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Večina prebivalcev 
Mengša nas dobro 
pozna in nas ne gleda 
postrani

Slavnostna akademija 
ob 20-letnici Gasilske 
zveze Mengeš

Sv. Miklavž obiskal 
otroke v občini Mengeš

Marko Jeretina 
zmagovalec Pokala 
Alpe Adria 2017 v 
cestnem kolesarstvu

Mengeška godba na 
tekmovanju v Ormožu 
osvojila pokal Vinka 
Štrucla

15 22 278 12

Novo leto je čas,
da si ga pobarvate s sanjami,
posujete z ljubeznijo,
popišete z uspehi
in okrasite z drobnimi pozornostmi.

Srečno!



9. 1. 2018,
23. 1. 2018

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

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

Odprto tudi ob Nedeljah, od 8.30 do 21.00 ure.
Sladice lahko odnesete tudi domov.
Spejemamo naroèila za prazniène torte.

 

Vabimo 
vas v

Mesing bar,
Mestno kavarnoMestno kavarnoMestno kavarno

MESING BAR se poslavlja in prihaja popolnoma nova
MESTNA KAVARNA in SLAŠČIČARNA
z  novo podobo in odlično ponudbo tortic, 
sladic v lončku, točenega sladoleda...

S ponosom pa vam sedaj nudimo vrhunske sladice 
ATELIERA KARIM macarons, brownies, cookies

Da pa bo odločitev za obisk še lažja vam podarjamo kupnček za:
1x kavica po izboru ali 1x sladoled s prelivom ali 
1x čokoladna lizika

Veselimo se vašega obiska!

ČEK

M E S T N I

V
el

ja
vn

o
st

 k
up

o
nč

ka
 d

o
 3

1
.5

.2
0

1
7

S ponosom vam nudimo ročno izdelane sladoledne lučke La 
Popsi. Popsi lučke so brez laktoze, glutena, umetnih barvil in 
konzervansov. Naravne, sveže in najboljšega okusa. Brez slabe 
vesti se lahko posladkate s sadno, čokoladno, alkoholno ali 
kavno lučko. 

Vabimo 
vas v

Mesing bar,
Mestno kavarnoMestno kavarnoMestno kavarno

Vabimo 
  

SLAŠČIČARNA

MESTNA 
KAVARNA in

Veselimo se vašega obiska!

Želimo vam, 
veliko sreče v letu 2018
in vas vabimo 
na pogostitev in degustacijo 
21.12 in 22.12 
od jutra do večera...

24.12 tradicionala polnočnica in 
brezplačni kozarček kuhanega vina ž e
19. leto na stojnici pred 
Mestno kavarno

29.12 praznovanje novega leta od 
19.00  dalje

Želimo vam, 
veliko sreče v letu 2018
in vas vabimo 
na pogostitev in degustacijo 
21.12 22.12 in  
od jutra do večera...

24.12 tradicionala polnočnica in 
brezplačni kozarček kuhanega vina ž e
19. leto na stojnici pred 
Mestno kavarno

29.12 praznovanje novega leta od 
19.00  dalje
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1997 2017 
20 let 

 
Ob izteku leta se gasilke in gasilci Gasilske zveze Mengeš 
zahvaljujemo vsem občankam in občanom, donatorjem, 

podjetjem in ustanovam za pomoč, razumevanje in sodelovanje 
pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

 
Želimo vam vesele božične praznike ter srečno, zdravo in varno 

leto 2018! 
 

Gasilska zveza Mengeš 
 
 

 

Blagoslovljen božič 
in srečno, zdravo 
ter uspešno 2018
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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 31. decembra 2017

Kazalo

.
Tako dolge zgodovinske poti in uspešnega dela seveda ne bi bilo, če 
ne bi temeljila na posamezniku, ki ga odlikuje pripadnost organiza-
ciji, njegovi volji do prostovoljnega dela, nudenja pomoči v vsakem 
trenutku ljudem v nesreči, kar zaznamuje njegovo humanitarno po-
slanstvo, ki nemalokrat preraste v način življenja.
Gasilca odlikuje tudi tovarištvo, ki ima v gasilstvu poseben pomen, 
saj si le pravi tovariši med seboj zaupajo in nesebično ter brezpo-
gojno pomagajo, kajti v nevarnih situacijah le dober tovariš stoji ob 
strani in pomaga pri premagovanju najtežjih ovir za izpolnitev naloge.
Vsaj del takšnih odnosov bi bil dobrodošel, ne samo med gasilci, 
ampak med vsemi nami v našem vsakdanu, saj bi z več strpnosti 
in razumevanja v veliko primerih marsikomu polepšali življenje. Pri-
hajajoči prazniki so zato prava priložnost za razmislek o bolj spreje-
mljivih medčloveških odnosih, mogoče pa celo odločitev, da se tudi 
sami pridružite gasilcem ali drugi organizaciji, ki prostovoljno deluje 
in pomaga ljudem.
Vsekakor preostanek leta preživite v čim lepšem prazničnem duhu, 
v imenu vseh gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mengeš pa vam 
zaželim zadovoljno, srečno, predvsem pa varno leto 2018.

Janez Koncilija, predsednik Gasilske zveze Mengeš

Gasilci, združeni v 
prostovoljstvu
Organizirano gasilstvo v Sloveniji deluje že 148 let, v Občini Men-
geš le dobrih 20 let manj, in tako sodi med najstarejša društvena 
povezovanja na Slovenskem. Organizirano požarno varstvo je nasta-
lo zaradi pogostih požarov, ki so povzročali veliko škodo. Začetki so 
bili skromni, a vendarle spodbudni in dovolj učinkoviti, sčasoma se 
je izboljševala gasilska tehnika in danes so gasilci na nivoju države 
sila 160.000 članov, od tega je vsaj 50.000 strokovno usposoblje-
nih in opremljenih, da lahko posredujejo ob požaru ali katerikoli 
drugi nesreči, kjer je potrebna pomoč.
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Zaključena ureditev 
pešpoti od igrišča 
na Hribarjevi ulici do 
trgovskega centra
Na pobudo stanovalcev Hribarjeve ulice je Občina Mengeš 
pripravila projekt povezovalne peš poti od igrišča na Hri-
barjevi ulici do trgovskega centra. Po predstavitvi različnih 
variant ureditve poti  prebivalcem Hribarjeve ulice je obči-
na izpeljala vse potrebne postopke, od umestitve sredstev 
v proračun, do priprave izvedbenih načrtov, izbire izvajalca 
in nadzora nad izvedbo del.

S samo izvedbo, gradnjo pešpoti od igrišča na Hribarjevi ulici do 
bližnjega trgovskega centra, je Občina Mengeš začela v mesecu 
oktobru. V sklopu projekta je občina uredila odvodnjavanje, zgra-
dila robnike in nasula pesek. Na začetku in koncu povezovalne 
peš poti so bili postavljeni količki, ki bodo preprečevali divjo vo-
žnjo s kolesi ali motorji. Dela so bila zaključena konec oktobra.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Vstop na pešpot s smeri trgovskega centra
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Novoletne praznike 
imamo vsi radi?
Pa smo ga dočakali. Mesec december namreč. Najbolj veseli 
mesec v letu, kjer nas lučke in polna zasedenost trgovskih 
centrov opominjajo, da se leto počasi izteka. Ob tem pa si 
zastavljam vprašanje, ali smo si s to, več kot mesec dni dolgo 
potrošnjo in hitenjem po trgovinah, morda vzeli čar praznika? 
Decembrska nakupovalna mrzlica se namreč vedno bolj 
pomika v mesec november. Menim, da se z decembrskimi 
nakupi v mesecu novembru že rahlo pretirava, saj s tem 
praznični čar decembra počasi izgublja svoj pomen. Po 
drugi strani pa se verjetno marsikdo od vas sprašuje, ali 
je potrebno denar dajati za lučke in okrasitev mest. Jaz 
sem menja, da je prav, da nekaj  sredstev namenimo tudi 
za okrasitev, saj nam ta še bolj pričara praznično vzdušje. 
Seveda pa je tudi tukaj potrebna zmernost. Ne glede na 
to, kakšnega mnenja smo, pa imamo te novoletne praznike 
večinoma vsi radi. Še najbolj verjetno naši najmlajši, saj jih 
v tem času obiščejo dobri možje.
Zavedam pa se, da teh praznikov  le ne moremo vsi občutiti ena-
ko, niti jih enako praznovati. Izguba nam dragocenih oseb, osebne 
stiske in tragični dogodki v našem življenju zagotovo zelo močno 
vplivajo na naše občutenje in doživljanje praznikov. Tako vsako leto 
tudi tokrat večkrat pomislim na šibkejše skupine v naši družbi, ki so 
pomoči potrebni. Kako prav in lepo je, če v tem prazničnem času 
njim namenimo nekaj lepih besed, jih morda skromno obdarimo 
ali pa jim enostavno podarimo več svojega časa. S tem jih bomo 
prav gotovo razveselili in jim polepšali praznične dni. Potruditi se 
zanje ima posebno vrednost, vendar je prav tako pomembno, da 
ob tem ne pozabimo nase in v sebi poiščemo predvsem notranje 
zadovoljstvo.  Če nam to ni uspelo v tem letu, pa naj bo to izziv za 
prihodnje leto. 
Spoštovani občani in občanke! Naj bodo decembrski dnevi kar se da 
praznični. Naj vam bodo izkušnje, ki ste jih pridobili v preteklosti, 
navdih za prihodnost. Pri tem pa naj vam dnevni dogodki, predvsem 
tisti stresni, ne jemljejo preveč energije. Najbolj pa vam želim zdrav-
ja, saj brez njega vse povedano izgubi svoj pomen. Imejte se lepo s 
svojimi najdražjimi in SREČNO v letu 2018.

Bogo Ropotar, podžupan

Občankam in občanom želimo vesele božične praznike, 
čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
v novem letu 2018 pa vam želimo zdravja, 
dobrega počutja in uspehov pri vašem delu.  

Franc Jerič, župan  
Bogo Ropotar, podžupan
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Bogo Ropotar, podžupan



OBČINA

V mesecu novembru so bili predstavniki Občine Mengeš ponovno opozorjeni na neustrezno odložene odpadke na ekolo-
škem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš. V primeru nadaljnjih kršitev odlaganja odpadkov na ekoloških otokih bo občina 
prostor opremila z video nadzornim sistemom.

Ponovno neprimerno odlaganje odpadkov na 
ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš

Neprimerno odloženi odpadki na ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti 
Mengeš

Besedilo in foto: Občinska uprava

Po ogledu ekološkega otoka je bilo ugotovljeno, da so bili pri Zdra-
vstveni postaji Mengeš - ob zabojnike na ekološkem otoku - odlo-
žene vrste odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, ob zabojnike, ki 
so bili prazni, pa so bile odložene tudi vrste odpadkov, ki sodijo v 
zabojnike. Omenjeni odpadki, odloženi poleg zabojnikov, so ekolo-
ški otok ob Zdravstveni enoti Mengeš spremenili v zbirno mesto za 
odpadke. Za dodatno neurejenost ekološkega otoka je poskrbelo 
še vreme, dež, ki je papir in druge odpadke zmočil, ter veter, ki je 
razmočene odpadke razmetal po celotnem otoku in bližnji okolici. 
Vse, ki ste na otok odložili neustrezno vrsto odpadkov, prosimo, 
da odpadke v prihodnje odpeljete na Zbirni center v Dob, kjer jih 
lahko brezplačno odložite vsak delovni dan po 15. uri in konec 
tedna v času uradnih ur. Vse, ki ste odpadke, ki sodijo v zaboj-
nike na ekološkem otoku, odložili poleg zabojnikov, pa prosimo, 
da v prihodnje smeti odložite v ustrezne zabojnike. V primeru, da 
so odpadki na posameznem ekološkem otoku odloženi nemarno, 
poleg zabojnika, je potrebno organizirati izredni odvoz in čišče-
nje ekološkega otoka, kar posega v sistem odvoza izvajalca javne 
službe odvoza in zbiranja odpadkov ter pomeni izreden, dodaten 
strošek za občinski proračun Občine Mengeš. 
V Občini Mengeš je več kot dvajset ekoloških otokov, na vseh pa 
so zabojniki za zbiranje odpadnega papirja in stekla. Na treh oto-
kih so tudi zabojniki za zbiranje manjših gospodinjskih električnih 
naprav in zabojniki Humana za zbiranje odpadnih oblačil. Vsak 

zabojnik je opremljen z napisom, ki obvešča, kaj v zabojnik sodi 
in kaj ne.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Pomnik vojne za Slovenijo ob 25-letnici
Zveze veteranov za Slovenijo tudi v Občini Mengeš
V letu 2016 je Občinski odbor Zveze vojnih veteranov Slovenije podal pobudo za postavitev pomnika vojne za Slovenijo 
v spominskem parku, parku nasproti Kulturnega doma Mengeš. Občina Mengeš je mengeške veterane pri njihovih pri-
znavanjih podprla in tako se je v mesecu oktobru začelo s pripravljalnimi deli za postavitev pomnika. Pričakujemo, da 
bo pomnik, v obliki tetraedra (piramide), ki je simbol osamosvojitvene vojne, postavljen do konca leta 2017. Spomenik 
bo z napisom »Slovenskemu narodu za upor proti agresorju v l. 1990–1991« posvečen vsem, ki so takrat sodelovali v 
oboroženih in neoboroženih strukturah.

Občina Mengeš je na pobudo Občinskega odbora Mengeš Zveze 
vojnih veteranov Slovenije pripravila projekt umestitve pomnika 
vojne za Slovenijo v občino Mengeš. Sledila je osnovnem namenu 
mengeških veteranov postavitev pomnika Slovenskemu narodu za 
upor proti enotam JLA v letih 1990 in 1991, zato je podrla predlog 
mengeških veteranov in pomnik umestila v spominski park, park 
nasproti Kulturnega doma Mengeš. Oblika pomnika bo tetraeder 
(piramida), ki je simbol osamosvojitvene vojne in je postavljen že 
v številnih občinah, tudi v občinah, ki mejijo na občino Mengeš, v 
Kamniku in Domžalah. Na pomnikih po Slovenij so različni napisi 
oziroma posvetila. Mengeški veterani so se odločili, da je pomnik 
namenjen vsem, v spomin in opomin, zato so predlagali napis 

»Slovenskemu narodu za upor proti agresorju v l. 1990–1991«. 
Izvedbena dela za postavitev pomnika so se začela v mesecu ok-
tobru, ko je bila najprej pripravljena površina za postavitev pomni-
ka. Pri tem je bilo potrebno odstraniti drevo, ki je bilo oslabljeno, 
poškodovano v žledu. Nato je bila postavljena osnovna ploščad, 
na kateri bo pomnik. Do konca leta bo postavljen še pomnik, 
kar bo posebej obeleženo po ureditvi celotne okolice. Občinski 
odbor Mengeš Zveze vojnih veteranov Slovenije se bo s postavi-
tvijo pomnika poklonil vsem, ki so sodelovali v osamosvojitveni 
vojni za Slovenijo v letih 1990 in 1991 ter nanjo opomnil mlajše 
generacije.

Besedilo: Občinska uprava
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Občinski svet Občine Mengeš potrdil predloga 
rebalansa proračuna za leto 2017 in spremembo 
proračuna za leto 2018
V četrtek, 7. decembra 2017, je v potekala seja Občinskega sveta Občine Mengeš. Na dnevnem redu je bilo poleg 
številnih točk, skupaj kar petnajstih, tudi Letni program športa v Občini Mengeš za leto 2018 ter predloga rebalansa 
proračuna za leto 2017 in spremembe proračuna za leto 2018. Slednji je bil povezan predvsem z zamikom poplačila 
dogovorjenih sofinanciranih sredstev iz kohezijskega programa, saj se je predvideno poplačilo sredstev zaradi prehoda 
Ministrstva za okolje in prostor na nov informacijski sistem preneslo iz leta 2017 v leto 2018. Občinski svet Občine Men-
geš je razpravljal o obeh predlogih in ju potrdil. Oba predloga sta pred obravnavo na Občinskem svetu Občine Mengeš 
obravnavala že delovni telesi Občinskega sveta Občine Mengeš, Odbor za gospodarstvo, finance in proračun ter Odbor 
za okolje in prostor.

Predlog rebalansa Proračuna za leto 2017 je bil povezan z uskla-
ditvijo načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov 
iz Načrta razvojnih programov za obdobje 2017–2020.
Na prihodkovni strani je prišlo do spremembe na postavki »dohodni-
na«, saj je bila povišana povprečnina, ter na postavkah »davki na 
nepremičnine«, »davki na dediščino in darila«, »davki na promet ne-
premičnin in na finančno premoženje«, »davki na posebne storitve«, 
»prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežki prihodkov 
nad odhodki«, postavki »takse in pristojbine« in »nedavčni prihod-
ki«. Zmanjšala pa so se sredstva na postavkah »prejeta sredstva iz 
državnega proračuna«, saj predvidoma ne bodo realizirani prihodki 
iz naslova lastne udeležbe Republike Slovenije na podlagi pogodbe o 
sofinanciranju operacij Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter na postavki »prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz kohezijskih sredstev«, ker bodo zaradi uvajanja novega informa-
cijskega sistema omenjena sredstva za sofinanciranje Nadgradnje 
centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik izplačana v letu 2018. 
V predlogu rebalansa Proračuna Občine Mengeš za leto 2017 so bile 
spremembe tudi na odhodkovni strani, med razpravo so bili najpogo-
steje izraženi pomisleki pri rekonstrukciji ali izgradnji krajših uličnih 
odsekov, Sadnikarjeva, Japljeva in Prešernova; pri gradnji vzhodnega 
prizidka Osnovne šole Mengeš; pri odpovedi obnove strehe na Vrtcu 
Mengeš; urejanju krožišč ter o dodanih postavkah, Sofinanciranje na-
kupa kombiniranega vozila za Gasilsko zvezo Slovenije in Izgradnja 
pločnika na Liparjevi cesti. Po opravljeni razpravi in obrazložitvah 
s strani župana in občinske uprave so svetnice in svetniki potrdili 
predlagan predlog rebalansa Proračuna Občine Mengeš za leto 2017.

