domu v Tr-
bovljah 23. marca 2019 ob 18. uri.

Na razpis je strokovna komisija prejela 183 likovnih del in jih za razstavo 
izbrala 49 del. Tričlanska strokovna komisija pod predsedstvom akadem-
skega slikarja Todorčeja Atanasova je imela zahtevno delo, saj je prispelo 
veliko grafik v tehniki globokega tiska jedkanice, suhe igle in akvatinte. 
Akademski slikar Todorče Atanasov je ob tem povedal: “Kriteriji pri 
ocenjevanju in izbiri del so bili kreativnost, izpovednost, likovno znanje, 
izvedba, upoštevajoč likovne tehnike …  Slovenija ima namreč dolgo tra-
dicijo grafike in izvrstne grafične ustvarjalce, svetovno priznani ljubljanski 
grafični bienale ali tako imenovano »Ljubljansko grafično šolo«. Na žalost 
pa je občutek, da gre ta žlahtna starodavna likovna tehnika počasi v 
pozabo, zato me veseli, da avtorji posegajo po tej krasni tehniki, ki zah-
teva kar nekaj tehničnega znanja, in da odkrivajo lepoto grafike. Kriteriji 
ocenjevanja so bili kreativnost, izpovednost, likovno znanje, izvedba, vse 
ob upoštevanju likovne tehnike. Mogoče je lepota likovne umetnosti rav-
no v tem, da se je ne moreš dokončno naučiti, znova in znova se moraš 
boriti za vsako črto, linijo, potezo, obliko, barvo. Tako postaja eno samo 
iskanje, ki mu ni konca.« 
Klavdija Sitar, predsednica ZLDS, je podelila certifikate kakovosti, med 
drugimi so jih prejeli tudi Leonida Goropevšek za jedkanico Kolo, Barba-
ra Rabič za grafiko – suho iglo, Ljubezen boli in Milica Tomšič za grafiko 
– suha igla, Ovenela. Drugi člani društva so prejeli priznanja za uvrstitev 
del v izbor za razstavo, neuvrščeni v izbor pa zahvale za sodelovanje. 
Čestitamo vsem sodelujočim, posebej članom za uvrstitev v izbor ter pono-
snim nagrajenkam s certifikatom kakovosti Leonidi, Barbari in Milici. Raz-
stava je na ogled v Delavskem domu Trbovlje v Stari galeriji do 6. aprila. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Zdaj že nekdanji predsednik Žan Avbelj med pozdravom godbenikov in 
gostov 135. rednega letnega občnega zbora

V hudi konkurenci se je Likovno društvo Mengeš, ki je poslalo 
na razpis kar 28 likovnih del 14 avtorjev, uvrstilo na razstavo 
kar z devetimi grafikami sedmih avtorjev, in sicer: 
• Lojze Burja, Ljubkovanje, suha igla 
• Leonida Goropevšek, Kolo, jedkanica 
• Leonida Goropevšek, Prepletanja, rezervaš 
• Martina Kozamernik, Osamljena, linorez 
• Binca Lomšek, Nepotešena, jedkanica 
• Barbara Rabič, Ljubezen boli, suha igla 
• Marjana Tavčar, Ljubkovanje, suha igla 
• Milica Tomšič, Sestrska ljubezen, jedkanica 
• Milica Tomšič, Ovenela, suha igla

Milica Tomšič, Barbara Rabič in Leonida Goropevšek s  prejetimi 
certifikati kakovosti



Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - april / maj 2019
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sreda, 24. april ob 18. uri Sredin društveni dogodek PD Mengeš, Slovenska c. 28, 1234 Mengeš PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

sobota, 27. april ob 7. uri Trim pohod Rašica Rašica PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

torek, 30. april ob 20. uri KRESOVANJE NA GOBAVICI GOBAVICA, GOBAVICA, 1234 Mengeš OBČINA MENGEŠ

sobota, 4. maj ob 9. uri FINALE: 4. turnir Rekreativne badminton 
lige PKA

Šport & Wellness Center Harmonija, 
Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš

BADMINTON KLUB 
MENGEŠ

sobota, 11. maj ob 4. uri
nedelja, 12. maj ob 18. uri

NP Severni Velebit - Premužičeva staza, 
odsek Zavižan - Alan

Velebit PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

nedelja, 19. maj ob 8. uri Tura Palčka Pohajalčka - Škrbina na 
Mežakli

Jesenice PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

torek, 21. maj ob 8. uri Tura Radojč nad Velenjem Velenje PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

sobota, 25. maj ob 8. uri TRDINOV POHOD - Nanos Nanos PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ
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 Šola s posluhom.

 Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali 

v petek, 24. maja 2019, od 16. ure dalje in
v soboto, 25. maja 2019, od 9. ure dalje

v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih oddelka Mengeš in oddelka
Brdo pri Lukovici).

Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 6. do 22. maja 2019.

Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke predprijavite: 

1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko klika na zavihek PRIJAVA NA
SPREJEMNI PREIZKUS,

ali

2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure). 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih dni prejeli natančna

navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.

Celoten razpis z izobraževalnimi programi, inštrumenti oziroma predmeti, za katere se bo
izvajal pouk, ter s pogoji za vpis, bo objavljen na spletni strani Glasbene šole Domžale in na

oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.

PGV - predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene v letu 2014)
GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu 2013)

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale
3. in 4. junija 2019 od 8. do 15. ure.

Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih
do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!

Lepota dneva pomladi
vznikne v nas prebujenja,

zavedanja in hrepenenja ...,
da po noči pride zopet dan ...

VESELA ALELUJA IN LEPE PRAZNIKE 
VSEM!

OOSLS MENGEŠ

Obisk članov Nove Slovenije – krščanskih demokratov v parlamentu in na sedežu stranke

V torek po lokalnih volitvah je regijski odbor NSi – Ljubljana Vzhod organiziral za svoje

člane in simpatizerje ogled parlamenta, obisk poslanske skupine NSi in ogled sedeža NSi

na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

V parlamentu  nas  je  najprej  sprejela  strokovna sodelavka  Nove  Slovenije,  gospa  Mojca
Stoschitzky,  in nas  popeljala  v  prostore poslanske skupine,  kjer  sta nas  pričakala gospa
Ljudmila Novak in najmlajši poslanec NSi, g. Aleksander Reberšek. Slednji nas je navdušil s
svojim entuziazmom  in  mladostno energijo.  Gospa Novak  nas  je  seznanila  s  sodobnimi
trendi v političnem prostoru. Eden od teh je tudi molitveni zajtrk, na katerega so povabljeni
vsi poslanci vseh političnih opcij, kar je redna praksa tudi v evropskem parlamentu. Na tem
zajtrku sodeluje tudi znana oseba, ki v javnosti izkazuje svoje versko prepričanje. Tokrat so
pričakovali pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Čez čas se nam je pridružil tudi predsednik NSi, g. Matej Tonin. Na kratko nam je razložil
prizadevanja stranke za uspešno pokojninsko reformo. Državi manjka vsako leto milijarda
evrov za  pokojnine.  Trenutna ureditev,  da  se  sprotni  prilivi  takoj  odvajajo,  ni  ustrezna.
Potrebno je dolgoročno investiranje sredstev države, da se bo naloženi denar plemenitil in
ne takoj porabil. Nato so bili vsi poslanci na voljo za naša vprašanja, na katera so z veseljem
odgovorili.

Sledil  je  ogled  dvorane  Državnega  zbora  s  predstavitvijo  sedežnega  reda,  dvorane
Državnega sveta in ogled protokolarnih daril, ki so jih podarili tuji visoki državniki.

Srečanje  smo  v  prijateljskem  duhu  ob  kavi  in  čaju  nadaljevali  na  sedežu  stranke  na
Dvoržakovi  ulici  v  Ljubljani,  kamor  se  je  stranka  preselila  pred  dobrim letom  in  pol.  V
sodobno  urejenih  prostorih,  kjer  se  nahaja  tudi  Inštitut  Janeza  Evangelista  Kreka,  smo
natančneje  spoznali  organiziranost  stranke,  njeno  poslanstvo  in  skrb  za  dobrobit
slovenskega naroda.

Besedilo in foto: Rok Burja, OO NSi Mengeš

KRISTUS JE VSTAL IN ŽIVI!

V luči tega veselega 
vstajenjskega sporočila 

želimo vsem občanom in občankam 
blagoslovljeno Veliko noč in polno miru v 

vaših srcih.

OBVESTILA - OGLASI

Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali 

v petek, 24. maja 2019, od 16. ure dalje in v soboto, 25. maja 2019, od 9. ure dalje 
v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih oddelka Mengeš in oddelka Brdo pri Lukovici).

Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 6. do 22. maja 2019.

Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke predprijavite: 

1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko klika na zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS,
ali

2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure). 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih dni prejeli natančna navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.

Celoten razpis z izobraževalnimi programi, inštrumenti oziroma predmeti, za katere se bo izvajal pouk, ter s pogoji za vpis, bo objavljen 
na spletni strani

Glasbene šole Domžale in na oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.

PGV - predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene v letu 2014)
GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu 2013)

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale
3. in 4. junija 2019 od 8. do 15. ure.

Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!



POLITIKA

CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, DobenoCivilna iniciativa Mengeš … delujemo:
Svetovni dan voda/Zemlje 2019; Od leta 2000 – 20. ogled Izvirov 
alpske vode in vodozbirnega območja izpod Krvavca
Proti so glasovali svetniki LOM in SLS! Za sva glasovala le dva! Kljub jasnemu opozorilu, da s(m)o vsi člani Sveta soodgovorni za 
kršitve svojih sklepov, potem ko s(m)o o njih seznanjeni in ne ukrepamo – nočemo niti razpravljati! Verjetno s(m)o (so)odgovorni, do 
neke mere podobno kot neposredna, sicer tudi kazensko-odškodninsko odgovorna, kršitelja župan Franc Jerič in direktor JKP Prodnika 
Marko Fatur. In ne nazadnje s(m)o (so)odgovorni za manj zdravo, dražjo, manj zanesljivo in varno oskrbo z zdravo pitno vodo!