Pri naslednji točki predlog Spremembe Proračuna Občine Mengeš 
za leto 2018 pa je bila največja sprememba povezana s prenosom 
planiranih prihodkov iz naslova sofinanciranja operacij Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, in sicer iz leta 2017 v leto 2018.
Na odhodkovni strani so bila zmanjšana sredstva na postavkah 
pešpot Hribarjeva, ureditev parkirišča ob Osnovni šoli Mengeš, ki 
bo urejeno v sklopu izgradnje telovadnice ob Osnovni šoli Mengeš; 
povečane pa postavke plače zaposlenih v občinski upravi, zaradi 
upokojitve dveh zaposlenih; dogovorjene komasacije na Drnovem; 
nadaljnjega urejanja ceste na Dobeno ter na postavki novoletna 
okrasitev. Svetnice in svetniki so v razpravi opozorili na pomen ra-
cionalnega načrtovanja porabe sredstev in po zaključeni razpravi 
potrdili predlagane Spremembe Proračuna Občine Mengeš za leto 
2018.
Občinski svet je v nadaljevanju potrdil Letni program športa v Ob-
čini Mengeš za leto 2018, prečiščeno besedilo Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Mengeš, obvezno razlago Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ME 30-S pri 
Cegvenci vzhod Mengeš, Letni program pridobivanja in razpolaga-
nja nepremičnin za leti 2017 in 2018, Sklep o določitvi povprečne 
gradbene cene za področje občine Mengeš za leto 2018 ter vre-
dnost zemljišč in odškodnin za trajno ustanovitev služnost, Sklep o 
določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2018 
in Sklep o določitvi vrednosti točke izračuna nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Mengeš za leto 2018.

Besedilo: Občinska uprava

V novembru zaključili z delno sanacijo cestišča na 
Drnovem
Občina Mengeš se je zaradi dotrajanosti cestišča na Drnovem odločila za delno sanacijo cestišča. Posebej, ker se cesta 
pogosto uporablja kot obvozna cesta za tovorni in osebni promet. S tem se  vozniki  tako izognejo jutranjim in popoldan-
skim zastojem v Mengšu predvsem iz  smeri Kranja.

Z delno sanacija cestišča Drnovo je občina začela v mesecu okto-
bru. Poškodovani deli cestišča so se izrezali, se ponovno utrdili in 
preplastili. Zaradi neupravičene zamude pri izvajanju del  je občina 

Mengeš v skladu s pogodbo  izvajalcu zaračunala zamudne penale.

Besedilo: Občinska uprava
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Zdrav zajtrk tudi v Občini Mengeš, v Osnovni šoli 
Mengeš in Vrtcu Mengeš

V kulturni program so vzgojiteljice skupaj z otroci vključile tako 
pesmico o čebelicah, pesmico o medvedu, velikem ljubitelju 
medu, ter ples. Otroci so ponosno predstavili pripravljen pro-
gram, zato jim je Jože Boštjančič, predsednik Čebelarske družine 
Mengeš, postavil tudi več vprašanj povezanih s čebelami. Hiteli 
so z odgovori, ki so bili zelo zanimivi in so pokazali, da se otroci 
z čebelami in medom srečajo ob različnih priložnostih - bili so že 
na obisku pri čebelarju, vedeli so, kako izgledajo čebele, kakšne 
barve so, zakaj so pomembne in kaj pridelajo. Otroci so tudi 

Skupinska fotografija udeležencev zdravega zajtrka v Vrtcu Mengeš

Zdrav zajtrk je namenjen promociji zajtrka kot najpomembnejšega obroka dneva, ki naj ga sestavlja zdrava in lokalno pri-
delana hrana. V Občini Mengeš že vrsto let negujejo tradicijo, najprej medenega, sedaj zdravega zajtrka, ki ga pripravijo 
tako v Vrtcu Mengeš kot v Osnovni šoli Mengeš. Vabilu Vrtca Mengeš na zdravi zajtrk so se odzvali Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš, Tina Štrukelj, predsednica Sveta staršev Vrtca Mengeš, Jože Boštjančič, predsednik in drugi člani Čebe-
larske družine Mengeš. Sprejeli so jih v enoti Gobica, kjer so jim otroci pripravili zanimiv kulturni program, odgovarjali na 
vprašanja o čebelah ter se navdušeno lotili zajtrka z medom.

ugotovili, da imajo radi čebele, saj brez njih ne bi bilo medu. 
Obiskovalci so nato svoje znanje, orodje in med predstavili še v 
drugih skupinah v enoti. Obisk so zaključili z zahvalo in pova-
bilom na pomladno druženje. Mateja Hribar Sicherl, ravnatelji-
ca Vrtca Mengeš, pa se je obiskovalcem zahvalila z negovalno 
kremo, ki so jo iz čebeljega voska in drugih naravnih sestavin 
pripravili v vrtcu.

Besedilo in foto: Občinska uprava
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Datum: 15.12.2017

Številka: 671-4/2017-1 

POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
NAJUSPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE MENGEŠ V LETU 2017

Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom Občine 
Mengeš v letu 2017. 
Pravico do priznanj imajo:
• športniki društev, ki imajo sedež na območju občine Mengeš;
• športniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Mengeš in
so v letu 2017 dosegli medaljo (zlato, srebrno ali bronasto) na državnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. 
Predlog mora biti ustrezno obrazložen s priloženim uradnim dokumentom o doseženem rezultatu.
Rok za oddajo predlogov je 5. januar 2018 do 12.00 ure. Predloge lahko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, Mengeš ali po elektronski pošti na naslov obcina.menges@menges.si.
Več informacij o povabilu dobite na telefonski številki 01/724 71 07. 

Priznanja najuspešnejšim športnikom občine Mengeš bodo podeljena na zaključni prireditvi, za katero bo datum javno objavljen 
naknadno.
       Franc JERIČ, l.r.
        Župan Občine Mengeš



INTERVJU: 

Dušan, ali lahko o sebi poveste nekaj besed?

Dušan Cvetkovič: Sem invalidsko upokojen. 
Star sem 59 let in imam februarja okroglo 
obletnico. Takrat bi si želel, da se mi za 
rojstni dan spečejo miške.

Jure Planinšek, varuh: Za rojstne dneve dobi 
vsak kar si želi. Želje so skromne a srčne. Od 
torte, pohanega piščanca ali Dušanovih mišk.

Oba, Dušan in Franci sta že stara stanovalca 
in dobro poznata vse, ki živijo in delajo v vaši 
hiši. Kako bi opisala življenje v skupnosti?

Dušan Cvetkovič: Stanujem v Petki (Bivalni 
enoti V.) in se zelo dobro počutim. Sostanovalci 
si med seboj pomagamo, smo solidarni drug 
do drugega. Včasih sem imel enoposteljno 
sobo in danes sem v sobi skupaj z Lojzetom 
s katerim se tudi zelo dobro razumeva. Ne 
razmišljam, da bi šel kam drugam. V Mengšu 
pa sem šest let in pol.

Franci Može: Jaz pa sem v Mengšu že vsaj 
deset let in mi je všeč.

Vaša hiša je skoraj sredi Mengša in imate 
kar nekaj sosedov. Kakšen odnos imate z 
njimi?

Dušan Cvetkovič: S sosedi nimamo posebnih 
težav. Razen na Petki. Če smo včasih malo 
glasni, so na nas malce jezni. Zato moramo 
paziti, da ne povzročamo hrupa.

Franci Može: Sosedje so prijazni in nam 
pomagajo pri veliko stvareh. Nas jemljejo 
kot del skupnosti. Večina prebivalcev 
Mengša nas dobro pozna in nas ne gledajo 
postrani.

Jure Planinšek, varuh: Lokalna skupnost 
nam veliko pomaga. Povabili so nas gasilci, 
k nam so se prišli predstaviti policisti iz PP 
Domžale, imeli smo obisk cvetličarke ... S 
pomočjo župana bomo dobili tudi stojnico 
in sodelovali na dogodku Odprta kuhinja 
16. decembra. Želimo si še več aktivnosti 
naših stanovalcev in da bi nekateri vitalni 
stanovalci dobili tudi kakšno priložnostno 
delo. Na Mehletovi imamo Slavico, ki rada 
pospravlja, druga gospa rada dela na vrtu. 
Veseli pa bi bili pobude s strani Mengšanov. 
Stanovalce spodbujamo k aktivnostim. Naša 
legenda je Mujo, ki ima cerebralno paralizo 
in je vseeno zelo aktiven. Ukvarja se s 
prodajo vžigalnikov, izdeluje slike in različne 
umetniške izdelke.

Dušan, bi opisali kako se začne vaš 
»delovni« dan.

Dušan Cvetkovič: Zjutraj sprehodim psičko 
Boni, spijem jutranjo kavico, ki si jo skuham 
sam. Ob osmih imamo zajtrk. Po tem 
dobimo terapije. Jemljem posebna zdravila. 
Vsako jutro telovadimo, razen ob sobotah in 
nedeljah. Nato so na vrsti dežurstva v kuhinji, 
zadolžitve čiščenja hiše, skrb za osebno 
higieno in podobno.

INTERVJU: zavod Prizma

Kako živijo naši sosedje najlažje izveš iz prve roke. Tako, da jih vprašaš. Ljudje 
vedno radi povedo vse lepo in tudi tisto kar jim leži na duši. Zato smo se v zavodu 
Prizma Ponikve pogovarjali s tam zaposlenim varuhom Juretom Planinškom, ki 
pomaga stanovalcem pri vsakodnevnih opravilih, gospodinjstvu, osebni higieni, 
administraciji in z njimi preživi večji del dneva. Stanovalca Dušan Cvetkovič in 
Franci Može pa sta nam razkrila male skrivnosti njihovega vsakdana in bivanja v 
hiši sredi Mengša.

Večina prebivalcev 
Mengša nas dobro 
pozna in nas ne 
gleda postrani

Mengšan – december 20178



Mengšan – december 2017 9

Jure Planinšek, varuh: Stanovalci si večinoma 
kuhajo sami. Mi smo tu kot podpora. 
Usmerjamo, učimo, malo nadzorujemo.

Dobra hrana je ljudem pomembna. Si jo 
pripravljate sami ali jo dobite od drugod?

Franci Može: Hrana je zelo dobra. Iz matične 
enote dobimo jedilnike in nato sami kuhamo.

Dušan Cvetkovič: Jaz ne kuham in sem 
le asistent. Edino kar rad skuham je kava. 
Dopoldansko ali popoldansko. Kosilo imamo 
petnajst do poldne. Med zajtrkom in kosilom 
so tudi različne aktivnosti v delavnici ali pa 
gremo na sprehod. Odvisno od interesa in 
vremena.

Kako poteka vaš preostali del dneva?

Dušan Cvetkovič: Popoldne gledamo 
televizijo in spremljamo poročila. Rad berem 
knjige in revije kot so Svet in ljudje, Življenje 
in tehnika in National Geographic. Revije mi 
posoja brat. Rad prebiram tudi zgodovinske 
knjige. Dan se konča z večerjo ob pol šestih 
in nato gremo spat ob osmi uri.

Bliža se novo leto in praznični december je 
tu. Kaj si želite za darilo?

Franci Može: Za novo leto bi si želel novo 
kolo. Prejšnjega so mi ukradli. Bil je čisto 
nov, rdeč tricikel, prilagojen za invalide. Sam 
sem varčeval za kolo. Stalo je 400 EUR in 
tudi kupil sem si ga sam. Po tednu dni pa je 
pod stopnicami pokrito kolo izginilo neznano 

kam. Če bi kdorkoli vedel o tem, bi bil vesel 
kakršnekoli informacije.

Jure Planinšek, varuh: Obrnili smo se na 
policijo, a do sedaj kolesa žal niso izsledili. 
Želeli bi, da bi Franci svoje kolo zopet dobil 
nazaj. To je bila redka a grenka izkušnja, še 
posebej za Francija.

Praznike je vedno lepo preživeti v dobri 
družbi. Kako boste praznovali prihod novega 
leta?

Jure Planinšek, varuh: Za silvestrovo bomo 
imeli malce bolj bogato večerjo. Lani smo 
imeli v Bivalni enoti Žiga celo zabavo za vse 
stanovalce. Nekateri pa gredo praznovati s 
svojci.

Dušan Cvetkovič: Kot skupnost imamo več 
organiziranih izletov. Spomladi smo preko 
skupnega fonda bili v Volčjem potoku, 
obiskali smo tudi Ljubljanski grad, konec 
decembra pa gremo z vlakom v Celje 
pogledati novoletne lučke. Franci pa si želi 
obiskati disko.

Jure Planinšek, varuh: Na izlete hodimo 
s pomočjo skupnega fonda, ko stanovalci 
od svojih žepnin sofinancirajo izlete. Del 
stroškov pa pokrivamo s pomočjo donacij in 
popustov, del pa jih krije Zavod. Z denarjem 
zbranim v skupnem fondu gremo na koncu 
izleta na skoraj obvezno pico.

Kaj bi želeli sporočiti vsem ljudem, ki vas 
obkrožajo?

Jure Planinšek, varuh: Duševne bolezni so 
zahrbtne, ker vzamejo človeku voljo. Ljudje 
niso sami krivi, če zbolijo in to moramo vedeti. 
Zato moramo do takšnih ljudi biti strpni in jih 
sprejeti takšne kot so.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

 »Želimo si še več aktivnosti naših stanovalcev in da bi nekateri vitalni stanovalci dobili tudi kakšno priložnostno delo.«

 »Za novo leto bi si želel novo kolo, saj je prej-
šnje, po tednu dni od nakupa, izginilo neznano 
kam. Če bi kdorkoli vedel o tem, bi bil vesel 
kakršnekoli informacije,« Franci Može



Vaš pristop k oskrbi ljudi, ki ne morejo 
živeti sami je malce drugačen od 
običajnega. Osnovna ideja je v bivalnih 
enotah, ki so locirane v urbanih krajih.
Bivalne enote so bile ustanovljene s 
širjenem inštitucije izven Ponikev. Njihov 
smisel je, da bi dislocirane bivalne 
enote čim bolj samostojne zaživele, da 
se stanovalci v njih počutijo čim bolj 
domače, da so čim bolj samostojni in da 
postanejo del običajne lokalne skupnosti. 
To je osnoven namen skupaj s tem, da 
jim omogočimo možnost samostojnega 
življenja.

Ste edina inštitucija v državi, ki nudi 
pomoč na način bivalnih enot?
Prav na enak način, z bivalnimi enotami 
je v Sloveniji kar nekaj zavodov. Naša 
posebnost je, da hkrati nudimo tudi 
zdravstveno obliko pomoči. To je naša 
prednost in nas razlikuje od klasičnih 
stanovanjskih skupnosti.

Kaj je prednost tovrstnih skupnosti kot je 
vaša?
Stanovalcem omogočamo občutek doma in 
hkrati nudimo popolno podporo zaposlenih, 
kot so zdravstveni tehniki, varuhi, delovni 
inštruktorji, psihologinje, socialne delavke, 
delovne terapevtke, fizioterapevtke in drugi 
strokovni delavci.

Kako se vaš zavod financira?
Zavod Prizma Ponikve je javni zavod. 
Oskrbnino plačujejo stanovalci, preostanek 
zneska pa prispevajo Občine. Zdravstveni 
del storitev pa financira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje.

Koliko enot je v Mengšu?
V Mengšu so 3 bivalne enote, ki spadajo 
pod zavod Prizma Ponikve. Prvo enoto smo 
ustanovili na Mehletovi že leta 2004 in jo 
imenujemo kar Enka oziroma Bivalna enota 
I. Tudi zato, ker je na Mehletovi 1. Leta 
2006 je bila ustanovljena bivalna enota 
Žiga in nato še bivalna enota Pet (V.). V 
vseh enotah je skupaj 33 stanovalcev in 
prihajajo iz vse Slovenije.

Zakaj ste za širjenje vašega delovanja 
izbrali prav Mengeš?
V Mengšu smo našli zanimive in primerne 
hiše za najem. Hiša Žiga ima tudi dvigalo 
in omogoča udobno bivanje tudi gibalno 
oviranim.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

INTERVJU: Irena Petrovčič

Posebni socialno varstveni zavod Prizma ima sedež v Ponikvah, kjer je matična 
enota od leta 1936. Ustanovitelj zavoda je bi Anton Mrkun, duhovnik, pisatelj, 
socialni delavec. Vse se je začelo s najprej z zdravstvenim zavodom in nadaljevalo 
z domom za upokojence. Osnovni namen zavoda je nudenje oskrbe ljudem s 
težavami v telesnem in duševnem zdravju. Irena Petrovčič je delovni inštruktor in 
skrbi za stanovalce v bivalnih enotah v Mengšu.

Občutek doma in 
popolna podpora 
zaposlenih
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Vam želi lep pogled z 
veliko sreče in zdravja 

v letu 2018

Vam želi lep pogled z 
veliko sreče in zdravja 

v letu 2018

Le spi, le mirno spi, otroček mili, 
na Betlehemski slamici, 

le spi, le mirno spi, otroček mili, 
ogenj ljubezni v nas prižgi. 

(J. Brojan) 
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Slavnostna akademija ob 20-letnici 
Gasilske zveze Mengeš
V petek, 10. novembra 2017, je v župnijskem domu v Mengšu potekala slavnostna akademija ob 20-letnici ustanovitve in 
delovanja samostojne Gasilske zveze Mengeš. Na prireditvi so se zbrali gasilci prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo 
pod okriljem Gasilske zveze Mengeš, predstavniki drugih društev in organizacij, s katerimi gasilci sodelujejo, in predstav-
niki sosednjih gasilskih zvez, Gasilske zveze Slovenije, jubilej pa je s svojo prisotnostjo počastil tudi generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Darko But.

REPORTAŽA: Slavnostna akademija GZM

Kulturni program slovesnosti so oblikovale vzgojiteljice 
mengeškega vrtca, ki pod budnim očesom zborovod-
kinje Andreje Pirc prepevajo v pevskem zboru Kalina, 
in mlada gasilka Patricija Sicherl. Vse zbrane je naj-
prej nagovoril in pozdravil predsednik Gasilske zveze 
Mengeš Janez Koncilija. O pomenu gasilstva in dobre 
organiziranosti gasilcev ter podpori njihovemu delu pa 
so spregovorili še župan Občine Mengeš Franc Jerič, 
član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože 
Derlink in direktor URSZR Darko But.
Sledila je predstavitev 20-letnega dela in izzivov, ki se 
jih je leta 1997 lotila novoustanovljena Gasilska zve-
za Mengeš. Delo je z bogatim slikovnim gradivom in 
faksimilom Pogodbe o ustanovitvi predstavljeno tudi v 
posebni monografiji, ki poleg zgodovinskega pregleda 
združuje tudi raznolikost dejavnosti gasilcev v občini 
danes in predstavlja društva, ki delujejo v zvezi. Mo-
nografija tako omogoča vpogled v bližnjo preteklost, v 
bogato sodelovanje z Občino, vsemi župani, drugimi 
društvi in vrtcem ter osnovno šolo, hkrati pa predstavlja 
velik prispevek Gasilske zveze Mengeš k bolj sistem-
skemu financiranju gasilstva po občinah po vsej Slove-
niji, saj so občine marsikje po Sloveniji sledile primeru 
mengeške dobre prakse z uveljavitvijo načrta razvoja in 
opremljanja, ki je bil uspešno izpeljan v Občini Men-
geš. Monografijo sta ob sodelovanju predstavnikov pro-
stovoljnih gasilskih društev uredila Janez Koncilija in 
Mateja Jemec Tomazin, v njej pa je delo gasilcev v Loki 
opisal tudi prezgodaj preminuli Jože Brojan.
Drugi del slovesnosti je bil namenjen podelitvam spo-
minskih plaket in knjige Gasilska zveza Mengeš: 1997–
2017. Plakete in knjige sta podeljevala predsednik in 

Gasilci in visoki gostje ob pozdravu državne himne

Čestitka župana Franca Jeriča za 20-letno delo



Mengšan – december 2017 13

Pozdravni nagovor predsednika GZ Mengeš Janeza Koncilija

Franc Blejc ob prejemu spominske plakete

Za uspešno izvedeno slovesnost se zahvaljujemo:

• gospodu župniku Marku Koširju za uporabo prostorov župnijskega doma;
• načrtovalcu scene arhitektu Antonu Bendu in njegovemu sodelavcu Petru 

Krušniku;
• skrbniku ozvočenja Juretu Jakliču;
• gasilkam in gasilcem za pripravo prostora;
• pevskemu zboru Kalina in zborovodkinji Andreji Pirc ter Patriciji Sicherl 

za izvedbo kulturnega programa;
• Gostinstvu Per za pripravo pogostitve;
• Donatorjem: Občini Mengeš, podjetju Filc d.o.o., Zavarovalnici Triglav in 

Tiskarni  Rudolf T.P.P.A.;
• članom informativnega portala Domzalec.si za dokumentiranje slovesno-

sti.

Hvala tudi vsem, ki ste s svojo prisotnostjo počastili jubilejno slovesnost.

poveljnik gasilske zveze Janez Koncilija in Miha Verbič, prejeli pa so jih člani 
prvih organov zveze ter predstavniki sosednjih gasilskih zvez, vsi dosedanji 
župani Občine Mengeš ter predstavniki društev in podjetij, ki podpirajo delo 
gasilcev. Posebno spominsko plaketo je prejel tudi starosta mengeških gasilcev 
in dobitnik priznanja Matevža Haceta Franc Blejc, ki se je v imenu vseh dobi-
tnikov zahvalil za podeljena priznanja.
Prireditev je povezoval Miha Žargi, na koncu pa je za prisrčen zaključek poskr-
bel župan Franc Jerič, tudi sam predan gasilec, ki je s košaro, polno dobrot, 
povabil gasilce za skupno mizo, kjer se ob skupnem druženju lahko sprejemajo 
tudi predlogi za uspešno delovanje zveze v prihodnje.
Novembrski petkov večer je tako združil ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati 
drugemu, in pokazal, da je pomembna organiziranost na vseh ravneh delova-
nja gasilcev. Vpetost v različne dejavnosti, ki potekajo v kraju, pomaga gasil-
cem tudi pri izpolnjevanju osnovnega poslanstva skrbi za varovanje ljudi, živali 
in premoženja, zato je pomembno, da se dobro delo nadaljuje tudi v prihodnje 
in da poteka dober pretok informacij in spoznanj z nižjih ravni na višje in nazaj. 
Na pomoč!

Besedilo: Mateja Jemec Tomazin
Foto: Janez Ravnikar

Gasilci s praporjem
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Otvoritev razstave in podelitev nagrad natečaja 
meseca požarne varnosti
V četrtek, 30 novembra 2017, je bila v Kulturnem domu Mengeš odprta razstava likovnih in literarnih del na temo meseca 
požarne varnosti pod naslovom: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«. Natečaj vsako leto razpiše Gasilska zveza 
Mengeš, v njem pa sodelujejo učenci razredne stopnje od 2. do 4. razreda Osnovne šole Mengeš.

Dvorano so napolnili udeleženci natečaja, njihovi starši, sorodniki ter 
mentorji in prisluhnili programu, ki ga je povezoval Miha Žargi, v ka-
terem je bila obrazložena vsebina natečaja, ki predstavlja pomemben 
element za večjo varnost udeležencev v nesreči. Z zagotavljanjem pro-
stih poti je ne samo za gasilce, ampak za vse reševalne enote, prihod 
na kraj dogodka veliko hitrejši. S hitrim prihodom na mesto nesreče 
pa je pomoč bolj učinkovita in nemalokrat bistvena tudi za reševanje 
človeških življenj. Gasilci se vse prevečkrat srečujejo s težavami do-
stopnosti do mesta požara, prometne ali druge nesreče. Največkrat 
jih povzročajo nepravilno razvrščena vozila, kar je še posebej značilno 
za avtocestni promet, v naši okolici pa težavo povzročajo nepravilno 
parkirana vozila, ki onemogočajo dostop gasilskih vozil na postavitveno 
površino, s katere bi gasilci lahko najhitreje in najlažje izvedli interven-
cijo. Udeleženci natečaja so problematiko zelo dobro ponazorili v svojih 
izdelkih, ki so bili za razstavo pripravljeni na podlagi izbora mentorjev 
in akademskega slikarja Vinka Železnikarja.
Zbrane so pozdravili podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar, ravnatelj 
Osnovne šole Mengeš Milan Burkeljca, predsednik Komisije za mladino 
GZ Mengeš Robert Ručigaj in predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez 
Koncilija, ki so v nagovorih poudarili pomembnost obravnavane teme 
in izrazili zahvalo ter čestitke nagrajencem natečaja, katerim so bila 
podeljene tradicionalne simbolične nagrade.
Vsako leto je v natečaju najboljšemu razredu podeljeno tudi poseb-
no priznanje v obliki kipca – maskote gasilčka, ki sta ga letos zaradi 

Ogled razstave Nagrajena razreda 4. a in 4. b

Literarni prispevek Marine Morozove, učenke 4. a 
razreda, ki lepo prikazuje, kako smo lahko odrasli včasih 
neodgovorni z dajanjem slabega zgleda:

»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«
Nekega dne je v šolo prišla gospa požarna inšpektorica in 
parkirala na intervencijski poti. To vidi gospod hišnik in ji 
prijazno pove, da na intervencijski poti ne sme parkirati. 
Gospa požarna inšpektorica ga pohvali, da je zelo dober 
hišnik, ker skrbi za red tudi na intervencijski poti. Gospod 
hišnik je bil vesel, saj marsikdo od staršev noče upoštevati 
pravila, da mora biti intervencijska pot vedno prazna.

Marina Morozova, 4. b

izjemne izenačenosti izdelkov prejela kar dva razreda, in sicer 4. a z 
razredničarko Mileno Osredkar in 4. b z razredničarko Darjo Kruljec.
Program je z odličnimi igranjem na harmoniko popestril mladi gasilec 
iz PGD Loka pri Mengšu Anžej Šarc.

Besedilo: JK, GZ Mengeš
Foto: Sandi Zajc

Tradicionalni slovenski zajtrk v Navihančkih
V skupini Navihančki smo imeli letos čast gostiti goste na tradicionalnem slovenskem zajtrku. Dogodek se je zgodil v petek, 
17. novembra 2017. S pripravami smo začeli že v ponedeljek. Iz zakladnice že usvojenih pesmic smo priklicali Bitenčevo 
Čebelico. Do konca tedna smo se naučili še Župančičevega Starega meda. V sredo smo bili na obisku pri čebelarju, gospo-
du Francu Pavriču, ki nas je pogostil tudi s sladkim medom.

Ker na slovesnostih v glasbenem mestu Mengšu običajno ne gre brez 
plesa, smo se tudi mi trudili in se gostom predstavili z osnovnim 
korakom valčka, na skladbo Lojzeta Slaka Čebelar. Predvidevali smo, 
da bodo tako župana Franca Jeriča kot čebelarje Mateja Blejca, Jo-
žeta Boštjančiča, Antona Tomca in Franca Pavriča ter Mirota Rusa, 
predstavnico sveta staršev Tino Štrukelj, ravnateljico Matejo Hribar 
Sicherl in vodjo OPZHR Anjo Petelin zagotovo tudi zasrbele pere … 
in so za zaključek valček zaplesali še odrasli otrokom. Potem pa smo 
druženje nadaljevali s slastnim zajtrkom.

Besedilo in foto: Petra Žerovnik Mandič, vzgojiteljica predšolskih 
otrok
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Miklavž in Rotary club Domžale z otroci iz rejniških 
družin
Otroci iz rejniških družin so skupaj z otroki in vnuki članov Rotary cluba Domžale preživeli prelep Miklavžev večer, v torek 
5. decembra 2017, v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici.

Po prijaznem pozdravu predsednika Rotary cluba Domžale, Marka 
Podbevška, se je pričakovanje otrok, združeno s posebnim veseljem 
in vznemirjenjem, stopnjevalo. Vemo, da ta dobri mož po izročilu 
prinaša pridnim otrokom darila, porednim pa šibe.
S pevko Alenko Kolman in ljubko Pujso Pepo smo rajali, prepevali, 
telovadili, umivali zobe, ponovili dneve v tednu, se smejali Pepinim 
dogodivščinam in klicali sv. Miklavža. Čakanje nanj je bilo lepo.
Prišel je z dolgo belo brado, v zlatem plašču, s prelepo kapo, belimi 
rokavicami in zlato škofovsko palico. V spremstvu angelčka je pozdra-
vljal otroke, jim povedal o svojem izročilu, kako lepo je delati dobro 
in jih povabil, da mu kaj zapojejo. Odziv otrok je bil izjemno prisrčen: 
najmlajši so bili najpogumnejši za nastopanje. S pozdravom staršem, 
ki ustvarjajo otrokom varen dom, je obdaril tudi odrasle. Srčnosti in 
dobrote je bilo ta večer čutiti v obilju.
Obdarjenih je bilo 112 otrok, od tega 58 dečkov in 54 deklic. Že 
tradicionalno mu vse od leta 1998 zelo lepa in uporabna darila za 
otroke pomagajo sestaviti dobri ljudje iz Rotary cluba Domžale.
V Centru za socialno delo Domžale se v imenu vseh obdarjenih is-
kreno zahvaljujemo Rotary clubu Domžale, še posebej Miklavževi po-
močnici Martini Oražem.

Besedilo in foto: Marta Tomec

Sv. Miklavž obiskal otroke v občini Mengeš
V torek, 5. decembra 2017, je otroke občine Mengeš obiskal Sv. Miklavž s spremstvom. Z otroki iz naselja Mengeš se je 
srečal pred cerkvijo Sv. Mihaela v Mengšu, z otroki iz naselja Loka pri Mengšu pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu, z 
otroki iz naselja Dobeno v Kmečkem turizmu Blaž in z otroki iz naselja Topole pri kapelici Sv. Lucije pod Plešo. Sv. Miklavž 
je imel spremstvo, tako angele kot parklje, ter je otroke povprašal tako po dobrih delih kot po otroških vragolijah, ki so jih 
težje priznali. Praznično vzdušje je pričaralo spremstvo angelov, ki so ga zmotili parklji s vilami, verigami in strašljivimi 
zvoki. Ob pogledu nanje so vsi otroci obljubili, da bodo naslednje leto še posebej pridni.

Sv. Miklavž je s pomočjo svojega spremstva vsem otrokom občine 
Mengeš, ki so se udeležili napovedanih prireditev, pričaral praznično 
vzdušje, tako s prihodom kot kulturnim programom. Skupaj z angeli 
jim je podelil simbolična darila. 
Prireditev pred cerkvijo Sv. Mihaela v Mengšu za otrok iz naselja 
Mengeš in pri kapelici Sv. Lucije pod Plešo za otroke iz naselja To-
pole je Sv. Miklavžu pomagalo organizirati Kulturno društvo Franca 
Jelovška Mengeš, prireditev ob kamnitem mostu za otroke iz naselja 

Loke pri Mengšu Kulturno društvo Antona Lobode Loka pri Mengšu in 
prireditev v Kmečkem turizmu Blaž za otroke iz naselja Dobena Turi-
stično društvo Dobeno. 
Društva bodo posamezne prireditve predstavile v občinskem glasilu. 
Srečanja Sv. Miklavža z otroki, kulturni program in darila je sofinanci-
rala Občina Mengeš. 

Besedilo in foto: Tina Drolc

Prireditev ob kamnitem mostu za otroke iz naselja Loke pri Mengšu je 
Sv. Miklavžu pomagalo organizirati Kulturno društvo Antona Lobode 
Loka pri Mengšu

Prireditev pred cerkvijo Sv. Mihaela v Mengšu za otrok 
iz naselja Mengeš Sv. Miklavžu pomagalo organizirati 
Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš

V spremstvu angelčka je sv. Miklavž pozdravljal otroke, jim povedal o 
svojem izročil



Mengšan – december 201716

MENGEŠKI UTRIP

Taborniki prvič letos na 
snegu
Taborniki smo včerajšnjo sončno soboto izkoristili za rodov 
sankaški izlet v Tamar, katerega so se tokrat udeležili tudi 
starši otrok. Na pot smo krenili že v zgodnjih jutranjih urah 
in se s tem izognili gneči sprehajalcev in pohodnikov, ki so 
se nerodno umikali nam, sankačem, ko smo drveli po klan-
cu navzdol. Toda pred spustom je bilo najprej treba sani 
spraviti na sam vrh, do doma v Tamarju.

Tam smo si najprej ogledali manjši slap, nato pa se na toplem okrep-
čali. Ko smo si ponovno nabrali moči, je sledil čas za snežni obračun 
s kepami in lovljenjem, predvsem pa so otroci največ energije porabili 
za bežanje pred Urbanom. Pot nazaj je bila ravno prav strma in pole-
denela za spust s sanmi, za piko na i pa nas je na cilju pričakala še 
zaseda skupine naših otrok, ki je vsakega mimoidočega člana nepri-
zanesljivo napadla s snežnimi kepami. Pot nazaj je najhitreje minila 
za tiste, ki so bili najbolj utrujeni, saj so jo v celoti prespali.

Besedilo in foto: Ela Praznik

Miklavžev pohod na 
Mrzlico
Sobotno popoldne in večer, na drugi decembrski dan, je 
družba planincev preživela na poti od prelaza Podmeja do 
Mrzlice. Na temu delu slovenskega sredogorja nas je čaka-
lo pravo sneženo presenečenje. Dve stopniji pod lediščem, 
jasno nebo, topla oblačila in gamaše, že sta nas vodnika 
Boštjan in Nina popeljala sprva po označeni poti, nato pa 
večji del po zasneženi cesti.

Otroci so našli veselje v snegu, starši pa v nočnem razgledu in pogle-
du na skorajšnjo polno luno. Veselje je bilo slišati tudi med pogovo-
rom o tem, le kdo nas bo pričakal na vrhu. Pri koči na Mrzlici je že 
čakala velika gruča ljudi ob soju loči in prazničnem vzdušju. Večerno 
druženje, na "vročem" v koči ali ledenem v njeni beli okolici, se je po 
obdarovanju Sv. Miklavža hitro zaključilo, da smo se odpravilni po 
pravi drsalnici navzdol. In le kdo je bil zopet najbolj zadovoljen - naši 
otroci s sankaškimi lopatami, s prevetrenimi odprtinami na glavi in 
zasneženimi kapami. Povratek uspel, vsi zadovoljni, nekateri mokri 
od zimskih radosti, a mislimo si, da lahko naslednje leto ponovimo. 
Sicer pa v januarju nadaljujemo s sankanjem, zato se nam pridružite!

Besedilo: Nika Zavašnik
Foto: Nina Perhaj, Mojca Zelko, Nika Zavašnik

Uspela že 16. dobrodelna prireditev »Sonce za vse«
Šolski sklad OŠ Mengeš je v petek, 1. decembra 2017, v Kulturnem domu Mengeš, pripravil že 16. dobrodelno prireditev 
Sonce za vse.

Tako kot vsako leto bomo tudi letošnji izkupiček od prodanih vsto-
pnic namenili otrokom mengeške šole, saj sledimo osnovnemu cilju: 
zagotoviti nesebično in pravično pomoč vsem otrokom naše šole, ki 
so se znašli v različnih težavah in situacijah. Otrokom iz socialno 
šibkejših družin tako nudimo finančno pomoč pri nakupu učbenikov 

in drugih potreb za nemoteno delo v šoli. Ni pa zanemarljivo tudi 
dejstvo, da Šolski sklad OŠ Mengeš vsakemu otroku nameni kar 15 
odstotkov od celotnega zneska za bivanje v šoli v naravi.
To in še mnogo več uresničujemo z organiziranjem različnih priredi-
tev, kjer pridobimo še tako potrebna finančna sredstva. Vendar vse-
ga tega brez pomoči delavcev šole, donatorjev, staršev otrok, drugih 
krajanov, nastopajočih na prireditvah in številnih drugih ne bi mogli 
izpeljati. To smo občutili tudi na letošnji prireditvi Sonce za vse, ko 
so ob polni dvorani nastopili mnogi izvajalci, ki so se za svoj nastop 
odpovedali honorarju: Kvatropirci, Tamburaški orkester Vrhpolje pri 
Moravčah, članska folklorna skupina KD Svoboda Mengeš, mladin-
ska folklorna skupina OŠ Mengeš in KD Svoboda Mengeš, otroška 
folklorna skupina OŠ Mengeš, otroški pevski zbor OŠ Mengeš, Žiga 
Farkaš in Maša Skočaj (Plesni klub Miki), glasbeni duet Teja Poljan-
šek in Tine Zajc ter Nuša Zakrajšek in Matej Primožič. 
Verjamemo, da bomo poslanstvo Šolskega sklada, s tako močno 
podporo vas vseh, nadaljevali tudi v prihodnje. Za dobro naših 
otrok, družin in kraja. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Besedilo in foto: Mojca Reven, podpredsednica UO

 Snežno veselje v Tamarju

Tudi na letošnji prireditvi Sonce za vse, so ob polni dvorani nastopili 
mnogi izvajalci, ki so se za svoj nastop odpovedali honorarju
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Tretja obletnica Šole 
zdravja, skupine Mali 
Mengeš
Vsi člani Šole zdravja poskrbimo sami za svoje zdravje, ki pa je 
odvisno od količine energije, ki jo vanj vlagamo. Zato vsako ju-
tro telovadimo na prostem  ob strokovnem vodenju prostovolj-
cev, ker je gibanje in parvilno dihanje najboljša pot do zdravja.