V EU hiši Evropskega parlamenta in komisije 
v Ljubljani smo 20. marca organizirali posvet 
ob Svetovnem dnevu voda 2019. Prof. dr. Mitja 
Rismal, dr. Peter Kralj (preko povezave skype), 
Jože Horvat, Vido Kregar in mag. Tomaž Štebe 
smo predstavili pomen védenja o vsebnostih 
(kontaminantih) in vplivih na pitno vodo za za-
vedanje in dejanja za odpravljanje sedanjih in 
preteklih onesnaževanj – za bolj zdravo pitno 
vodo – ‚voda za vse - brez izjem‘. Poročilo je 
na 1planet4u.blogspot.com/2019/04/svetovni-
-dan-voda-2019-predstavitev.html.
Mednarodni dan Zemlje 22. aprila 2019 poteka 
pod geslom »zavarujmo ogrožene vrste« – smo 
tudi ljudje ogrožena vrsta ... smo sposobni, pri-
pravljeni … zavarovati tudi sebe poleg drugih 
ogroženih vrst?!
Kaj predlagate, da so naša ožja – občinska, 
širša – regijska, narodna – državna dejanja za 

zaščito in zavarovanje rastlin, živali, ljudi – Ze-
mlje? Na primer:
Čebele na Mengeškem polju, Drnovem …, ki 
jih ogroža z uporabo spornih, nevarnih herbici-
dov intenzivno kmetijstvo. Strokovni zaključek 
hidrogeologa je, da je podtalnica ogrožena za-
radi razrahljane zaščitne zgornje plast zemlje 
zaradi preglobokega oranja in vplivov kmetij-
stva, prometa in urbanizacije.
Aktivno onesnaževanje z nevarnimi izcednimi 
spojinami v prodnato podtalnico zaradi nezako-
nitega ravnanja z odpadki v nekdanji ‚hitlerjevi‘ 
(naziv za puščavnika) ‚skedovski‘ jami pri Mo-
stah (predvsem Publicus, morda tudi Biotera, 
Rešet ...). Posledično je ogroženo in prizadeto 
zdravje ljudi zaradi kontaminacije (zastruplja-
nja!) na vodozbirnem in vodovarstvenem ob-
močju domžalskih črpališč (vodnjakov) iz pod-
talnice.

Betoniranja in onesnaževanja Pšate se nadalju-
jejo. Izjavljanje in podpisovanje pobude Pšata 
studenec, razen simboličnega, nima učinka.
Predvidoma v soboto, 20. aprila, pa bomo izve-
dli dvajseti ogled Izvirov alpske vode nad spo-
dnjo postajo žičnice na Krvavec. Od leta 2000 
neprekinjeno vsako leto z ogledi in pobiranjem 
odpadkov opazujemo in dokumentiramo doga-
janje na virih alpske vode in v okolju, ko pre-
hodimo enega od treh grabnov do Gospince 
oz. Kriške planine, tudi do Zvoha smo že šli. 
Dobrodošli vsi, tudi če pridete samo na ogled. 
Posebej pa ste povabljeni tisti, ki ste že bili z 
nami. Našli se boste na slikah, ki jih bomo ob-
javili na naši FB-strani facebook.com/CivilnaIn-
iciativaMenges‘.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, vodja Civilne 
iniciative Mengeš

Zelena luč za tovornjake
Spremembe v prostoru so neizogibni del naše stvarnosti. Lepo je, kadar se v domačem kraju zgodi sprememba na bolje, ki 
prinaša dobrobit širši lokalni skupnosti in želimo biti priča čim več takšnim spremembam. Zaskrbljujoče pa je, da v mengeški 
občini že leta potekajo tudi neželene spremembe, ki znatno slabšajo naše bivalno okolje. Te so nemalokrat plod dejavnosti 
v prostoru, ki kršijo določila Občinskega prostorskega načrta (OPN), tj. krovnega občinskega prostorskega akta, ki naj bi 
zagotavljal skladen prostorski razvoj in s tem v prvi vrsti ščitil interes lokalne skupnosti po kakovostnem življenjskem okolju.