V petek dne 10. 11. 2017 je skupina Mengeš Mali praznovala 
že 3. obletnico obstoja in število članov se veča, kar nas posebno 
razveseljuje. Pripomnila bi, da pogrešamo moške člane, saj to ni le 
telovadba za ženske. Ojunačite se in pridite z veseljem vas bomo 
sprejeli. in ne bo vam žal! V družbi je vedno vse lažje in boljše. 
Na obletnico smo povabili tudi skupino Oranžerija in skupino Loka, 
tako, da nas je bilo skupaj 55 članov. Res je bilo lepo, da se nam je 
pridružilo toliko članov, še posebej pa smo bili veseli, da se je našega 
srečanja udeležil naš župan gospod Franc Jerič, ter ugotovil in nas 
pohvalil, da z redno vadbovsak dan naredimo nekja dobrega zase in 
za naše zdravje. Skupaj smo izvedli vaje "1000 gibov" po metodi dr. 
Nikolaya Grishina , ki je ta projekt pripeljal v Slovenijo in danes nas 
telovadi že več kot 3000 oseb po vsej Sloveniji, prepoznate pa nas 
po oranžni barvi. 
Po končani telovadbi smo zapeli našo himno in prijetno poklepetali 
ob dobrotah naših članic.   
Želimo si, da bi bilo takih srečanj še večin v čimvečjem številu, zato 
vabimo vse (leta niso važna), ki si želijo ohraniti in obogatiti svoje 
zdravje, da se nam čimprej pridružijo. Jutranja telovadba ni samo 
telovadba, ampak tudi druženje in svet je mnogo lepši, če si ga 
znamo deliti in se ga veseliti vsak dan posebej. 

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

Folklorna skupina na 
festivalu v Pragi

Z vodičko si mesto ogledamo v soju luči v pozno popoldanskem času, ravno 
dovolj, da nas prevzame že takoj na začetku in da uživamo v prijetnem 
mestnem utripu ali v zavetju tradicionalne češke pivnice z vojakom Švejkom 
na čelu. 
Drugi dan nas po programu čaka obisk mesta Dresden v sosednji Nemčiji, ki 
mu zaradi arhitekturnih biserov pravijo tudi »Firence na Labi«. Mesto je bilo 
ob koncu druge svetovne vojne ob bombandiranju zaveznikov popolnoma 
uničeno, nato pa lepo obnovljeno vključno s starimi zgodovinskimi stavbami, 
ki smo si jih ogledali na vodenem ogledu. 
Festivalski dan je bila najprej na sporedu generalka in spoznavanje z ostalimi 
udeleženci festivala, ki prihajajo iz Litve, Latvije, Francije, Italije, Ukrajine, 
Bolgarije, Romunije in nam bližnjih Srbije in BiH. Slovenijo in Mengeš so 
najprej s Plesi iz Razkrižja predstavili naši mladinci, nato pa s Ta potrkano 
še članska skupina, kjer so ji nekaj mladostnega pridiha prav tako dodali 
mladinci. 
S turnejo smo mengeški folklorniki uspešno sklenili zelo bogato in nastopov 
polno leto. Udeležbe na mednarodnih odrih v Portoriku, Beljaku in sedaj v 
Pragi, uvrstitve na državno srečanje ter praznovanje 45-letnice delovanja 
ob mnogih drugih nastopih in srečanjih se bomo še dolgo spominjali. Smo 
odlična ekipa, ki se zna zabavati in veseliti, hkrati pa na odru pokazati vse 
kvalitete, tako da se že upravičeno veselimo naslednjih izzivov v novem letu. 

Besedilo: Boštjan Svete 
Foto: Zoran Jagodič, Neža Jankovič

FS Mengeš pred nastopom na festivalu

Tečaj varne vožnje v AMD Mengeš
Tudi letos smo člani AMD Mengeš organizirali tečaj varne vožnje v soboto, 28.10.2017 se je odvijal avtomobilistični dogo-
dek v organizaciji  AMD Mengeš na ploščadi pred OŠ Mengeš. Vsi vozniki željni novih znanj in spretnosti so imeli priložnost 
se preizkusiti v vožnji na spolzkem vozišču. Izkušnja in druženje je bilo poučno in zabavno.

Udeležencev srečaja je bilo kar 38 in prav vsak je prejel koristno 
izkušnjo pri vožnji in spominsko plaketo za udeležbo v šoli varne 
vožnje čeprav srečanje ni bilo tekmovalne narave pa so kljub temu 
najspretnejši trije prejeli tudi pokale. 
Zahvaljujemo se članom AMD Mengeš, avtošoli Ježica, ker so nam 
velikodušno odstopili vozilo prirejeno za ta namen in inštruktorju 
Romanu Streharju za pomoč pri izvedbi programa. 

  
Besedilo in foto: Renato Osolnik,

predsednik AMD
Pripravljeni, pozor, zdaj!

Praga, kulturno središče Češke z bogato zgodovino, nekdaj tretje 
največje mesto v Evropi, ki se ponaša z znamenitostmi kot so 
Hradčani in Mala strana, kjer na bregu nad Vltavo kraljuje Praški 
grad s stolnico Svetega Vida, slikovit in mogočen Karlov most, ki 
nas z gradu popelje v Staro mesto z astronomsko uro na mestni 
hiši, staromestni trg z gotskimi in baročnimi stavbami in mesto, ki 
ga je bogato zaznamoval tudi naš arhitekt Jože Plečnik.

Na obletnico so povabili tudi skupino Oranžerija in skupino Loka
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Novembrski 
bralni večer 
v Knjižnici 
Mengeš
Na bralnih večerih spoznavamo 
stoiško praktično etiko, katere 
smoter je postajati boljši v odnosu 
do sebe, do drugih in do celote. 
Pri branju vzpostavljamo koncen-
tracijo na dano temo in prepozna-
vamo vaje, ki nas k temu vzpod-
bujajo.

V 31. pismu prijatelju Luciliju Seneka utemeljuje, da je zaupanje v 
samega sebe vzrok in trdna opora srečnega življenja. Pri stoikih gre 
za zaupanje v razumni del človekovega bistva. Razumen in moder 
človek je tisti, ki ima pravilno spoznanje in pravilno presojo, ki stvari 
zavrača in izbira v skladu z okoliščinami.  Okolje je tisto, ki nas za-
znamuje, človek pa se vedno znova odloči, ali se bo trudil za vrlinsko 
življenje, torej za skladen način življenja, ali pa se bo prepustil mikom 
zunanjega sveta. Telesna lepota in moč nas ne moreta osrečiti, ker ne 
vzdržita staranja. Osrečimo se lahko le z dejavnostjo razuma, z delom 
in naporom, ki oblikujejo našo naravo kot oblikuje kipar glino.
Naslednji bralni večer bo v ponedeljek, 15. januarja 2018, ob 19.30, 
v Knjižnici Mengeš. Prijazno vabljeni. 

Besedilo: Viktorija Oblak, Društvo za študije kontemplativnih tradicij

Avtorica fotografije z naslovom 
Razlikovanje je Regina Bokan

»Ni moško, če se bojiš napora. Temu se morata pridružiti še 
enakomernost in skladen način življenja, da bo vrlina popolna. 
To pa je nemogoče brez pravega spoznanja in tiste umetnosti, 
s katero spoznamo človeško in božansko.«

 

(Seneka)

Bučne mojstrovine na 
Dobenu
Tudi letos smo Turistično društvo Dobeno in Kmečki turizem Blaž, 
v torek, 31. oktobra, na večer čarovnic ob 17. uri, že tradicionalno 
skupaj organizirali veseli družabni dogodek za otroke in odrasle. 
Izrezovanje različnih obrazov v bučah, veselih, žalostnih, strašljivih 
in šaljivih, to je bilo prepuščeno domišljiji ustvarjalcev.

Na turistični kmetiji Blaž je oblikovalce pričakalo preko 120 kg 
zrelih, rumenih buč, pripravljenih, da jim mladi in manj mladi ume-
tniki izrežejo obraz po svoji zamisli. Delavnica je bila namenjena 
predvsem otrokom, seveda pod budnim nadzorom in ob pomoči 
staršev, dedkov in babic.  
Državnemu prazniku, dnevu reformacije ter spominu na Primoža 
Trubarja, očeta prve slovenske knjige, smo na Dobenu dodali malo 
šaljivega prizvoka. Običaj, ki je prišel k nam iz ZDA šele pred leti, 
podobno kot še nekaj njihovih praznovanj, so predvsem mladi spre-
jeli za »svojega«, čeprav se verjetno najbolj smeji trgovcem. 
Tako se je v torek popoldan, ob 17. uri, »pri Blažu« zbralo lepo 
število mladih, njihovih staršev in skrbnikov, ki so v buče izrezovali 
različne, manj ali bolj duhovite obraze. Na koncu je bilo razstavlje-
nih preko 30 različnih bučnih obrazov, nekatere so ustvarjalci od-
nesli s seboj domov, nekaj pa jih je ostalo za dekoracijo pri »Blažu«. 
Treba je priznati, da so se ustvarjalci zelo resno in poglobljeno lotili 
svojega dela. Morda so k temu pripomogle tudi slastne palačinke in 
topel čaj za otroke, ki ga je brezplačno prispeval organizator. 
Prijeten in družaben »bučni« večer je prinesel veliko dobrega raz-
položenja vsem prisotnim.  

 Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Šola zdravja, skupina 
Mengeš Oranžerija v 
vrtcu Gobica
V tednu medgeneracijskega sodelovanja, v oktobru 2017, smo 
člani Šole zdravja Oranžerija Mengeš obiskali vrtec Gobica.

Našim najmlajšim občanom, pa tudi vzgojiteljicam in vzgojiteljem, 
smo predstavili našo telovadbo '1000 gibov' dr. Nikolaya Grishina, 
ki že poteka v 130 skupinah po celi Sloveniji - z namenom, da 
prenesejo to sporočilo tudi svojim mamicam in očkom ter babicam in 
dedkom. Vsako jutro, razen nedelje in praznikov, se nam lahko zjutraj 
ob 8. uri pridružijo v parku pri Oranžeriji pri jutranjem razmigovanju. Vsi 
telovadci dobrodošli.

Besedilo in foto: Nuša Srebačič

Razstavljenih je bilo več kot 30 različnih bučnih obrazov

Otroci in 1000 gibov
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DOBENO

Tradicionalno dobensko miklavževanje
Tudi letošnje leto je turistično društvo Dobeno skupaj s turistično kmetijo »Blaž« in finančno pomočjo občine Mengeš organiziralo eno 
najbolj obiskanih prireditev v kraju, tradicionalni obisk Miklavža na Dobenem. Sneg, ki je zapadel nekaj dni pred prihodom dobrega 
moža je nadel Dobenu idilično, zimsko podobo. Jasno nebo nad vasjo nam je v dneh pred Miklavžem podarilo barvito zoro in oranžno 
zarjo, saj je Miklavž cele noči pekel piškote za pridne otroke.

Verjetno je vse to še dodatno vplivalo, da se je na Miklavžev večer pri 
»Blažu« zbralo rekordno število otrok, ki so s seboj pripeljali tudi svoje 
starše, dedke, babice …  Po izrečenih besedah dobrodošlice predsedni-
ka TDD vsem prisotnim, posebej še zbranim otrokom je »oder« prepustil 
mladinski, plesno-igralski skupini mladinskega centra iz Mengša, ki jo 
vodi Sanja Tomšič. Mlada dekleta so navzoče navdušila z plesnim mu-

ziklom »božična pesem«, predstava ki združuje igro, ples in jo spremlja 
glasba je požela spontan aplavz vseh udeležencev.  
Sledilo je skupno, glasno odštevanje in Primož je prižgal novoletne lučke, 
ki so dodatno razsvetlile in polepšale prireditveni prostor. Nato smo se 
vsi zbrani preselili v notranje prostore, ki so bili skoraj premajhni za vse 
udeležence, saj je moralo kar precej prisotnih ostati v stoječem položaju. 
Za vse prisotne so pri »Blažu« pripravili brezplačen, topel čaj za otroke 
pa še slastne palačinke, da so se pogreli in posladkali. 
Glasno otroško klicanje je privabilo Miklavža in njegovo spremstvo, ange-
le in parklja. Častitljivi mož je lepo pozdravil vse prisotne in se nato po-
svetil otrokom, prijazno se je pogovarjal z njimi, za vsakega si je vzel čas, 
»ta korajžni« so mu tudi kaj zmolili ali zapeli, ob pomoči angelov je vsem 
prisotnim otrokom razdelil darila, ki so bila tudi letos enaka za vse otroke. 
Prireditev je zelo lepo uspela, glede na to kar so povedali odrasli in odziv 
otrok, je prepričalo Miklavža in obljubil je, da tudi naslednje leto obišče 
Dobeno. Prav je da na koncu pohvalimo organizatorja prireditve TD in KT 
Blaž, ter celotno Miklavževo ekipo za uspelo prireditev.   

 
Besedilo in foto: T. Vidrgar

Adventno novoletna delavnica na Dobenu
Glede na velik interes za delavnico, izdelovanje adventnih aranžmajev in novoletnih okraskov, pred božično-novoletnimi prazniki, smo v 
turističnem društvu Dobeno tudi letos - v dogovoru s strokovnjakoma, voditeljema delavnice že sedmič organizirali ta dogodek. Tradicio-
nalno delavnico vsako leto vodita: Brigita Herjavec, priznana oblikovalka unikatne keramike in nakita, ter Matice Sever, cenjeni vrtnarski 
strokovnjak, čigar strokovnost sega daleč v Evropo.

Ker mnogim adventni venčki in novoletni okraski pričarajo tisto pra-
vo, toplo in praznično prednovoletno vzdušje v svojem domu, je bilo 
zanimanje za delavnico precejšnje, a zaradi omejenega prostora v 
Brigitinem ateljeju je delavnica lahko sprejela le 15 udeležencev. 
Tako smo morali, na žalost, nekaj interesentov odkloniti. 
Letos smo se zbrali v soboto, 25. novembra, zgodaj dopoldne. Bri-
gita in Matic sta nam najprej razložila osnove in postopek izdelave, 
nakar smo pripravili potreben material in orodje, kar sta, poleg tega, 
da je bila delavnica brezplačna, priskrbela naša voditelja in pričeli 
smo z ustvarjanjem. Pomagala in svetovala sta, kjer se je zataknilo 
in delo je potekalo v sproščenem in prijetnem razpoloženju, ob kavi 
in pecivu, ki ga je pripravila prijazna gostiteljica.

"Učilnice" so se udeležile predvsem mamice, saj po navadi one skr-
bijo za toplo, praznično razpoloženje v naših domovih. Ob pol dva-
najstih, ko smo zaključili s svojimi stvaritvami in jih zložili na veliko 
mizo, sta jih Brigita in Matic strokovno ocenila. Vsi izdelki so bili 
deležni njune pohvale in priznanja, pa tudi resen in zavzet pristop. 
Svoje izdelke so zadovoljni udeleženci odnesli s seboj domov, da 
bodo njihovi izdelki polepšali praznični dom. 
Vsi prisotni smo na koncu delavnice izrazili zahvalo in priznanje 
obema voditeljema za njun trud in strokovni prikaz, dogovorili smo 
se tudi, da nadaljujemo naslednje leto ... 
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar 

 Ob pomoči angelov je sv. Miklavž vsem prisotnim otrokom razdelil darila

Pestrost oblik izdelanih adventnih venčkov Petnajst ustvarjalk s svojimi izdelki
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V naši občini je 20 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in 
tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre 
vašega pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 
štiri milijone evrov neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno 
naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si 
vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še 
kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svo-
jih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko 
storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki 
ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran 
dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz naše občine – 
poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si 
natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni 
urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemni-
kov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas 
življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše.

Besedilo: Uroš Bonšek, CNVOS

ZANIMIVO

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in 
vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.

Pred približno štirimi leti smo mengeški glasbeniki in kulturniki prišli 
v stik s Simonom Golobičem. Seznanjeni smo bili z njegovim de-
lom zbiranja arhivov, ki so povezana z začetki, nastajanji in razvo-
jem narodno-zabavne glasbe. Mengeš se je s to kulturo srečeval že 
v preteklosti, ob postavitvi tovarne Melodija pa je ta zagon dobil še 
večje razsežnosti v delu in mišljenju slehernega Mengšana. Prebivalci 
Mengša in celotnega območja so se opredelil do glasbe kot izredno 
pomembnega elementa pri njihovem izražanju in doživljanju kulture. 
V tem pogledu je neizmerno vlogo odigrala tudi Glasbena šola, Men-
geška godba in druga KD.
Sodelujoči pri prvih predstavitvah smo prepoznali izredne potencialne 
možnosti za turistični in gospodarski razvoj kraja, kjer bi postavili tak 
center.
Vsekakor je naša pobuda in želja bila tudi v tem, da bi bil interaktivni 
glasbeni center, kot edinstveni v Sloveniji in Evropi, v našem kraju, 
predvsem pa, da se v postopek izbire lokacije vključi tudi občina in 
pomaga s predlogi in strokovnimi podlagami za lokacijske in izved-
bene možnosti.
V letu 2010 smo sprejemali Vizijo občine Mengeš za naslednjih 25 
let in zapisali: »Prebivalci občine Mengeš so se opredelili kot glasbe-
no mesto, ki je usmerjeno v kulturne prireditve glasbenega in gleda-
liškega značaja.«

Interaktivni glasbeni center narodno-zabavne glasbe
Narodno-zabavna glasba (v nadaljevanje NZG) je glasbena zvrst, ka-
tere začetki segajo v leto 1952 in ima korenine v Sloveniji. Je edini 
glasbeni žanr, ki ga je Slovenija poklonila tujemu svetu in se je zelo 
uspešno postavila ob bok vsem ostalim že uveljavljenim glasbenim ža-
nrom po svetu (rock, punk, jazz, klasika ...). Slovenska gruda je zadnje 
poldrugo desetletje še bolj intenzivno prepojena z NZG, kar nas zelo 
veseli – še posebej nas veseli dejstvo, da je zaživela tudi med mladimi. 
Slovenska NZG neizpodbitno predstavlja dobršen del slovenske (glas-
bene) kulture. Za kulturo pa vemo, da je identiteta vsakega naroda. 
Čas je, da po 65 letih od nastanka NZG naredimo korak naprej in da 
si to dediščino ohranimo za prihodnje rodove ter jo obdržimo »živo«, 
hkrati pa je to tudi izjemna poslovna priložnost za razvoj nove veje 
turizma.
Simon Golobič je z arhiviranjem slovenske NZG pričel pred 20 leti. V 
tem času je z lastnim zanimanjem za domačo glasbo preko intervju-
jev stkal prijateljstva z največjimi imeni NZG, ki njegovo idejo o po-
stavitvi interaktivnega glasbenega centra nadvse pozdravljajo, mu ob 
tem spoznanju še intenzivneje pomagajo dopolniti vsebinski glasbeno 
zgodovinski mozaik in ga ob tem srčno podpirajo. Simon je v vsem 

tem času zbral več kot 500.000 predmetov, povezanih z zgodovino 
domače glasbe. Njegova zbirka je sestavljena iz:
• Več kot 8.000 albumov, ki so jih slovenski domači ansambli 

posneli doma in v tujini (gramofonske plošče, kasete, zgoščenke, 
studijski trakovi, ..). Na voljo ima tudi vse potrebne aparature 
za predvajanje in poslušanje teh nosilcev, ki so v brezhibnem 
stanju.

• Več kot 4.800 originalnih plakatov števil-
nih ansamblov, najstarejši sega v leto 1953. 
250.000 fotografij vseh ansamblov (stujdijske slike, nastopi in 
drugi pomembni dogodki). Vse fotografije so že digitalizirane in 
opremljene z opisi, komentarji, letnicami.

• 270 originalnih narodnih noš največjih imen glasbenikov/-ic slo-
venske NZG.

• 170 originalnih inštrumentov največjih imen glasbenikov/-ic slo-
venske NZG.

• Več kot 500 primerkov priznanj, diplom in pokalov.
• Več 200.000 pomembnih dokumentov in rokopisov.
• Opravljenih ima več kot 4.000 ur pogovorov s starejšimi ansam-

bli širom po Sloveniji in ima vse pridobljene informacije skrbno 
arhivirane. Znanje, ki ga o slovenski NZG poseduje g. Golobič, 
ne premore nobena slovenska fakulteta. Z vsem razpoložljivim 
znanjem o zgodovini NZG je prepričan, da lahko z največjim 
arhivom NZG na svetu naredimo izjemen projekt na mednarodni 
ravni, saj je zanimanje za to glasbo poleg Slovenije izjemno in še 
vedno potencirano razširjeno v centralni Evropi (Švica, Nemčija, 
Avstrija, Italija …).

Kot pove že samo ime – interaktivni glasbeni center, je namen projek-
ta glede na razkošnost arhiva nenehno pripravljati tematske razstave 
in glasbene dogodke, ki bodo pritegnili domače in tuje obiskovalce. 
Ne izključuje se niti možnost sodelovanja z nacionalno RTV SLO za 
snemanje oddaj, niti da se omenjeni glasbeni s časom ob dodatnih 
strokovnih sodelavcih prelevi v glasbeni inštitut, ki ga Slovenija še 
nima, ga pa močno potrebuje.
S številnimi aktivnostmi bo projekt odločno izstopal od ostalih, ki 
zaradi neaktivnosti ugašajo in predstavljajo zgolj strošek.

Zakaj Mengeš?
Mengeš je postal prepoznaven po mnogih znanih ansamblih, ki so 
svojo pot v glasbeni svet začeli ali nadaljevali ravno iz Mengša. Naj 
jih naštejemo samo nekaj: Alpski kvintet, Ansambel Pavla Kosca in 
njegovi Veseli Kosci, Ansambel Odmev, Ansambel Stoparji, Marela, 
Slovenski kvintet, Orgličarji – Sejmarji, Kvintet Sicer, Bac, Kerlci ... 

Interaktivni glasbeni center Mengeš
Tokrat vam predstavljamo možnosti in dosedanja prizadevanja za postavitev IGC –  torej razvoja na kulturnem področju glasbe 
tako v občini Mengeš kot v slovenskem prostoru.



Barbka je predstavila svojo življenjsko zgodbo, foto Brane Tomšič
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Poleg tega v mnogih znanih ansamblih igrajo mengeški glasbeniki.
V zgodnjih povojnih letih se je na tej podlagi ustanovila tovarna glas-
bil Melodija Mengeš. S tem se je začela tradicija izdelave harmonik, 
kitar in drugih glasbenih inštrumentov. To pa je bila tudi podlaga za 
ustanovitev glasbene šole, ki deluje nepretrgoma od leta 1954. Glas-
bena šola je izšolala mnoge nadarjene glasbenike, saj iz nje izhajajo 
imena, kot so Janez Per, Franc Kompare, Vinko Sitar, Primož Kosec, 
Dimitrij Lederer in v novejšem času Klemen Leben, Nina Kompare, 
mag. Miha Kosec, Erik Košak in Meta Skok. Vsi so študirali na visokih 
glasbenih šolah v Avstriji, Angliji in Nemčiji. Bili so tudi štipendisti 
Občine Mengeš kot nadarjeni študenti, saj občina to zvrst podpira.
Izdelava glasbil, pa je ena prepoznavnejša veja gospodarstva v občini, 
saj v našem kraju delujejo mnogi vrhunski izdelovalci inštrumentov. 
Naj omenimo svetovno znanega in priznanega izdelovalca in inova-
torja Zupana, izdelovalce harmonik, kot so Kapš, Melodija, Totter in 
izdelovalec brenkal Nace Zaletelj. Poleg tega so tu priznane trgovine 
z glasbenimi inštrumenti in popravljalnice – servisi za inštrumente. 
Torej popolna oskrba za najzahtevnejše glasbenike.
V Občini Mengeš deluje osem kulturnih društev, od tega se kar šest 
od njih ukvarja z glasbo – od folklornega petja in plesa, preko godbe, 
moškega petja – do mešanega pevskega zbora.
Mengeš je geografsko lociran v centralni Sloveniji, kar pomeni pribli-
žno enako oddaljenost iz najbolj oddaljenih krajev Slovenije. Tudi za 
severne turiste je zelo ugoden – ko bodo ti v turistični sezoni prečkali 

Slovenijo po Štajerski oz. Gorenjski avtocesti, jih lahko v Mengšu 
prestrežemo tako rekoč na križpotju obeh avtocest v smeri obale.

Razvoj turizma
V prepoznavnosti turizma smo opedelili predvsem v povezavi z pre-
poznavnostjo glasbenega centra in dogodkov vezanih na njegovo 
delovanje. Povečali bi se prenočitveni potenciali za širše območje, 
gostinska ponudba bi lahko imela nove možnosti razvoja.
S postavitvijo takega centra bi se lahko dopolnjevale tudi druge vse-
bine, kot so učenje inštrumentov za to zvrst glasbe (sodelovanje z 
GŠ), trgovine z glasbenimi inštrumenti, razvojne priložnosti pri izde-
lavah spominkov in narodnih oblačil – noš, posredovanje turističnih 
napotkov itd.
Vsekakor je možnosti in priložnosti dovolj, da sam Glasbeni center 
preživi z lastnim delom, kar je osnovni cilj. Seveda mora biti v celoti 
vpeta večina družbene sfere, od občine, turizma, kulturnih društev in 
gostincev do posameznikov.
V zadnjem času sta občinska uprava in župan prepoznala potenciale 
iz teh zasnov, zato pričakujemo, da bomo s plodnim sodelovanjem 
nadaljevali in prispevali bistveni del k naslovu, ki smo ga Mengšani 
sprejeli: »S pesmijo v srcu«! Upamo pa tudi, da bodo občani v večini 
podprli projekt in stali za našimi skupnimi prizadevanji.

Besedilo: Simon Golobič, Janez Per in Jože Vahtar

Barbka nam je povedala: 
"Na zadnjem predavanju v Mengšu sem spregovorila o svoji lastni 
izkušnji, kako sem dokončno premagala depresijo. Prav tako tudi o 
izkušnjah mojih strank, ki so se z mojo pomočjo postavile na noge. 
Nujno je treba poiskati vzrok, ki se ponavadi skriva v otroštvu, mlado-
sti. Vsi s seboj nosimo celične, travmatične in podedovane spomine in 
dokler teh ne pozdravimo, imamo težave v zdravju, odnosu, financah. 
Več o tem si lahko preberete v knjigi Zdravilni kodeks (Dr Loyd, dr. 
Johnson). Vsak od nas nosi svojo zgodbo, a najbolj pomembno je, da 
znamo slišati in prisluhniti drug drugemu, saj smo vsi eno! Nihče od 
nas ni ne več ne manj od nikogar! In verjamem v lepši svet, v svet, 
kjer je veliko ljubezni in razumevanja ..., vse pa izhaja iz našega srca. 
Ko pozdravimo naše srce, naše življenje postane veliko bolj veselo 
in optimistično, sploh če se zavedamo moči hvaležnosti in pozitivnih 

Kako v zdravo in srečno življenje? Depresija je 
ozdravljiva!
Novembra smo v AIA – Mladinskem centru ponovno gostili Barbko Špruk, motivacijsko svetovalko, ki po vsej Sloveniji izvaja 
predavanja na temo depresije. Aktualna problematika, s katero se zaradi modernega stresnega življenja srečuje vedno več po-
sameznikov, je tudi tokrat napolnila prostor Mladinskega centra.

Pismo stranke: 

“… Odločila sem se, da preneham s tabletami, ker mi niso po-
magale popolnoma nič. Vmes sem začela hoditi na psihotera-
pijo, vendar po treh mesecih ni bilo vidnih rezultatov. Nato sem 
na internetu zasledila Barbko in jo poklicala. Dogovorili sva se 
za srečanje. Šla sem k njej in bila pozitivno presenečena nad 
njeno pozitivnostjo, sproščenostjo in naravnim zdravljenjem. 
Po dveh mesecih sodelovanja z Barbko sem veliko bolj pozi-
tivna, vesela in druga oseba, kot sem bila prej. Vem, da me še 
čaka veliko dela na sebi, ampak brez sodelovanja z Barbko ne 
vem, kako bi mi uspelo. Tudi v moji družini, ki mi stoji ob stra-
ni, so opazili mojo spremembo. Jaz sem potrebovala pogovor 
tisti dan, ko sem se počutila slabo, in ne naslednji teden, tako 
kot poteka psihoterapija. Barbko sem lahko poklicala in me je 
usmerila, kaj narediti, da prideš ven iz te temne luknje. Rada 
bi se ti zahvalila, ker si mi vedno na voljo, ko te potrebujem, in 
res ne vem, kako bi mi uspelo brez tvoje pomoči …”

misli. Več dobrega narediš za druge, več lepega se ti zgodi v življenju 
... Osebno pa verjamem v Boga, v Jezusa in angele, ki me spremljajo 
vsak dan in mi dajo ogromno moči, poguma in vsega lepega, da lahko 
že štiri leta opravljam to poslanstvo, ki mi je prineslo veliko lepega, saj 
z vsakim rešenim življenjem vem, da se je bilo vredno izpostaviti in 
stremeti k temu, da resnica pride do vseh ljudi. Hvala Blanki, društvu 
Aia, ki me podpira že od vsega začetka!" 

Besedilo in foto: Barbka Špruk



Marko Jeretina 
zmagovalec Pokala Alpe 
Adria 2017 v cestnem 
kolesarstvu
Sezona 2017 v cestnem kolesarstvu je končana in za mladega 
mengeškega kolesarja je bila več kot odlična. Marko Jeretina 
je kot eden najboljših slovenskih mladih kolesarjev zastopal 
Slovenijo na mednarodnih igrah evropske mladine v Gyorju na 
Madžarskem in na dirki v kronometru ter cestni dirki dosegel 
dva odlična rezultata. V nadaljevanju sezone je bil uspešen 
na preostalih dirkah za Pokal Slovenije, odličen rezultat pa je 
dosegel tudi v Pokalu Alpe Adria v cestnem kolesarstvu.

Marko Jeretina je dosegel dve zmagi, eno tretje in eno peto mesto in 
tako postal zmagovalec v skupnem seštevku
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V soboto, 14. novembra 2017, se je končala še zadnja točkovna tekma za leto 2017, ki je štela za slovenski pokal v starostni 
kategoriji U-14. Nik se je zopet odlično boril in na koncu osvojil prvo mesto.

V letošnjem letu je bilo osem tekmovanj, ki so štela za točke slovenskega 
pokala. Nik je na vseh osmih stal na najvišji stopnički in tako osvojil vse 
možne točke. S tem pa je postal tudi zmagovalec slovenskega pokala 
U-14 za leto 2017, v katerem je tekmovalo več kot 200 judoistov iz cele 
Slovenije. Do vrha ga je popeljalo 31 zaporedno premaganih borb. Poleg 
domačih tekem se je v tem letu udeleževal tudi tujih tekmovanj, kjer je 
dosegal odlične rezultate.
Zadnje tekmovanje je bilo v soboto, 25. novembra v Zagrebu, kjer je 
s svojo borbenostjo v finalu premagal aktualnega Hrvaškega državnega 
prvaka in si zasluženo priboril zlato medaljo.
V tem letu ga čaka še eno tuje tekmovanje v Italiji, kjer bo še zadnjič 
tekmoval v starostni kategoriji U-14, saj z novim letom uradno prehaja 
med mlajše kadete U-16, kjer mu želimo, da bo nadaljeval svoje uspehe.

Besedilo in foto: R. P.

Judoist Nik Purnat prvi v slovenskem pokalu 2017

Marko je član ekipe Rog As. Na vseh štirih poletnih pokalnih tekmah – 
28. maja v Volkermarkt-Carinzi, 9. julija v Venzone Friuli, 15. avgusta v 
Bad Waltersdorf-Stirii in 24. septembra v Straži pri Novem mestu – se 
je odrezal odlično, saj je v cilj redno pripeljal med najboljšimi. Dosegel 
je dve zmagi, eno tretje in eno peto mesto in tako postal zmagovalec v 
skupnem seštevku mednarodnega pokala Alpe Adria v skupini mlajših 
mladincev. 10. novembra je bila v italijanskem Vidmu razglasitev re-
zultatov pokala Alpe Adria za leto 2017, kjer je Marko za svojo zmago 
prejel zmagovalni pokal.

Besedilo in foto: Nataša V. Jerič

Osvojene medalje:

mednarodni turnir ERIMA TROPHY Rohrbach; Avstrija - 
1.mesto U-14
1.mesto U-16
JUDO GRAND PRIX Banska Bystrica; Slovaška - 2. mesto
mednarodni turnir KIKINDA; Srbija - 3.mesto
ZAGREB OPEN; Hrvaška - 1.mesto
KUP LIKA; Hrvaška - 1.mesto



Uspešen uvod v smučarsko sezono
V mesecu novembru in decembru, ko je prvič zadišalo po snegu tudi v nižinah, smo v Smučarskem društvu Mengeš po 
svojem programu organizirali in uspešno izvedli dve prireditvi. Prvi je bil na vrsti suhi slalom na Mengeški koči. Tekaška pri-
reditev med slalomskimi količki je tokrat privabila nekaj manj tekmovalcev kot prejšnje leto, a vseeno dovolj, da je prireditev 
lepo uspela. Tekmovalci so se pomerili na dveh različnih progah, tako po dolžini kot po zahtevnosti. Vsi udeleženci so prejeli 
zaslužene medalje in merico pečenega kostanja, katerega že tradicionalno sponzorira Mengeška koča.

Prvi vikend v decembru pa je po tradiciji rezerviran za sejem rabljene 
smučarske opreme. Tudi letos smo ga izvedli v dveh dneh, da je bilo do-
volj časa za vse, ki so želeli prodati ali kupiti rabljeno smučarsko opremo. 
Velika ponudba raznovrstne opreme po zmernih cenah in velik obisk sta 
botrovala k rekordni prodaji. Sejemski prostor smo pripravili v mladin-
skem centru, kjer je nekaj več prostora.
Pred nami so sedaj le še zares zimski dogodki, v katerih pridejo na vrsto 
prave veleslalomske tekme. Vse se bodo odvijale na tradicionalni lokaciji 
v Kranjski Gori –  na smučišču Brsnina. Vabimo vas, da se udeležite 
tekem MENGO TRIS pokala, ki bodo 13. 1., 24. 2. in 3. 3. 2018, in 
zaprte tekme za pokal občine Mengeš, ki bo 10. 2. 2018.
Vse termine tekem in rezultate lahko spremljate na naši spletni strani in 
facebook profilu.
Smučarji vam v novem letu 2018 želimo predvsem zdravja ter veliko 
poslovnih in osebnih uspehov.

Besedilo in foto: Aleš Janežič, Smučarsko društvo Mengeš

Nova odličja na 2. badminton turnirju Lige Komenda
S snegom pobeljena nedelja, 26. novembra, je bila športno obarvana. V športnem centru Harmonija se je na 2. turnirju Lige 
Komenda zbralo rekordno število udeležencev, ki so se potili za medalje na badminton igriščih. Tokrat je potekalo tekmovanje v 
ženskih, moških in mešanih dvojicah.

Prijavljenih je bilo pet ženskih dvojic in med seboj so se pomerile vsa-
ka z vsako. Moške in mešane dvojice so bile številčnejše in igrali so v 
skupinah, iz katerih sta se po dva najmočnejša uvrstila v četrtfinale in 
naprej v finale.
 V boju za medalje v kategoriji ženskih dvojic sta zmagali izkušeni 
Vita Miklič in Mateja Remec, na 2. stopničko sta stopili Mengšanki 
Nina Dodič in Helena Šinkovec, bronasto medaljo pa sta osvojili Katja 
Urankar in Marija Zore.
 Uroš Bregar in Igor Tomazin, oba Mengšana, sta zasedla 2. mesto, 
premagala sta ju Klemen Korenčič in Uroš Radakovič, tretja sta bila 
Janez Vtič in Jurij Zaletel. Tudi v mešanih dvojicah je bilo pestro. V 
konkurenci 13 parov sta zmagala Nina Dodič in Uroš Bregar, srebro 
sta osvojila Klavdija Radin in Luka Ivanc, 3. mesto pa Nina Vrankar 
in Igor Tomazin. 
Že je tu december, z njim zagotovo še kakšna udeležba na katerem od 
turnirjev v Sloveniji in upamo, da s tem tudi še kakšna nova medalja.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Strokovna pomoč na sejmu rabljene opreme
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Zmagovalci mešanih dvojic

Zmagovalci moških dvojic

Zmagovalke ženskih dvojic
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Na Muti je bil v nedeljo, 11. novembra 2017, prvi TOP turnir za člane in članice. Na turnirju nastopi 24 najbolje uvrščenih 
tekmovalk in tekmovalcev na lestvicah NTZS. Tekmovalci so razvrščeni v tri kakovostne skupine z osmimi tekmovalci, ki se 
pomerijo vsak z vsakim.

V prvi kakovostni skupini je Ana Tofant z osvojitvijo 1. mesta potrdila, 
da je upravičeno uvrščena v slovensko člansko reprezentanco, še bolj 
se je učvrstila na 1. mestu. Na turnirju pa ni nastopila Katarina Stražar, 
ker je v tem času tekmovala na kvalifikacijskem turnirju za Olimpiado 
v Splitu. 
Uspešni so bili tudi člani. Andraž Avbelj in Aljaž Frelih sta tekmovala v 
drugi kakovostni skupini. Odlično je igral Andraž in premagal vse tek-
mece ter prepričljivo osvojil 1. mesto, Aljaž pa je s tremi porazi osvojil 
4. mesto. 
Rok Trtnik je bil uspešen v 3. kakovostni skupini, z enim porazom je 
osvojil 1. mesto. 