Konec marca je občinski svet z 9 : 6 potrdil žu-
panov predlog Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za ureditev območja ME 

12 IG v Industrijski coni Mengeš. V sprejetem 
OPPN je kot glavna namenska raba opredeljeno 
parkirišče za tovorna vozila nad 3,5 t, kar pa ni 
v skladu z OPN. Takšna parkirišča, namenje-
na izključno prometni gospodarski dejavnosti, 
se umeščajo na območja osnovne namenske 
rabe »P – območja prometne infrastrukture«, 
kakršna v tej industrijski coni niso predvidena, 
in ne na območja predvidene namenske rabe IG 
iz sklopa »I – območja proizvodnih dejavnosti«.
Podjetje Klemen transport zemljišče ob kanalu 
Pšata kot parkirišče za tovorna vozila že več let 
uporablja brez ustreznih dovoljenj kot del svo-
je transportne logistične dejavnosti. Ne le, da 
ta dejavnost že v temelju ni v skladu z določili 
OPN, ima tudi velike negativne vplive na naše 
lokalno okolje. Neznosna prometna obremenje-
nost kraja, hrup in onesnaževanje Pšate so bre-
mena, ki smo jih občani brez privoljenja sprejeli 
na svoja pleča.

Potrjeni OPPN, ki prižiga zeleno luč investitorju 
za neskladno rabo prostora, predstavlja zau-
šnico prebivalcem in strokovni javnosti. Da je 
rana boleča za lokalno skupnost, je razvidno iz 
številnih tehtnih pripomb, ki ste jih na osnutek 
dokumenta podali občani v javni obravnavi leta 
2017, vendar so bile najbolj ključne tako ali dru-
gače prezrte. Občina Mengeš se je tudi javno 
zavezala, da bo pred nadaljevanjem sprejema 
OPPN naročila prometno študijo za celotno na-
selje Mengeš, vendar tega ni storila. Kot nosilec 
urejanja prostora kljub dolžnosti, ki jo nalaga 
zakon, ni izdala smernic za promet ter s tem 
pobudo v celoti prepustila investitorju.
Okolje in prostor sta uničljiva. Če ju želimo 
ohraniti in izboljšati, bo morala zdrava pamet, 
kar je občani premoremo, strniti svoje vrste in 
solidarno delovati v smeri dobrih sprememb.

Besedilo: dr. Urša Koce, občinska svetnica
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Parkirišče za tovorna vozila podjetja Kle-
men transport že leta grobo krši določila 
Občinskega prostorskega načrta, namesto 
sankcij pa je od Občine prejelo zeleno luč za 
nadaljnje obratovanje. Foto: Urša Mihelčič 
Glavan



Praznovanje tridesete obletnice krščanske 
demokracije v Sloveniji in prihajajoče evropske 
volitve
Krščanska demokracija v Sloveniji letos obeležuje svojo trideseto obletnico delovanja. Slovesna proslava je bila 9. 
marca na Bledu, iz Mengša sva se je udeležila Rajko Vuga in Rok Burja. Na proslavi so o krščanski demokraciji preko 
videov spregovorili pomembni domači in tuji politiki (Sebastian Kurz, Joseph Daul, Annegret Kramp-Karrenbauer ter 
Borut Pahor, Dimitrij Rupel, Jožef Školjč in drugi). Slovesnost sta popestrila nastop pevskega zbora Limbar in Godbe 
na pihala iz Lesc.

Predstavila se je tudi lista kandidatov za 
volitve v evropski parlament. Nosilka liste 
je Ljudmila Novak.
Govorniki so bili Matej Tonin, Alojz Peterle 
in Manfred Weber. Matej Tonin je poudaril, 
da smo se krščanski demokrati vedno od-
ločali za tisto, kar je prav in ne za tisto, kar 
se nam splača. V najtežjih in najbolj obču-
tljivih trenutkih se ljudje lahko zanesejo na 
nas. In tako bo tudi v prihodnje. Manfred 
Weber – vodilni kandidat (spitzenkandidat) 
Evropske ljudske stranke (EPP) za pred-
sednika evropske komisije pa je opozoril: 
Evropa je danes res priročna tarča za šte-
vilne kritike, a žal se pozablja, koliko je kr-
ščanska demokracija naredila za svobodno 
in varno Evropo.
Letošnje evropske volitve so pomembne, 
saj bodo novi evropski poslanci in evrop-

ska komisija morali temeljito premisliti, 
v kakšni smeri bo nadaljnje sodelovanje 
evropskih držav.
Naša občina ima izkušnje s pridobitvijo 
denarja iz evropskih skladov. Po odhodu 
Velike Britanije, ki je neto plačnica v sku-
pno blagajno, bo v evropski malhi okoli 12 
milijard EUR manj. Bližajoči se brexit in 
vzpon skrajnih političnih skupin po Evropi 
nas tako vabi, da sodelujemo na evropskih 
volitvah, saj le tako lahko premaknemo je-
ziček na tehtnici v dobro vseh nas.