Besedilo: MLAJ
Foto: klubski arhiv

1. TOP za člane in članice v namiznem tenisu

ŠPORT

Ana med pokali

V nedeljo, 19. novembra, je bil v Izoli 2. odprti turnir za mla-
dince in mladinke. Nastopilo je 50 mladincev in 20 mladink 
iz vseh slovenskih namiznoteniških klubov. Mengeš je zasto-
palo sedem tekmovalcev in pet tekmovalk. Katarina Stražar 
je postala zmagovalka 2. OT za mladinke in mladince, Rok 
Trtnik pa je osvojil bronasto medaljo v namiznem tenisu.

V finalno skupino so se med mladinci uvrstili Aljaž Frelih, Bor Rutar, 
Matej Prezelj, Tim Pavli in Rok Trtnik. Rok je v četrtfinalu premagal 
klubskega soigralca Tima Pavlija, v polfinalu pa je nato izgubil s konč-
nim zmagovalcem Matijo Novelom iz Izole. 
Pri dekletih sta se v finalno skupino uvrstili Tara Kobetič in Katarina 
Stražar. Žreb je določil, da sta se Tara in Katarina pomerili že v dvo-
boju za uvrstitev v polfinale, nato se je Katarina v polfinalu pomerila z 
Laro Opeka - Kajuh Slovan iz Ljubljane in jo premagala s 3:1, v finalu 
pa je premagala Aleksandro Vovk iz Krke z rezultatom 3:0. 
  

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

2. OT za mladinke in 
mladince

3. mesto Rok Trtnik

Rezultati 
Mladinci: 
3. - 4. mesto: Rok Trtnik 
5. - 8. mesto: Aljaž Frelih, Tim Pavli 
9. - 16: mesto: Bor Rutar 
  
Mladinke: 
1. mesto: Katarina Stražar 
5. - 8. mesto: Tara Kobetič

V soboto, 25. novembra 2017, je Mladinski center Mengeš v 
športni dvorani Partizana organiziral košarkarski turnir trojk. 
Kljub slabemu vremenu se je turnirja udeležilo veliko košar-
karjev iz Mengša in okolice.

Tekmovali  so košarkarski navdušenci različnih starosti, od osnovno-
šolcev do študentov in starejših. Večinoma so bile tekme izenačene 
do odločilne petnajste točke, tako da je bilo veliko odvisno od sreče in 
zbranosti v obrambi in napadu. Sodnik ni imel veliko dela, saj so bili 
igralci zelo profesionalni in pošteni, tudi osebnih napak je bilo malo. 
Zaradi velikega števila ekip (38 igralcev) se je turnir zavlekel v večerne 
ure, a borbena igra ni popustila niti v finalnem delu.
V zadnji, odločilni tekmi za prvo mesto, so imeli igralci ekipe BUM ve-
liko smolo, saj se je njihov igralec poškodoval in so bili prisiljeni finalno 
tekmo predčasno končati. Tako je zmagala ekipa Kremenčkovi, v kateri 
so igrali Žiga Lah, Aleš in Miha Repnik. Prav vsi sodelujoči so se trudili 
po najboljših močeh, tako da na koncu sploh ni bilo pomembno, kdo je 
pobral nagrade, saj smo bili zmagovalci vsi, ki smo tekmovali. 

Besedilo in foto: Simon Štebe

Košarkarski turnir v 
Mengšu

Podelitev najboljšim trem ekipam. Foto: Anže Lustek
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V ozadju pa se pod vodstvom trenerja Aleša Selaka ter njegovih po-
močnikov Luke Brnota in Davorja Maučeca uspešno kalijo njihovi na-
sledniki, med katerimi je več takšnih, ki bi lahko začeli – seveda ob 
nadaljnjem zavzetem delu – že čez nekaj let trkati na vrata slovenske 
reprezentance. Mladi skakalci iz SSK Mengeš so namreč domala v 
vseh kategorijah med najboljšimi v državi, kar dokazujejo tudi skupne 
razvrstitve v pokalu Cockte. V minuli poletni sezoni so tako prva me-
sta v točkovanju osvojili Taj Ekart (do 14 let), Nik Bergant Smerajc (do 
11 let) in Alen Pestotnik (do 10 let), drugi pa so bili Benjamin Bedrač 
(do 12 let), Tit Voranc Božič (do 11 let) in Jaka Perne (do 9 let). V 
pokalu gorenjske regije so se na vrh zavihteli Igor Teodor Herbstritt 
(do 13 let), Benjamin Bedrač (do 12 let), Tit Voranc Božič (do 11 let), 
Alen Pestotnik (do 10 let) in Jaka Perne (do 9 let), drugi mesti sta si 
priskakala Nik Bergant Smerajc (do 11 let) in Živa Andrić (do 11 let), 
tretji pa je bil Timo Šimnovec (do 11 let). Za prihodnost mengeškega 
kluba se torej – vsaj kar zadeva upe – ni treba bati. 
Da lahko vadijo, pa gre seveda velika zasluga tudi njihovim staršem, 
ki so tudi prejšnji mesec opravili obilo prostovoljnega dela. Tako smo 
na zimo oziroma zasnežitev pripravili skakalnice v Zalokah pod Go-
bavico, kjer bomo v soboto, 10. februarja 2018, gostili državno pr-
venstvo za cicibane in cicibanke (do 9 let); to bo obenem memorialno 
tekmovanje v spomin na naše člane Blaža, Mateja, Sama in Jano, 
ki so nas zapustili pred skoraj natanko 20 leti v tragični prometni 
nesreči pri Naklem. 
Ker se bližajo prazniki, velja izkoristiti še priložnost, da vsem bralkam 
in bralcem prisrčno voščimo vesel božič in srečno novo leto 2018! 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: Simon Tomažič

Uspešna poletna 
sezona odlična napoved 
olimpijske zime
Vabili na tradicionalni predstavitveni novinarski konferenci 
reprezentanc Slovenske smučarske zveze (SZS) pred začet-
kom olimpijske sezone 2017/18, ki so ju pripravili na Poklju-
ki in v Ljubljani, sta prejela tudi dva člana SSK Mengeš, in 
sicer smučarski skakalec Anže Lanišek ter nordijski kombina-
torec Leon Šarc. Po uspešnem poletju – 21-letni Domžalčan 
je navdušil s skupnim drugim mestom v veliki nagradi FIS, 
enako mladi Kamničan pa je v tem tekmovanju osvojil svo-
ji prvi točki – sta oba optimistično pogledovala proti prvim 
tekmam na snegu. Lanišek je na njem iz tekme v tekmo sto-
pnjeval svoje nastope in prispeval svoj delež k petemu me-
stu Slovenije na ekipni preizkušnji v Kuusamu oziroma Ruki, 
Šarc pa je prvo priložnost med svetovno elito v tej tekmovalni 
zimi dočakal v Lillehammerju. Da bi se čim prej spet vrnil 
na najvišjo raven, trdo gara tudi Matjaž Pungertar, prav tako 
dolgoletni reprezentant iz SSK Mengeš.

Praznovanje v domu 
svete Katarine
V torek, 28. novembra 2017, je bilo v domu sv. Katarine 
v Mengšu zelo slovesno. Na god naše domske zavetnice 
svete Katarine Laboure smo obhajali slovesno mašo, ki jo 
je vodil gospod Drago Svetko. Pri maši je prepeval domski 
pevski zbor pod vodstvom sestre Polone Vidic. Zbor je na 
orglah spremljala sestra Jelka Rupnik.

V pridigi je gospod Svetko povzel življenje in delo svete Katarine in 
delo sester usmiljenk. Zahvalil se je za plemenito poslanstvo, ki ga 
sestre opravljajo. Ob koncu svete maše pa je sestra Metka Tušar 
izrekla zahvalo vsem stanovalcem, ki nam zaupajo, da smemo 
skrbeti zanje, vsem zaposlenim, ki delo opravljajo s srcem in vsem, 
ki na kakršni koli način sodelujejo pri življenju doma. Naj sveta 
Katarina bdi nad nami tudi v prihodnjih letih delovanja doma.

Besedilo: Klemen Jerinc
Foto: s. Metka Tušar

Sveta Katarina Laboure in Presveta devica

IZ ŽIVLJENJA CERKVE



Dve nagrajeni fotografiji
CIRIUS Kamnik je ob svoji 70-letnici že drugič, tokrat skupaj 
s Fotografskim društvom Janez Puhar Kranj, organiziral med-
narodni fotografski natečaj Ljubezen do drugačnosti. Na nate-
čaju, ki ima pokroviteljstvo Mednarodne zveze za fotografsko 
umetnost - FIAP in Fotografske zveze Slovenije -FZS sta bili 
razpisani dve temi, in sicer Hendikep in Prosta. V vsaki je av-
tor sodeloval s štirimi fotografijami. Na natečaj se je prijavilo 
178 avtorjev iz kar petintrdesetih držav po celem svetu.

Skupaj so našteli 1200 prispelih fotografij. Žirija v sestavi  treh moj-
strov fotografije, Vasje Doberleta, Jureta Kravanje in Mateja Peljhana, 
je na razstavo, ki je bila v Državnem zboru, sprejela petino od vseh pri-
spelih del in podelila skupaj 48 nagrad. Nagrade in priznanja so podelili 
predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, direktor CIRIUS Kamnik 
Goran Pavlič in predstavnik FIAP in FZS Vasja Doberle.
Natečaja se je s šestimi deli udeležil tudi naš občan Gregor Jerič. Tri fo-
tografije so bile sprejete, od tega dve nagrajeni. Prejel je pohvalo CIRUS 
Kamnik za delo z naslovom Mystic evening ter diplomo CIRIUS Kamnik 
za delo z naslovom Stay focused.

Besedilo in foto: Helena Germavc

KULTURA

V petek, 10. novembra 2017, je v AIA - Mladinskem centru 
Mengeš, pobožala naša ušesa glasba kantavtorice Sandre 
Erpe. Sandra je mlada pevka in ustvarjalka, ki prihaja iz 
okolice Novega mesta. Z glasbo se ukvarja že od malih nog, 
lansko leto pa je izdala svoj prvenec z naslovom Tropski 
dež. Njeni glasbeni začetki segajo vse do osnovnošolskih 
let, ko je pričela z igranjem klavirja in s petjem v zborih. 
Pisala je tudi poezijo, preko katere so se kasneje razvile 
ideje za avtorska besedila, za katere črpa navdih iz njenega 
vsakdanjega življenja in iz vsega, kar se ji dogaja.

Talenti v živo - koncert 
Sandre Erpe v Mladincu

Sandro je širša javnost spoznala kot polfinalistko v oddaji Slovenija 
ima talent. Od takrat se redno pojavlja na različnih radijskih postajah, 
televiziji, tekmovanjih in nastopa v živo po Sloveniji. V Mladinskem 
centru se je predstavila  s skladbami, ki jih že nekaj časa poznamo in 
so del njenega albuma, prav tako pa smo slišali nekaj povsem svežih 
glasbenih izdelkov, zavitih v čutno intrepretacijo avtorice: »Kot vsako 
svetlolaso dekle« nam je pričarala »Ščepec iluzije« skozi »Himno pro-
padli ljubezni«, ki jo pripovedujeta »Ljubimki brez imen«, preden (za) 
pade »Tropski dež« in preden nas popade »Paranoja«, na koncu pa 
nam ostaneta le »Prostor za dihanje« in »Lovilec sanj«. 

 Besedilo: Nina Zupan
Foto: Simon Štebe

Sandra je mlada pevka in ustvarjalka, ki prihaja iz okolice Novega mesta
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112 SOS OBVESTILA

Martinova sobota, 11. novembra 2017, je bila  za Mengeško godbo še posebej uspešna. Na 22. Tekmovanju godb Slovenije 
v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, ki je potekalo v Ormožu,  smo v tretji kategoriji, v kateri smo bile godbe oz. 
pihalni orkestri z več kot 41 godbeniki, osvojili zlato plaketo ter pokal Vinka Štrucla!

Tekmovanja, ki je potekalo v organizaciji Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, Zveze slovenskih godb, Občine Ormož in Glasbene 
šole Ormož, se je v treh kategorijah udeležilo enajst godb. Mengeška 
godba je bila z 42 sodelujočimi godbeniki rangirana v tretjo, najšte-
vilčnejšo in po besedah enega od članov strokovne komisije, Boštjana 
Dimnika, hkrati tudi najbolj zahtevno kategorijo. 

Mengeška godba na tekmovanju v Ormožu osvojila 
pokal Vinka Štrucla

Kapelnik in predsednik MG s članoma strokovne komisije, organizatorji ter podeljevalci priznanj

Za ogrevanje smo dopoldne na Kerenčičevem trgu v središču Ormoža 
družno zaigrali še s petimi godbami, nato pa se je tekmovanje pričelo. 
Mengeška godba, pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja, se je 
nato v Športni dvorani Hardek predstavila s tremi skladbami, in sicer 
Štruclovo Po jezeru bliz' Triglava, kjer so bili solisti Matej Dornik – 
klarinet, Rok Novak – trobenta in Gregor Žun – pozavna, The doors 
in Concert, ki je bila del repertoarja na naših rock koncertih, in za 
zaključek Pozdrav prijateljem v priredbi Vinka Štrucla, v kateri je imel 
svoj znameniti solo Janez Per. Strokovna komisija je naš nastop zelo 
pohvalila, še posebej vse soliste, tolkalce ter našo dobro energijo na 
odru.
Zvečer smo imeli na glavnem odru slavnostno podelitev, kjer nam 
je čestital tudi predsednik državnega zbora, Milan Brglez. Sledilo je 
proslavljanje in druženje z  godbeniki sodelujočih godb.  
S tekmovanja smo se vrnili polni lepih vtisov, z odličnim rezultatom 
in željo, da se še izboljšamo, predvsem pa s potrditvijo, da delamo v 
pravo smer, ki nas bo v maju v naslednjem koledarskem letu vodila 
na državno tekmovanje. 

  
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Branka Timpran

Mengeški tolkalci na Prifarski desetki.
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Tehnična in druga pomoč 5. 11. 2017 9:48

Ob 9.48 se je na Slovenski cesti v Mengšu, pri trgovini TUŠ, nevarno 
nagnil večji reklamni pano in obstajala je možnost, da pade na parki-
rišče ali cesto. Gasilci PGD Mengeš so pano odstranili.

Nesreče v cestnem prometu 29. 11. 2017 13:28

Ob 13.28 sta v križišču Grobeljske in Slovenske ceste v Mengšu trčila 
osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Mengeš in Kamnik so zavaro-
vali kraj nesreče, z absorbentom posuli iztekle motorne tekočine in 
pomagali reševalcem NMP Domžale pri oskrbi poškodovane osebe. 
Reševalci so poškodovanca odpeljali v ljubljanski klinični center. 

Tehnična in druga pomoč 7. 12. 2017 16:42

Ob 16.44 se je v Maistrovi ulici v Mengšu na vozilo zvrnil drog te-
lefonske napeljave. Gasilci PGD Mengeš so drog pričvrstili, vozilo pa 
odmaknili.

Besedilo: Gasilci



KULTURA

Tradicionalna novoletna koncerta Mengeške godbe 
2017
Božično-novoletna koncerta v izvedbi Mengeške godbe in v soorganizaciji TD Mengeš in občine Mengeš bosta tudi letos 
zaradi velikega povpraševanja v preteklih letih kar dva.

Koncerta bosta tradicionalno v torek, 26. 12. 2017 ob 17. uri in 
19.30 uri. Popoldanski, nekoliko krajši koncert, je primeren tudi za 
mlade družine, na večernem koncertu pa bomo obeležili še državni 
praznik dan samostojnosti in enotnosti, Turistično društvo Mengeš 
pa bo podelilo priznanja izbranim občanom za lepo urejene domove 
z okolico. 
Na tokratnem koncertu bomo godbeniki in godbenice pod vodstvom 
kapelnika Dimitrija Ledererja predstavili program, s katerim se bomo 
predstavili na Državnem tekmovanju slovenskih godb 2018, pripra-
vljamo skladbe z odličnimi godbenimi solisti, zopet se nam bodo pri-

družile Mengeške mažoretke pod vodstvom trenerke Anite Omerzu 
Tome in še kaj. 
Brezplačne vstopnice za oba koncerta dobite pri godbenikih ter od 
18. 12. 2017 dalje v Melodiji Mengeš (Trdinov trg 4D, Mengeš). Če 
boste vstopnico imeli in se koncerta ne boste mogli udeležiti, jo po-
darite naprej, ali pa jo vrnite v Melodijo. S tem bomo poskrbeli, da 
sedeži v dvorani ne bodo samevali, hkrati pa bodo v dvorano prišli vsi, 
ki bi si to želeli. Vljudno vabljeni!

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Miha Požar

Mengeški godbeniki smo zaradi velikega zanimanja priredili kar dva novoletna koncerta

Tolkalci Mengeške godbe 
nastopili na Prifarski 
desetki
Tolkalci Mengeške godbe so, kot že nekaj let zapored, lahko 
bi rekli že skoraj tradicionalno, sodelovali na tradicionalnem 
velikem koncertu Prifarskih muzikantov, tokrat z naslovom 
Prifarska desetka.

Nastopili so kar petkrat, in sicer v Tržišču, Športni dvorani Hrastnik, 
nato pa še v treh terminih v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarje-
vega doma. Enega od koncertov so tudi posneli in bo kmalu po televi-
ziji. Po natopih so naši fantje prejeli veliko pohval, da smo sogodbeniki 
in sogodbenice nanje zelo ponosni.

Besedilo in foto: Maja Keržič

Bobnarji Mengeške godbe so kar trikrat nastopili v veliki Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma, ki je bila vsakič nabito polna. Foto: arhiv 
tolkalcev
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Leonida Goropevšek prejela bronasto paleto
V projektu Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta, ki poteka že devetnajsto leto, je bilo v letošnjem letu podeljenih 
58 certifikatov kakovosti in 7 zlatih, 7 srebrnih in 7 bronastih palet posameznikom. Vsa nagrajena dela s certifikati s petih 
tematskih razstav so bila razstavljena na zaključni razstavi Zlate palete 2017, odprtje razstave je bilo 18.11.2017 v Galeriji 
Delavskega doma Trbovlje.