Besedilo in foto: Rok Burja, predsednik 
OO NSi Mengeš

Obisk članov Nove Slovenije – krščanskih demokratov v parlamentu in na sedežu stranke

V torek po lokalnih volitvah je regijski odbor NSi – Ljubljana Vzhod organiziral za svoje

člane in simpatizerje ogled parlamenta, obisk poslanske skupine NSi in ogled sedeža NSi

na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

V parlamentu  nas  je  najprej  sprejela  strokovna sodelavka  Nove  Slovenije,  gospa  Mojca
Stoschitzky,  in nas  popeljala  v  prostore poslanske skupine,  kjer  sta nas  pričakala gospa
Ljudmila Novak in najmlajši poslanec NSi, g. Aleksander Reberšek. Slednji nas je navdušil s
svojim entuziazmom  in  mladostno energijo.  Gospa Novak  nas  je  seznanila  s  sodobnimi
trendi v političnem prostoru. Eden od teh je tudi molitveni zajtrk, na katerega so povabljeni
vsi poslanci vseh političnih opcij, kar je redna praksa tudi v evropskem parlamentu. Na tem
zajtrku sodeluje tudi znana oseba, ki v javnosti izkazuje svoje versko prepričanje. Tokrat so
pričakovali pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Čez čas se nam je pridružil tudi predsednik NSi, g. Matej Tonin. Na kratko nam je razložil
prizadevanja stranke za uspešno pokojninsko reformo. Državi manjka vsako leto milijarda
evrov za  pokojnine.  Trenutna ureditev,  da  se  sprotni  prilivi  takoj  odvajajo,  ni  ustrezna.
Potrebno je dolgoročno investiranje sredstev države, da se bo naloženi denar plemenitil in
ne takoj porabil. Nato so bili vsi poslanci na voljo za naša vprašanja, na katera so z veseljem
odgovorili.

Sledil  je  ogled  dvorane  Državnega  zbora  s  predstavitvijo  sedežnega  reda,  dvorane
Državnega sveta in ogled protokolarnih daril, ki so jih podarili tuji visoki državniki.

Srečanje  smo  v  prijateljskem  duhu  ob  kavi  in  čaju  nadaljevali  na  sedežu  stranke  na
Dvoržakovi  ulici  v  Ljubljani,  kamor  se  je  stranka  preselila  pred  dobrim letom  in  pol.  V
sodobno  urejenih  prostorih,  kjer  se  nahaja  tudi  Inštitut  Janeza  Evangelista  Kreka,  smo
natančneje  spoznali  organiziranost  stranke,  njeno  poslanstvo  in  skrb  za  dobrobit
slovenskega naroda.

Besedilo in foto: Rok Burja, OO NSi Mengeš

Kljub temu da je to v sosednji občini, se ne 
moremo vesti, kot da to ni naša skrb. Čim 
prej moramo preveriti, kaj se tam dogaja, 
kakšna nevarnost lahko preti občini Men-
geš, ali so odpadki ustrezno skladiščeni, 
kako so speljane izcedne vode, kako je tam 

Smeti v Suhadolski jami
Ob severni meji naše občine v Suhadolski jami se nahaja odlagališče odpadkov. Na odlagališču je vedno več bal z neznanimi 
odpadki. Lokacija je resda v sosednji občini, vendar menimo, da je to ekološka bomba, ki je nevarna tudi za prebivalce občine 
Mengeš. Predvsem za prebivalce Topol in severozahodnega dela Mengša.

urejena požarna varnost, kakšna je one-
snaženost zraka? To imamo pravico vedeti, 
saj živimo v neposredni bližini. Pristojna 
inšpekcija si je že v lani ogledala stanje in 
lastniku odredila, da smeti umakne do 1. 
avgusta 2018, vendar se do danes to še 

ni zgodilo. Ker gre za ogromne količine od-
padkov in se še naprej povečujejo, je treba 
ustrezno dopolniti tudi operativne načrte 
ukrepanja v primeru požara ter predvideti 
njegove posledice. Bliža se poletje in visoke 
temperature ter večja požarna ogroženost. 
Do požarov na tej lokaciji je v preteklosti že 
prihajalo, zato se upravičeno bojimo, da se 
to lahko še ponovi.
Občina Mengeš bi morala ukrepati v pove-
zavi z občinama Komenda in Kamnik. Na 
seji občinskega sveta smo županu že dva-
krat zastavili navedena vprašanja, vendar 
smo dobili odgovor, da še vedno čakajo na 
sestanek z okoljskim ministrom. Po našem 
mnenju pri tem ni bistven samo sestanek z 
ministrom, temveč je treba vzpostaviti kon-
takt z lastnikom smetišča ter pridobiti na-
vedene informacije ter od njega zahtevati, 
da smeti nemudoma umakne.