Besede magistra umetnosti Zorana Pozniča, ki je sodeloval  v strokovni 
žiriji, so bile zelo pozitivne: »Strokovna žirija je odločala na temeljih stro-
ke in je imela težko delo, saj je ne le kvantiteta, temveč tudi kvaliteta 
rezultat čedalje bolj poglobljenega razumevanja likovne teorije. Likovna 
družina na kulturno umetniškem področju tudi skozi projekt Zlata paleta 

nedvomno postaja eden od temeljnih graditeljev tistega, čemur rečemo 
nacionalna kultura. Vsi, ki imajo dela razstavljena danes tukaj, ste v re-
snici lahko ponosni, da ste del tega.  Drugo leto z novo energijo, z novim 
zagonom, čakajo vas novi izzivi.  Le po tej poti naprej.« 
Na vseh petih tematskih razstavah, ki so se zvrstile skozi leto, so sodelo-
vali nekateri člani Likovnega društva Mengeš in bili tudi uspešni. Helena 
Testen je prejela za risbo »Pomlad« in fotografijo »Poletje« certifikata 
kakovosti, prav tako  sta prejela certifikat kakovosti Leonida Goropevšek 
za grafiko »Tam nekje«  in Lojze Burja  za kiparsko delo v žici »V transu«.  
Na zaključni razstavi Zlate palete je predsednik ZLDS Branko Železnik 
podelil za razstavljena dela 7 zlatih, 7 srebrnih in 7 bronastih palet posa-
meznikom, trem  najuspešnejšim društvom pa zlato, srebrno in bronasto 
plaketo. Bronasto paleto je prejela naša članica društva  Leonida Goro-
pevšek za  grafiko«Tam nekje«. 
V društvu pa smo pripravili še zadnjo letošnjo razstavo v decembru, s 
katero smo zaključili naše aktivnosti v uspešnem letu 2017. 

  
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Bronasta paleta podeljena Leonidi Goropevšek za grafiko

Regijsko tekmovanje je potekalo v soboto, 25.novembra 2017, v 
dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki.
Predstavili smo se s štirimi pesmimi: Goreči ogenj brez plamena 
(slovenska ljudska, prir. Egi Gašperšič), Tiha zemlja (slovenska bo-
žična iz Medgorij, prir. Ambrož Čopi), Prav po prstih (Andrej Makor, 
Marko Margan) in Ti puobč ja kna lumpej (venček koroških naro-
dnih, prir. Andrej Ropas).

Pevska skupina RŽ iz Loke pri Mengšu prejela 
srebrno priznanje
Pevci Pevske skupine RŽ iz Loke, pod vodstvom umetniškega vodje Andreja Ropasa, smo se prvič udeležili regijskega tekmovanja 
odraslih pevskih skupin Gorenjske, kamor smo se uvrstili preko območne revije pevskih zborov, ki je bila marca letos v Mengšu.

Strokovna žirija v sestavi Danica Pirečnikn (predsednica), Marko 
Vatovec in Petra Grassi nam je podelila srebrno priznanje.
Do konca leta naš čaka še nekaj nastopov. Že sedaj pa vas prav 
prijazno povabimo na naš drugi božični koncert, ki bo v ponedeljek, 
25. decembra 2017, ob 18. uri, v parku pri kamnitem mostu v Loki.

Besedilo in foto: Barbara Justin
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Likovno društvo Mengeš 
razstavlja vitraže v 
Ljubljani
V Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje so jeseni 
krasile stene  in razveseljevale poglede obiskovalcev in oskr-
bovancev slike naše ustanovne članice  Milice Tomšič. Njene 
»dame v pastelu« so njen razpoznaven likovni  izraz, prav 
povsod zelo dobro sprejete.

Da stene doma ne bodo  prazne in puste v prihajajočih prazničnih 
dneh, smo člani društva razstavili  vitraže na platnih. Svoje delo 
je v lastni likovni govorici in  zamisli  upodobilo petnajst avtorjev. 
Nastala je lepa stenska dekoracija, mozaik različnih motivov in 
izvedb. 
  

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Slikoviti vitraži na stenah doma

Enega  večjih projektov Likovnega društva Mengeš likovna 
razstava »Stol« so člani društva 5. decembra 2017  posta-
vili na ogled v zgradbi Občine Mengeš.

"Stol" smo preselili v 
občinsko zgradbo

Različne likovne rešitve tega vsakdanjega predmeta, ki ga človek 
skoraj ne zazna drugače kot navaden stol, so mozaik upodobitev 
videnj oči skozi umetnikovo dušo. Na stenah visi šestnajst platen in 
prav vsako je svojevrstno. Zanimive rešitve stola bodo obiskovalcem 
polepšale dan. 

Besedilo: Binca Lomšek 
Foto: Milica Tomšič

Šestnajst platen krasi prostore Občinske uprave
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Feliks Šegatin (desno) ob imenovanju za častnega poveljnika ob 80-letnici društva

V spomin Feliksu Šegatinu, 
častnemu poveljniku PGD Loka 
pri Mengšu
V sobotnem jutru, 28. oktobra 2017, je med člane društva, vaščane in prijatelje 
odjeknila žalostna vest, da je prenehalo biti njegovo srce. Teden prej smo se, pri 
vsakoletni sv. maši za gasilce v loški cerkvici, še srečali in se s člani sosednjih 
društev po končani maši tudi v prijateljskem klepetu pogovorili, pa ob tem nismo 
slutili, da nas bo že tako kmalu zapustil.

R
odil se je 7. avgusta 1942 v Loki 
pri Mengšu. Poleg brata Antona 
in sestre Marije je bil tretji otrok 
v družini. Ko je hiša, v kateri je 

bil rojen, pogorela, se je družina morala 
večkrat seliti. Začasni dom so našli pri do-
brih ljudeh, dobrih devet let pa je preživela 
tudi v gradu Jablje. Že v tvoji rani mladosti 
so v nesreči izgubili očeta, zato so morali 
kaj kmalu pomagati materi, da je bilo kaj 
primernega vsaj za skromne dnevne obro-
ke.
Po končani šoli je moral prijeti za vsa-
kršno delo in s tem pomagati družini za 
lažje preživetje. Opravljal je razna dela pri 

obrtnikih v bližnji okolici, kasneje pa se je 
zaposlil v Tovarni glasbil Melodija Mengeš. 
V nadaljevanju ga je želja po boljšem za-
služku vodila tudi v tujino, a se je kmalu 
vrnil v rodno Loko. V podjetju Avtomontaža 
Ljubljana je bila njegova zadnja zaposlitev, 
nato se je upokojil. Po upokojitvi sta z ži-
vljenjsko sopotnico Heleno prevzela hišico 
v Mengšu na Liparjevi cesti v Mengšu, jo 
skrbno vzdrževala ter preživljala tretje ži-
vljenjsko obdobje, zasluženi pokoj. Vendar 
žal prekratko obdobje, saj ga je pred leti 
načela bolezen.
Z nekaj vrstniki je v vrste društva vstopil na 
pragu polnoletnosti, v letu 1959. Opravljal 

je različne naloge na gospodarskem podro-
čju pri pripravi veselic in opremi društva 
ter kasneje tudi operativni dejavnosti. Z 
vključitvijo v izobraževanje o gasilskih ve-
ščinah je najprej postal gasilec I. stopnje. 
Kasneje je opravil tečaj za nižjega gasil-
skega častnika in v letu 2011 napredoval v 
nižjega gasilskega častnika II. stopnje. Ob 
tem je že prevzel naloge poveljnika in jih v 
letih od 1993 do 2001 vestno in odgovor-
no opravljal. Od leta 2001 pa do zadnjih 
dni je opravljal naloge podpoveljnika, s po-
sebno skrbjo za obveščanje članov glede 
slovesnosti, pogrebov in ostalih dogodkov 
v sosednjih društvih. V obdobju 2003 do 
2008 je bil tudi član Upravnega odbora in 
od 2003 tudi član častnega razsodišča oz. 
disciplinske komisije. Prav gotovo pa je bil 
tudi en od močnih členov, ko se je v dru-
štvu odločalo o reševanju svoje prostorske 
stiske in odločilo za gradnjo novega doma. 
Vseskozi od podrtja stare stavbe, pa skozi 
nastajanje novega doma, je bil aktivno vpet 
v različne delovne akcije, da je naposled 
stavba postala resnično novi dom loških 
gasilcev in KD Antona Lobode. Redno se 
je udeleževal gasilskih svečanosti in s po-
nosom v gasilski uniformi izkazoval pripa-
dnost gasilstvu.
Ko se je v letu 1997 pripravljala ustanovi-
tev Gasilske zveze Mengeš, je bil v funk-
ciji poveljnika društva ter tako postal tudi 
ustanovni član nove zveze gasilskih društev 
Občine Mengeš. Kot član poveljstva je nato 
do leta 2001 aktivno deloval v novousta-
novljeni zvezi. Tudi kasneje, vse do leto-
šnjega leta, je zelo vestno in požrtvovalno 
sodeloval pri vsakoletni akciji GZ Mengeš, 
ko gasilska društva izmenično postavljajo 
prvomajski mlaj, kot tudi ob drugih slove-
snostih v občini oz. župniji. Ob tako angaži-
ranemu aktivnem delu na področju društva 
in zveze mu tudi priznanja in odlikovanja 
niso izostala.
Prejel je priznanji gasilske zveze III. in I. 
stopnje ter odlikovanji GZS – gasilska pla-
menica III. in II. stopnje za delo v operativi. 
Podeljena mu je bila značka za dolgoletno 
delovanje za 50 let, v letu 2013 pa tudi 
listina veterana in imenovanje za častnega 
člana-častnega poveljnika.
Od pokojnega člana smo se v spremstvu 
številnih tovarišev gasilcev iz društev GZ 
Mengeš, PGD Trzin in PGD Jarše-Rodica 
poslovili na pokopališču v Mengšu, 3. no-
vembra 2017. Člani PGD Loka pri Mengšu 
smo mu hvaležni za njegovo dolgoletno ak-
tivno delovanje in neprecenljiv prispevek 
društvu.

Besedilo in foto: Miro Urbanc, Prostovoljno 

gasilsko društvo Loka pri Mengšu
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POLITIKA

Civilna iniciativa Mengeš – 10 let od
začetkov delovanja
Tokrat ne bom navajal (ne)umnosti v zvezi z »zaprtjem« oskrbe z Začenjajo se desetletnice prizadevanj Civilne iniciative 
Mengeš (CIM) da tako kot ostale občine solastnice tudi Občina Mengeš pristopi k obnovi (po 50-letih delovanja) in pove-
čanju zmogljivosti Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec (za 50 odstotkov – iz 95 na 143 l/s).

Prvi odziv javnosti na odločitev Sveta Občine Mengeš, da se preusmeri iz 
alpskih virov na podtalnico domžalskega vodovoda (takrat se je govorilo o 
domačih virih, ...) je bil pogovor, ki se ga je 3. decembra 2007 udeležilo 
35 ljudi.
Povzemam zaključke. Več bom objavil na FB-strani 'facebook.com/Civil-
naIniciativaMenges'.
Pobudnik pogovora Tomaž Štebe, član občinskega sveta Občine Mengeš 
je uvodoma pojasnil, da je moral vabila po gospodinjstvih poslati samo-
stojno zaradi neobjave v glasilu Mengšan. Urednica kljub pozivom na po-
trditev objave ni odgovarjala, niti ni pojasnila razlogov za neobjavo. Nastali 
so nepotrebni stroški, ki jih je prevzela SDS Mengeš, ki pa o zadevi še 
ni formalno razpravljala oz. še ni sprejela stališča. Na pogovor posebej ni 
bil vabljen nihče. Udeležba na pogovoru je stvar vsakega posameznika. 
Vabila so prejela gospodinjstva v občini. Veliko vabil, tudi medijem, je bilo 
poslano v elektronski obliki. Na spletni strani pa so bila objavljena vsa 
gradiva, ki so jih imeli na voljo člani sveta ter dodatna gradiva.

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

Zapis pogovora, dne 3. 12. 2007 med 18. in 20. uro v društveni sobi 
PGD Mengeš. Prisotnih okoli 35 ljudi. Zaključki:
• Župan naj takoj skliče vaške svete oz. zbore občanov, podrobno 

pojasni odločitve, opravi javno razpravo, omogoči širši razmislek ter 
na osnovi tega dodatno pretehta o interesu in smiselnosti sodelo-
vanja Občine Mengeš pri skupnem projektu povečanja zmogljivosti 
vodooskrbnega sistema Krvavec;

• Od države oz. inšpekcij, koncesionarjev oz. upravljalcev sistemov se 
mora takoj zahtevati uveljavljanje zakonitega delovanja ter spošto-
vanja na vodozbirnih, vodovarstvenih in vplivnih območjih;

• Občina Mengeš se nikakor ne sme odpovedati krvavškemu sistemu.
Na tako vsebinsko predlagane zaključke ni nihče od prisotnih glasno oz. 
izrecno nasprotoval.

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

Mengeš v soju lučk
Tudi letos se je Mengeš odal v praznično obleko pred 
novoletnega pričakovanja. Ko se po Slovenski cesti zapeljemo 
skozi Mengeš, nas prijetno preseneti okrasitev križišča z 
Grobeljsko cesto in Trdinovim trgom. Tudi na glavnem trgu 
lepo okrašeno drevo ob avtobusni postaji zasije v vsej svoji 
lepoti. Letošnja malce drugačna okrasitev pričara dodatno 
praznično vzdušje in pozitivno pričakovanje novega leta.

Besedilo in foto: E. V.
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Center Suhadole – 
zastrupljanje podzemnih 
voda na vodovarstvenem 
območju virov pitne 
vode za občine Domžale, 
Mengeš in Trzin
Tako prihaja do izcejanja zaradi prevozov, zunanjega skladiščenja 
in ravnanja z odpadki, tudi z nevarnimi snovmi … In celo zaradi 
požarov (dva pred kratkim, dne 3. 9. in 25. 10. 2017). Na produ 
nekdanje gramoznice na Drnovem. Nad podzemnimi vodami, ki se 
stekajo proti domžalskim črpališčem na Mengeškem polju.

Kriminal, sramota, neodgovornost, ker so začasno zbirno – 
prekladalno mesto za odvoz odpadkov spremenili v skladišče in 
sortirnico ogromnih količin vsakovrstne embalaže, med katero so 
tudi nevarni odpadki, izcejanje pa ponika direktno v prodnata tla in 
neposredno onesnažuje podtalnico – to je vodovarstveno območje – 
predvsem domžalskih vodnjakov na Mengeškem polju, iz katerih se 
z 'zdravo' pitno vodo oskrbujejo občine Domžale, Mengeš in Trzin.
Odgovorni so vsi, ki so prejeli prijave ali so bili opozorjeni, predvsem 
s strani Odbora za ohranitev kvalitete podeželskega bivalnega okolja 
iz Suhadol: ministrstvo za okolje in prostor,  kmetijsko ministrstvo, 
inšpekcije, župani. Bilo je izrečenih nekaj kazni, opravljen kak 
vljudnostni sestanek, pa TV-prispevek, morda kak zapis v medijih 
in … vse je samo slabše, huje: na tisoče litrov izcejanja. Sedaj še 
požari z vsemi še dodatnimi posledicami na okolju!
Na sliki so prikazani vodovarstveno območje in črpališča. 
Onesnaževanje – izpiranje in izcejanje odpadkov v prodno 
vodonosno podtalnico je aktivno v tej (po domače) Hitlerjevi 
jami že desetletje. V drugih gramoznicah, zasutih z nevarnimi 
(industrijskimi) odpadki na tem vodovarstvenem in vodozbirnem 
območju, se dogajajo podobni procesi izpiranja in razpadanja. 
Ker so zakopani, so zgolj manj vidni, vendar pa zato nič manj 
nevarni. Znane in manj znane so Topovska (SCT) jama, 'urejen' 
hrib odpadkov na Duplici in najmanj štiri zasute gramoznice nad 
domžalskimi vodnjaki – razvidno iz navedb starejših in iz oznak v 
starejših katastrih.
Zakaj je tako? Ker nihče od odgovornih ne odgovarja – ne ukrepa v 
skladu s predpisi in tudi ne v dobro našega zdravja, okolja, narave.
Prilagam dvoje sestavljenih slik za vsaj nekaj občutka, ki se poraja 
ob resničnem ogledu:
(1) Operativni center za ravnanje z odpadki Komenda-Suhadole 
- slike centra in stanja v letih 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 
2017 in obeh zadnjih požarov z dne 3. 9. 2017 in 25. 10. 2017;
(2) Lokacija operativnega centra: obseg, pogoji in strokovne 
podlage vodovarstvenih območij črpališč pitne vode.
Več dokumentov in podatkov o tem je objavljeno na spletu. Linki so 
na www.facebook.com/tomaz.stebe in glasljudiaktivneskupnosti.
blogspot.si.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, tomaz.stebe@gmail.com
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Kdo (naj) odloča, kakšni 
bodo pogoji za življenje v 
našem kraju?
9. novembra je bila v preddverju kulturnega doma javna obrav-
nava predloga prostorskega načrta območja OB PŠATI, kjer je 
že pripravljeno zemljišče za parkirišče tovornjakov. Zanimanje 
javnosti je bilo tokrat  večje kot ponavadi, vendar smo v Civilni 
iniciativi za izboljšanje prometnovarnostnih razmer v Mengšu (v 
nadaljevanju:CI) mnenja, da še vedno premajhno. Tokratni poseg 
v okolje ima namreč dolgoročne posledice na življenjske pogoje, 
zato bi moral vse občane še kako zanimati. Pri tem sploh ni po-
membno, v katerem delu občine kdo živi. Morda se bo končno v 
naši zavesti nekaj premaknilo. Ni res, da se tako ali tako ne da nič 
doseči in je zato bolje biti pasiven! Javne razgrnitve so priložnost, 
da se oglasimo ter povemo svoje mnenje, predloge in pripombe in 
postavimo zahteve.

Mojim vzgojiteljicam v 
vrtcu
Kar nekaj let sem hodila v vrtec. Najprej v Sonček, potem so me 
preselili v Gobico. Bližje doma. Všeč mi je bilo v obeh. Tam sem 
spoznala Mirando in Anko, pa Nino in Špelo, nazadnje še Tatjano in 
Mojco. Dobro sem se počutila in rada hodila v vsakodnevni živžav. 
Zjutraj malo pred osmo, tik pred zajtrkom. Vzgojiteljice in varuške 
so me vedno lepo sprejele z nasmehom in prijazno besedo. Tudi s 
čistilko sva se razumeli.