Besedilo in foto: Peter Gubanc, predsednik 
SMO, kontaktirajSMO@gmail.com

Obisk članov Nove Slovenije – krščanskih demokratov v parlamentu in na sedežu stranke

V torek po lokalnih volitvah je regijski odbor NSi – Ljubljana Vzhod organiziral za svoje

člane in simpatizerje ogled parlamenta, obisk poslanske skupine NSi in ogled sedeža NSi

na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

V parlamentu  nas  je  najprej  sprejela  strokovna sodelavka  Nove  Slovenije,  gospa  Mojca
Stoschitzky,  in nas  popeljala  v  prostore poslanske skupine,  kjer  sta nas  pričakala gospa
Ljudmila Novak in najmlajši poslanec NSi, g. Aleksander Reberšek. Slednji nas je navdušil s
svojim entuziazmom  in  mladostno energijo.  Gospa Novak  nas  je  seznanila  s  sodobnimi
trendi v političnem prostoru. Eden od teh je tudi molitveni zajtrk, na katerega so povabljeni
vsi poslanci vseh političnih opcij, kar je redna praksa tudi v evropskem parlamentu. Na tem
zajtrku sodeluje tudi znana oseba, ki v javnosti izkazuje svoje versko prepričanje. Tokrat so
pričakovali pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Čez čas se nam je pridružil tudi predsednik NSi, g. Matej Tonin. Na kratko nam je razložil
prizadevanja stranke za uspešno pokojninsko reformo. Državi manjka vsako leto milijarda
evrov za  pokojnine.  Trenutna ureditev,  da  se  sprotni  prilivi  takoj  odvajajo,  ni  ustrezna.
Potrebno je dolgoročno investiranje sredstev države, da se bo naloženi denar plemenitil in
ne takoj porabil. Nato so bili vsi poslanci na voljo za naša vprašanja, na katera so z veseljem
odgovorili.

Sledil  je  ogled  dvorane  Državnega  zbora  s  predstavitvijo  sedežnega  reda,  dvorane
Državnega sveta in ogled protokolarnih daril, ki so jih podarili tuji visoki državniki.

Srečanje  smo  v  prijateljskem  duhu  ob  kavi  in  čaju  nadaljevali  na  sedežu  stranke  na
Dvoržakovi  ulici  v  Ljubljani,  kamor  se  je  stranka  preselila  pred  dobrim letom  in  pol.  V
sodobno  urejenih  prostorih,  kjer  se  nahaja  tudi  Inštitut  Janeza  Evangelista  Kreka,  smo
natančneje  spoznali  organiziranost  stranke,  njeno  poslanstvo  in  skrb  za  dobrobit
slovenskega naroda.

Besedilo in foto: Rok Burja, OO NSi Mengeš
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Manfred Weber, vodilni kandidat Evropske 
ljudske stranke za predsednika evropske 
komisije



PISMA BRALCEV

Kako se znebiti 
mehkokožnih 
pršic na vašem 
vrtu 
Tokrat želim opozoriti na škodljivca, ki 
je aktualen v spomladanskem času, ter 
izpostavljam načine, ki vam ga pomaga-
jo odstraniti.

Vodnjak v Loki
»Bebrčeva šterna« v središču Loke je 
prenovljena. Zahvaljujemo se Občini 
Mengeš, ki se je lotila obnove v letu 
2017 – prestavljen je bil kamniti del 
tega vodnjaka, urejeni so zelenica, 
škarpa in nasad ob njej, na kamniti 
podstavek pa je bila nameščena kovin-
ska naprava. Ta vaščanom ni bila všeč, 
zato so začeli razmišljati, da bi na la-
stno pobudo postavili leseno napravo.

V zadnjem času je na voljo več sredstev za 
varstvo rastlin, za katera ni treba imeti ustre-
znega potrdila. Ta sredstva so narejena na 

Pobudo sta prevzela žal pokojni Jože Brojan 
in France Dimec – ta je delo tudi dokončal. 
Decembra 2018 je Bebrčeva šterna tako do-
bila svojo prvotno podobo. Povedati je treba, 
da premore originalni izliv z levjo glavo, ki so 
ga več let hranili pri družini Franca Stoparja. 
Največja zasluga za opravljeno delo gre se-
veda Francu Dimcu, hvaležni pa smo vsem, 
ki so brezplačno pomagali izvesti projekt, to 
pa so: Miro Loboda, Jože Hajdič, Ivan Sto-
par, Matevž Dolinšek, Rok Lagoja, Jože Ber-
gant, Janez Jankovič, Jože Kračman, Franci 
Urbanc in Vaški odbor Loka.

Besedilo in foto: Marjana B.

bazi alg. Na sliki se lahko vidijo pršice, ki se 
na pajčevini sprehajajo in delajo škodo zlasti 
na listih. Zelo rade imajo slive, pa tudi druge 
vrste sadja. Znane so tudi mehkokožne prši-
ce, ki napadajo rože, kot na primer bršljanke. 
Morda ste opazili napad pršic na paprikah, 
ko se vršički kodrajo, in ste zaradi njih lahko 
brez plodov paprike.
Navajam dve sredstvi, ki jih uporabljam že 
nekaj časa: Algovital plus ter Algo-plasmin. 
To sredstvo vsebuje tudi 35 odstotkov kalci-
ja, ki koristi paradižniku in papriki. Ta sred-
stva bodo učinkovala, če jih boste uporabili 
bolj pogosto.