V tem otroškem svetu je bilo vedno čisto, toplo, rada sem sedela na 
stolčku pod oknom in opazovala otroke. Sem in tja sem bila priča 
posamezni drobni solzici v malčkovih očkah ali silovitemu oklepanju 
mamice ali očka, ko so se poslavljali.
V vrtcu so se vedno odražala različna časovna obdobja in prazniki. 
Spomladi so lebdeli v zraku metulji, poleti so se pozibavali na pisanih 
valovih majhni čolnički in sonce se je široko smejalo z modrega neba. 
Jesen nam je postregla s kostanji in zrelimi jabolki, zima pa itak ne more 
mimo snežakov, ki so jih ustvarile vzgojiteljice in varuške, če je bil zunaj 
sneg ali ne. Pravljične živalce so kraljevale na stenah in delale bivanje v 
vrtcu prijazno. Včasih smo s pomočjo babic pekli piškotke in se sladkali 
z njimi.
Leta so tekla, minevala, preselili so nas v vrtec čez cesto. So rekli, tam je 
bilo za tiste, ki se pripravljajo za šolo. Rabili smo čas, da smo se navadili, 
ampak ker smo prilagodljivi, je šlo.
Pa je prišel čas, ko smo v vrtcu poslednjič zaprli vrata, za katerimi so 
ostali metulji, žogice, pozibavajoče snežinke in vse, kar je delalo vrtec 
prijazen. Tudi moje urice in leta v vrtcu so potonili v preteklost, a ne v 
pozabo. Vse lepo je ostalo zapisano v spominu.
Zdaj sem že v šoli. Tri mesece. Prvi razred. Tudi tu je lepo, čeprav sem 
z mislimi še vedno priklenjena na vzdušje v vrtcu. Priznam, v šoli nisem 
tako redna, čeprav mi je všeč. Ni mi potrebno, saj precej znam in veliko 
vem, zato večkrat ostanem doma. Zakaj že?
Samo zato, ker sem babica in so mojo vlogo prevzeli starši!

Besedilo: Tilnova in Jerčina babica Jožica

Temeljno vprašanje je, v kakšnem kraju pravzaprav hočemo živeti. 
Kot je bilo napisano v uvodniku oktobrske številke Mengšana, se je 
naključni turist kar zgrozil nad stanjem v našem kraju. Razpadajoče 
hiše ob glavni cesti, neznosen promet, zlasti tovorni, z vsem svojim 
ropotom, smradom in nevarnostjo, prazni objekti kot hiše strahov 
... Kje so poti za kolesarje, zelene površine v centru, dovolj urejenih 
parkirišč za obiskovalce prireditev, prijetno urejeni trgi, kjer bi lahko 
posedali in se družili? Vse to lahko namreč občudujemo, ko hodimo 
v druga mesta ali celo sosednje kraje.
Kaj je potem narobe z našim krajem, da se zdi degradiran, 
dolgočasen in nezanimiv? Pa saj v resnici morda ni tako. Morda je 
to le zunanja podoba in naš vtis, ko se z dvorišč skušamo vključiti v 
promet in se nato v koloni skoraj obupani zjutraj prebijamo v službo 
in popoldne domov. V kraju je v resnici polno življenja, športnega in 
kulturnega dogajanja.
Morda je eden od glavnih vzrokov za negativno podobo našega in še 
katerega kraja ta, da so prostorske rešitve načrtovane neprimerno in 
ne dovolj premišljeno. Postopke načrtovanja in sprejemanja podrobno 
urejajo številni predpisi, problem pa je, ker se odgovorne osebe in 
organi na vseh ravneh v državi vedno ne ravnajo v skladu z njimi. 
Včasih se človeku zdi, da jih celo izigravajo. Zato je pomembno, 
da je sprejemanje prostorskih načrtov pod drobnogledom javnosti. 
Prostor je namreč javna dobrina, do katere imamo vsi enako pravico. 
Pri prostorskem načrtovanju ne more biti v ospredju le ekonomski 
interes lastnikov zemljišč. Pri zagotavljanju javnega interesa je treba 
izpostaviti še odgovornost občinskih svetnikov, da bi se res poglobili 
v predlagane rešitve in ne bi sprejemali vsega, kar jim načrtovalci 
(ki jih financirajo investitorji!) ponudijo kot najboljšo rešitev. Na 
koncu varovanje okolja ostane vrednota le na papirju. V praksi to 
lahko tudi pomeni, da živimo na tempiranih ekoloških bombah, kot 
smo lahko videli v nekaj ekoloških katastrofah. V naši CI se bojimo, 
da ne bi do česa takega prišlo tudi na našem območju.
Na javni obravnavi OPPN OB PŠATI je bila občanom dana 
priložnost, da povemo, ali se strinjamo, da bo tu parkirišče za 70 
tovornjakov, kot piše v predlogu, glede na velikost zemljišča morda 
tudi več. Bistveno pri tej zadevi je, da je to območje po osnovnem 
prostorskem planu (OPN) določeno za obrtno-poslovno cono in 
so zato tudi predpisana merila za gradnjo objektov. Gradnja tako 
velikega parkirišča glede na OPN tu torej ni predvidena, zato tudi 
ni sprejemljiva! Taka parkirišča sodijo v bližino večjih prometnic, 
npr. avtocest, v že degradirana območja, kjer povečan tovorni 

promet ne bo vplival na življenje ljudi v stanovanjskih naseljih. 
Občani Mengša ne moremo pristati na to, da bo tovorni promet, ki 
se bo še povečeval, ne glede na obvoznico še naprej deloval zelo 
moteče, namesto da bi se ga razbremenili. Ali soglašamo, da bomo 
še naprej vdihavali onesnažen zrak, da bomo imeli še več hrupa, da 
bo ogrožena podtalnica, ki je sedaj glavni vir za naš vodovod, da bo 
prometna varnost poslabšana?
Župan g. Jerič je na obravnavi povedal, da bo Občina Mengeš 
pristopila k izdelavi nove in celovite prometne študije za celotno 
naselje, obravnavani OPPN (»Ob Pšati«) pa bo glede na pripombe in 
potrebne spremembe ponovno razgrnjen. To je vsekakor spodbudno, 
saj kaže na to, da se vodstvo Občine Mengeš vendar zaveda, da niso 
bili upoštevana vsa strokovno utemeljena izhodišča za načrtovanje 
in pripravo tega akta. Pri bodočih obravnavah torej občani aktivno 
sodelujmo, saj je to naša ustavna pravica in dolžnost. Napačni ali 
premalo domišljeni posegi v prostor zaznamujejo podobo kraja in 
usodno vplivajo na pogoje za življenje v njem za več generacij.

Besedilo: Agata Kržišnik, članica koordinacije CI
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Sobota, 30. 12. 2017, ob 19. uri, 

v GASILSKO-KULTURNEM DOMU v LOKI 

 

V  A  B  I  L  O 

 

Spet bo lušno, spet bo fajn,                              

na ta predzadnji decembrski dan! 

Se v kulturnem domu bomo zbrali vsi, 

ki se radi poveselimo s prijatelji. 

Tudi letos smo si v našem društvu zaželeli, 

da bi z vami nekaj prijetnih uric preživeli. 

Smo se na vso moč potrudili za vas, 

da vam z nami zagotovo ne bo dolgčas. 

Glasba, petje, igra, humor in ples, 

vsakomur prežene glavobol in stres. 

Povabljeni pa ste prav vsi in vse, 

ki v srcu dobro mislite! 

 

 

 
 
 

 

 

Za lep, prazničen zaključek božično-novoletne zgodbe vam Turistično 
društvo Dobeno podarja 

 
 

»VEČER BOŽIČNO-NOVOLETNIH KOLEDNIC« 
 

 
Nastopila bo pevska skupina KERLCI iz Ljubljane, ki goji ljudski način 

večglasnega fantovskega petja. 
 

Pevci so nekdanji člani folklornih skupin: France Marolt, Tine Rožanc 
in Koleda. 

 
O sebi pravijo: »Ko stopimo skupaj Zasavca, Gorenjca, Štajerc, 

Notranjc, Prekmurec in dve “ljubljanski srajci” ter zapojemo, je v naših 
glasovih združena skoraj vsa Slovenija«. 

 
Skupaj prepevajo deset let, nastopili so že v različnih krajih po 

Sloveniji in zamejstvu. Zasedba šteje devet pevcev, ki jih uglašuje 
pevovodkinja Katarina Šetinc. 

 
Praznično in prijetno večglasno prepevanje skupine KERLCI boste 

lahko poslušali  
 

v petek, 5. januarja 2018,  
na predvečer svetih treh kraljev,  

 
OB 19. URI, 

 
v gostišču DOBENSKI HRAM. 

 
Prijazno vas vabi, 

Turistično društvo Dobeno 
 

Razgledni raj, od Ljubljane le streljaj 
             Dobeno 104, 1234 Mengeš, e-mail: tddobeno@gmail.com 

Vpis v register 26.09.1989, Matična številka 5290716000, Davčna številka 95268456, Transakcijski račun  

IBAN SI 56 0313 1100 0358 029 SKB d.d. 

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od DECEMBRA 2017 
MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00, od pon. do pet.ter v sob. in ned. glede na dogodke

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – MADEIRA, OTOK VEČNE POMLADI, v sredo, 6. 12., ob 18.00, v Mladincu (Izidor Furjan)
*PREDBOŽIČNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE VOX, v soboto, 16. 12., ob 18.00, v Mladincu (Andraž Gliha)
* BOŽIČNI NASTOP PLESALCEV AIA, v četertek, 21.12., ob 18.00, v Mladincu (Sanja Tomšič)
*ZAKLJUČNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV, v petek, 22.12., ob 19.00, v Mladincu (Blanka Tomšič)
*MOVIE NIGHT RISANKA – JELENČEK NIKO, v soboto, 23.12., ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*PREDAVANJE  TERAPEVTSKA HIPNOZA,  v sredo, 10.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Zoran Vodopija)
*UMETNOST VZGOJE ODGOVORNIH IN ZDRAVIH POSAMEZNIKOV, v sredo, 17.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*ŠOLA IN POKLIC (kam po osnovni šoli), v sredo, 24.1.2017, ob 18.00, v Mladincu (Silva Abram)
*TURNIR V NAMIZNEM TENISU, v soboto, 27.1.2018, ob 15.00, v Mladincu (Simon Štebe)
*ŠTUDIJ IN POKLIC (kam po srednji šoli), v sredo, 31.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Silva Abram)
*KAKO S SVOJIM OTROKM VZPOSTAVITI DOBER ODNOS, v sredo, 14.2.2018, ob 18.00,  v Mladincu (Terezija Ručigaj)
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 MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com,   v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *PILATES, ob torkih, od 17.00 do 18.00, pričetek v torek, 9.1.2018,  v prostorih Mladinca(Sanja Tomšič)
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) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching), individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.com,
ena ura brezplačno za člane,  v Mladincu (Silva Abram)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, prijave na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu 
(Eva Polančec)
*NOVO - BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com, enkratni 
razgovor ali cikel 12 srečanj, v Mladincu (Urška Vahtar, praktikantka transakcijske analize pri dr. Milivojeviču, trenerka 
(sport mental)
*TEČAJ ANGLEŠČINE, pričetek 5.1.2018: petek  17.15 .18.45 (7., 8. in 9. razred), pričetek 5.2.2018:  ponedeljek od 
17.15 - 8-45 (2. in 3. razred), ponedeljek od 18.55 do 20.25 (5. in 6. razred) v Mladincu, prijave za starejše  do 3.1., za 
mlajše  do 3.2. (Vanja Vojvodič)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, 
ali po dogovoru, izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)

OGLASI

 

 

 

 

 
 

 
SOS 059 30 5555 

 

  www.spomincica.si 
 

 info@spomincica.si 
 

01 25 65 111 

 
 
 
 

ALZHEIMER CAFFE 
 
 
 

   ČETRTEK, 18. JANUAR, 
   OB 17. URI 

 
 
 
 

   DEMENCA: 
  IZZIV SODOBNE DRUŽBE 
 
 
 

 Maja Jurjevčič, univ. dipl. psih. 
 
 

      Dom počitka Mengeš, 
 

  Glavni trg 13, Mengeš 
 
 

     (V KLUBSKEM PROSTORU) 
 
 
 

           NE POZABITE PRITI!
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Koledar dogodkov in prireditev v Občini Mengeš - december 
2017 in januar 2018

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sreda, 13. december ob 18. uri - 
sobota, 13. januar ob 18. uri

LIKOVNA RAZSTAVA 
"INTIMA"

KULTURNI DOM MENGEŠ, 
Slovenska c.32, 1234 
Mengeš

LIKOVNO DRUŠTVO MENGEŠ

sobota, 16. december ob 11. uri NAJ BO SREČNO - 
prednovoletno druženje

Gasilsko-godbeni dom, tržni 
prostor, Zavrti 2, 1234 
Mengeš

KD Mihaelov sejem

sreda, 27. december ob 18:45 Božično-novoletni koncert 
mešanega pevskega zbora 
SVOBODA Mengeš

cerkev Sv. Mihaela Mengeš, 
Trdinov trg 9, 1234 Mengeš

Mešani pevski zbor SVOBODA 
Mengeš

nedelja, 31. december ob 12. uri Svetovalnica za mlade Društvo AIA - Mladinski 
center Mengeš, Slovenska 
cesta 28, 1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

petek, 5. januar ob 19. uri »VEČER BOŽIČNO-
NOVOLETNIH KOLEDNIC«

DOBENSKI HRAM, Dobeno, 
1234 Mengeš

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO

torek, 9. januar ob 8. uri Rašica iz Črnuč Rašica PD Janez Trdina, Mengeš

sobota, 13. januar ob 8. uri Sankanje Podljubelj PD Janez Trdina, Mengeš

sobota, 20. januar ob 8. uri Sabotin Sabotin PD Janez Trdina, Mengeš

petek, 26. januar ob 16. uri - 
nedelja, 28. januar ob 16. uri

ZIMOVANJE Zelenica PD Janez Trdina, Mengeš

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2018

                                                       KB MENGEŠ

2018



––  

Mengšanom Čestitamo
ob dnevu samostojnosti
 in enotnosti!

Želimo vam prijetne 
božiČne praznike ter
sreČno in uspešno leto 2018!

SMO
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Dragi Mengšani! 

Pred 27 leti smo se na plebiscitu enotno odločili za samostojnost. Naj 

nam bo dan samostojnosti in enotnosti spodbuden spomin, da bi se 

vedno znova povezovali v prizadevanju za skupno dobro.  

Vsem želimo blagoslovljen božič in čim boljše leto 2018. 

IO SDS Mengeš 

 

Želimo vam vesele božične praznike in čestitamo 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

V  letu 2018 želimo vsem občankam in občanom 
veliko zdravja, dobrega počutja in osebne sreče.

Lista za Občino Mengeš

Kdor išče srečo jo najde  v majhnih stvareh,
       toplih ljudeh in stisnjenih dlaneh ...

VESELJE, MIR IN SREČO OB LETOŠNJEM BOŽIČU
IN V NOVEM LETU 2018  ŽELI

OOSLS MENGEŠ

Zvezdice na temnem nebu v svetlih sanjah trepetajo, blage misli, lepe želje v 
noč božično šepetajo. 
  

Spoštovane občanke in občani, naj Vam novorojeno Dete prinese obilo 
notranjega miru in blagoslova. 
Prihajajoče leto 2018 pa naj bo bogato z zdravjem, srečo in zadovoljstvom. 
  

Matevž Bolta 
predsednik OO NSi Mengeš 
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Vasica domača in polje,
ko vračam se zopet nazaj,

ti meni velika si sreča,
edini prijazni si kraj.

ZAHVALA

V 87. letu starosti je svojo življenjsko pot 
sklenil naš dragi oče, dedek, pradedek, in 

stric

ANTON HRIBAR
iz Mengša

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

Hvala osebju Doma počitka za vso izkazano 
skrb, gospodu župniku Marku Koširju hvala za 
lep cerkveni obred, pevcem mešanega pevske-
ga zbora Svetega Mihaela in zbora Mengeški 

zvon za sočutno zapete pesmi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega 
poslovili in ga v molitvi pospremili na njegovi 

zadnji zemeljski poti.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –

le daleč, daleč je …

ZAHVALA
V 66. letu nas je po težki bolezni zapustil 

dragi sin, brat in stric 

MARJAN KALPIČ
iz Mengša

Zahvaljujemo se za lep cerkveni obred. Iskreno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem 

za izrečena sožalja, sveče in cvetje. 

Vsi njegovi

ZAHVALE - OGLASI

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 76. letu starosti je življenjsko pot sklenil

FRANC URMAŽ-BARČI
iz Loke pri Mengšu,
Testenova ulica 105

Iskrena zahvala vsem prijateljem, sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje in sveče ob njegovem slovesu.
Hvala PGD iz Loke pri Mengšu, mengeškemu 
župniku za lepo opravljen poslovilni obred, 

lečečim zdravnikom, Pogrebni službi Verbančič 
in vsem, ki ste ga

pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

Na podlagi 37. člena Statuta Zveze kulturnih dru-
štev Občine Mengeš (ZKDOM) in na podlagi skle-
pa Izvršnega odbora ZKDOM objavljamo

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj na 

področju ljubiteljske kulture v letu 2017.

1. Predlagatelji po tem razpisu so lahko kul-
turna društva, ki delujejo v Občini Mengeš, za 
svoje člane ali sekcije, in posamezniki, ki lahko 
predlagajo enega ali več občanov Občine Men-
geš, ki delujejo na kulturnem področju občine.

2. IO ZKDOM bo zbiral predloge za: 

• ZLATO priznanje za izjemne dosežke na po-
dročju ljubiteljske kulturne dejavnosti – nad 25 
let dela na področju ljubiteljske kulturne dejav-
nosti ali za življenjsko delo (podeljeno bo eno 
priznanje);

• SREBRNO priznanje za izjemne dosežke na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti – od 
10 do 25 let dela na področju ljubiteljske kul-
turne dejavnosti (podeljeno bo eno priznanje);

• BRONASTO priznanje za 10-letno uspešno 
delo na področju ljubiteljske kulturne dejavno-
sti (podeljeno bo eno priznanje).
 
3. Priznanje ZKDOM lahko prejmejo posame-
zniki ali skupine, predvsem za izjemne dosež-
ke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na 
področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. Priznanje je lahko podeljeno tudi za 
izjemne dosežke pri organizacijskem delu, pri 
razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri 
delu na področju kulturne vzgoje in izobraže-
vanja, pri raziskovalnem delu, pri organiziranju 
strokovno svetovalnega in mentorskega dela, 
pri razvijanju kulturnega sodelovanja s Sloven-
ci v zamejstvu in po svetu, pri publicističnem 
delu in pri ohranjanju nacionalne kulturne de-
diščine.

4. Predlog za podelitev priznanj mora vsebo-
vati naslednje:

• podatke o predlagatelju;

• podatke o kandidatu;

• utemeljitev.
 
5. Priznanja bodo podeljena na slavnostni 
akademiji v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika. Vloge za podelitev priznanj je treba 
nasloviti na ZKDOM, do 15. januarja 2018, 
do 12. ure, in sicer na elektronski naslov: 
natasa.v.jeric@gmail.com.

IO ZKDOM                                                                                                                                              
      
Predsednica: Nataša Vrhovnik Jerič
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
OBČINE MENGEŠ



Mengšan – december 201740