Besedilo in foto: Rajko Vuga

Aktualne občinske potrebe
Pred nami so toplejši dnevi, posledično bo na cesti veliko udeležencev, ki jih štejemo med šibkejše udeležence v prometu 
– kolesarjev, rolkarjev in pešcev. Vemo, da je cesta po notranjosti Loke ozka in obremenjena z vsakovrstnimi udeleženci – 
tako šibkejšimi kot tudi z motornim in tovornim prometom. Posebej ob jutrih je to problematično, saj se mnogi z avtomobili 
peljejo proti Ljubljani skozi Loko, da se izognejo koloni v Trzinu. Po Trzinski cesti v Loki poteka tako imenovana varna pot 
v šolo, ki pa je vse prej kot varna, saj cesta ni opremljena s pločniki, po katerih bi otroci lahko varno hodili v šolo in iz nje, 
šolski prevoz pa je mogoč le za otroke do 5. razreda. Zaradi varnosti otrok bi morala biti ureditev pločnikov prednostna 
naloga občine.

Prav tako naj se čim prej oziroma najpozne-
je do prihodnjega šolskega leta od začetka 
Loke do Mengša ustrezno označi varno pot 
v šolo ter se tudi na ta način voznike opozori 
na prisotnost otrok in šolarjev na cesti. 
V OO SDS Mengeš predlagamo, da se čim 
prej uredi kolesarska pot, ki naj poteka mimo 
Harmonije po Muljavi proti bajerju, mimo lo-
vske koče v Loko, mimo loške cerkve pod 
gradom Jable proti Trzinu. Za kolesarsko pot 
je v proračunu občine že namenjenih nekaj 
sredstev.
Prav tako je treba zagotoviti lažji dostop do 
zdravstvenega doma starejšim in gibalno 
oviranim, saj so klančine prestrme in brez 
strehe. Proti koncu meseca januarja, na-
tančno 21. januarja, so gasilci posredovali 

v Zdravstvenem domu Mengeš. Ugotovljeno 
je bilo, da se je zaradi napake na električni 
napeljavi smodila plastika. Tokrat ni bilo na 
srečo nič hujšega, je pa to vsekakor resno 
opozorilo, da lahko v zdravstvenem domu 
zaradi dotrajanosti napeljave pride do po-
žara. V OO SDS Mengeš opozarjamo, da je 
potrebna temeljita obnova zdravstvenega 
doma, za kar naj občinski proračun v priho-
dnjih letih zagotovi sredstva. Dobro bi bilo 
zaposliti še enega zdravnika splošne medici-
ne, saj obstoječi zdravnici zaradi preobreme-
njenosti in preseženega dovoljenega števila 
pacientov ne sprejemata več novih. 

Besedilo: Urška Tavčar,
za OO SDS Mengeš

POLITIKA
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Datum objave: 12. 4. 2019 
Številka: 339-1/2019

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI 
DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2019
Rok za oddajo vlog je 6. maj 2019. 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slo-
venska cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019
Številka: 69-2/2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V 

OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019

Rok za oddajo vlog je 6. maj 2019.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpisi/
aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska 
cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l. r.
      župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019 
Številka: 629-1/2019

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 
ZA LETO 2019

Rok za oddajo vloge: vlogo za sofinanciranje prireditve je mogoče 
vložiti do 15. 12. 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

OPOZORILO: Javni poziv se izvaja na podlagi Pravilnika za sofinanciranje 
prireditev (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/15 in 3/17). Do dodelitve 
proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičeno tisto društvo oziroma 
pravna oseba, ki so ji bila v tekočem letu za isti namen že odobrena sred-
stva iz drugih postavk proračuna občine ali drugega javnega razpisa (drugi 
odstavek 4. člena pravilnika), razen v primeru, da ima prireditev izrazit pro-
mocijski namen oziroma značaj.
Besedilo javnega poziva in vloga – obrazec, se nahajata na spletni strani 
Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpisi/ak-
tualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska 
cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019 
Številka: 69-1/2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019 

Rok za oddajo vlog je 10. maj 2019. 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slo-
venska cesta 30, 1234 Mengeš.    
     Franc Jerič, l. r.

      župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019 
Številka: 329-1/2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2019

Rok za oddajo vlog je 6. maj 2019.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l. r.
      župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019 
Številka: 69-3/2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V 

OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019

Rok za oddajo vlog je 6. maj 2019.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l. r.
      župan Občine Mengeš

Datum objave: 12. 4. 2019
Številka: 129-1/2019 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019

Rok za oddajo vlog je 30. april 2019. 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

 
 

Datum objave: 12. 4. 2019
Številka: 629-2/2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH 
KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH 

PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE 
DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019

Rok za oddajo vlog je petek, 17. maj 2019. 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni 
strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/objave/javni-razpi-
si/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slo-
venska cesta 30, 1234 Mengeš.

Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

OBVESTILA - OGLASI



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

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustila draga 

mami, babica, prababica in teta

MARIJA JEŽ
rojena Škofic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovane sveče in darovane svete 
maše. Posebno zahvalo izrekamo osebju Doma 

počitka Mengeš.

Vsi njeni

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

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti 

sklenila
naša draga mama, babica, prababica, sestra 

in teta

KATARINA ZUPAN
rojena Skok

Kamniška 42, Mengeš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče ter darove za svete maše.

Hvala dr. Kovač Moharjevi in patronažni sestri Majdi 
za zdravniško oskrbo. Hvala gospodu župniku Marku 
Koširju za cerkveni obred, Pogrebni službi Vrbančič, 
pevcem ter trobentaču za lepo opravljen poslovilni 

obred, PGD Mengeš za spremstvo in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 82. letu starosti je izgubil boj z boleznijo 
in je za vedno zaspal mož, oče, dedek in 

pradedek

JOŽE LAP starejši
iz Loke pri Mengšu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje in sveče.

Iskreno se zahvaljujemo za vso izkazano skrb in 
pomoč dr. Tomažu Mušiču in sestri Ireni ter patro-
nažni sestri Mirjam Svetlin. Za vso izkazano nego 
se lepo zahvaljujemo Hiši Ljubhospic, prav tako se 
zahvaljujemo župniku Marku Koširju za opravljen 

cerkveni obred, pevcem za zapete pesmi, trobentaču 
za zaigrano Tišino, pogrebni službi Vrbančič, loškim 
gasilcem za izkazano čast ter vsem, ki ste ga pospre-

mili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALE - OGLASI
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od APRILA  2019  

MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. in ned. pa glede na dogodke

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

KAJ SE DOGAJA
*MUZIKAJA – Koncert Nine ZUPAN, v petek, 5.4., ob 20:00  ,   v Mladincu (Uroš Rangus)
*SKUPINA Z BARBKO ŠPRUK, v sredo, 10.4., ob 18:00, v Mladincu (Barbka Špruk)
*NENAVEZANOST – SKRIVNOST MIRU IN SREČE, v sredo, 17.4., ob 19:30, v Mladincu (Andrej Pešec)
*POGLOBITE SVOJE FINANČNO ZNANJE O DENARJU,  v sredo, 24.4., ob 18:00, v Mladincu (Peter Slapšak)
*KAKO NASTANE RAK IN KAKO GA NA NARAVEN NAČIN ODPRAVITI, v sredo, 8.5., ob 18:00, v Mladincu (Laszlo Kovcs)
*Zanimivo popotovanje IRSKA, v sredo, 15.5., ob 18:00  ,   v Mladincu (Martin Kovačič)
*MuzikAja  - koncert JULIAN, v petek, 17.5., ob 20:00, v Mladincu  (Uroš Rangus)
*TURNIR V PIKADU, v soboto, 18.5., ob 18:00, v Mladincu (Anže Lustek)
*KAKO RESNIČNO ZAŽIVETI SVOJE SANJE, v sredo, 29.5., ob 20:00, v Mladincu (Julian La Erosius)
*PLEŠ',  odprto street dance tekmovanje, v soboto, 1.6., ob 12:00, v ŠD Partizan (Sanja Tomšič)
*Predstavitev metode BRAINOBRAIN, v sredo, 5.6., ob 18:00, v Mladincu (Tanja Logar)
*Plesna predstava PETER PAN, v nedeljo, 16.6., ob 18:00, v KD Mengeš (Sanja Tomšič)
.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, članska skupina, v 
torek in četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič ) 
*PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na   drustvo.aia@gmail.com  ,   v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *PILATES, ob torkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak ponedeljek
in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
*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)
*TEČAJ ANGLEŠČINE ZA OTROKE: v ponedeljek od 17.15-18-45 (3., 4. in 5. razred), v Mladincu(Vanja Vojvodić, prof.
ANIMACIJE

*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v     soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 – 16:30, ali po dogovoru  ,
izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)
POČITNIŠKE  DEJAVNOSTI
*ZABAVNO PLESNI TABOR, od 29.7. do 4.8., v Sv.Martinu na Muri, prijave do 15.7. na drustvo.aia@gmail.com.
*AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO, od 22.7.-26.7., od 19.8.-23.8. in od 26.8. do 30.8., v Mladincu (Sanja Tomšič)

Vabilo!
Vabljeni na slavnostno prireditev 

ob 50. obletnici Vrtca Mengeš, 
enote Sonček, ki bo v četrtek, 23. 
5. 2019, ob 17. uri v Kulturnem 

domu v Mengšu.

Kolektiv Vrtca Mengeš z 
ravnateljico Matejo Hribar Sicherl
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Drage občanke in občani!
Vabim vas na

PRVOMAJSKI KRES 
NA GOBAVICO,

ki bo na predvečer prvega maja
z začetkom ob 20. uri.

Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli
mengeški godbeniki.

Franc Jerič,
župan Občine Mengeš

Foto: Edvard Vrtačnik


