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"Današnje odprtje je razlog 
za veselje, je razlog, da se 
spomnimo, koliko truda so dali 
od sebe vsi tisti, ki so sodelovali 
pri tem projektu. Tisti, ki so bili 
tukaj vpleteni v projekt od začetka 
pa do danes, vedo, koliko so dali 
od sebe, koliko so morali požreti 
obljub, ki niso bile izpolnjene."

                           Marjan Šarec

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, december 2019, letnik XXVI, številka 11
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Blagoslovljen božič
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ter uspešno 2020
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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 2019

Kazalo

Prihaja čas, ko se vse blešči in utripa. Prav je, da se spomnimo bli-
žnjega v stiski in mu pomagamo, kolikor moremo. Zlasti ne smemo 
pozabiti na revnejše otroke. Država je bogata, kolikor smo bogati mi. 
Ne čakajmo, kaj bo naredila, saj smo država vsi, jaz, ti, on.
Moram se dotakniti tudi upokojencev, kamor spadam tudi jaz. Vse 
to govorjenje o pokojninah je pravzaprav veliko zavajanje. Vsem upo-
kojencem bi morali za nazaj izplačati 7,2-odst., ki niso bili izplačani 
zaradi varčevanja (ZUJF). Če pogledamo BDP in delež, ki ga država 
namenja za pokojnine, se je le-ta od leta 2013, ko je znašal 11,74-
odst., znižal na borih 9,6-odst. BDP v letu 2019. V Sloveniji ni pro-
blem, da pokojninska blagajna nima dovolj denarja za višje pokojni-
ne. Problem je dolgoletno prerazporejanje pokojninskega denarja, da 
ne rečem ropanja, tudi tako, da so se kršili zakoni.
In na koncu voščilo vsem občanom in občankam. Naj nam bo vodilo: 
živeti brez prepirov, preračunljivosti, navlake, v sožitju in ljubezni 
drug do drugega. Živeti življenje, kjer si viden in slišan, sprejet torej. 
Jaz sama bi si želela naprej prenesti veščino, ki ji rečem veselje do 
življenja.
Srečno, zdravo!

Marija Štebe

Decembra so sanje 
dovoljene

Ljudje nismo popolni. Vse življenje se učimo iz napak in s tem ni 
nič narobe. Je pa dobronamernost tista, ki šteje.
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Vsi dobri možje 
mojega otroštva
Še malo, pa bo leta 2019 za vedno ko-
nec. Pred nami je le še veseli decem-
ber, v katerem bodo predvsem otro-
ške oči usmerjene v vse dobre može, 
ki prinašajo zvrhane koše daril. V teh 
dneh se tako večkrat spomnim na svoje 
otroštvo, ki je bilo v mnogih pogledih 
povsem drugačno, a tudi zelo podobno, 
kot ga doživljajo otroci danes. Je res, 

Spomnim se, kako sem večkrat bežal pred 
njimi, ko so prihajali po škripajočih lesenih 
stopnicah našega stanovanja in rožljali z ve-
rigami. Kavč v dnevni sobi, ki mi je služil 
kot postelja, je bil majhen in nizek, a se mi 
je, verjetno zaradi strahu, vseeno nekako 
uspelo zmuzniti pod njega. Že pred priho-
dom parkeljnov sem poslušal starše, kako 
so meni in bratoma govorili, da kdor ne bo 
priden, bo šel z njimi. Vem, da mi starši 
niso s tem želeli nič slabega, a občutek ob 
tem je bil v moji otroški duši res grozen. In 
ko so parkeljni prišli v kuhinjo, mi res ni pre-
ostalo drugega, ko da jo ucvrem pod kavč. 
Tam pa sem nato molil, da čim prej odidejo. 
No, po prespani noči sem kaj kmalu pozabil 
na ta dogodek, saj me je zjutraj razveseli-
lo – za današnje razmere skromno – darilo 
Miklavža, ki pa je meni ogromno pomenilo. 
Zato se je prejšnji dan še kako splačalo mal-
ce potrpeti pod kavčem. Seveda sem vsako 
leto zvesto pisal tudi dedku Mrazu, ki se je 
name vsakič spomnil v službi mojih staršev. 
Od tistih dni je minilo že pol stoletja, a ma-
gičnost dobrih mož meseca decembra osta-
ja. Tudi danes se otroci veselijo dobrih mož 
ter se skrivajo pred parkeljni, a vse to je del 
te čarobnosti in igre, ki otrokom pričara ne-
pozabne spomine. Prav vsak je vesel darila, 

da so bila darila veliko bolj preprosta 
in skromna, a navdušenje nad dobrimi 
možmi ter iskra v mojih očeh nista bila 
nič manjša. Edino parkeljnov sem se 
grozno bal.

otroci pa še toliko bolj. A večkrat pozabimo, 
da smisel darila ni v vrednosti in količini, 
temveč v pozornosti. Zato je odgovornost na 
nas starših, da znamo pri obdarovanju svo-
jih otrok najti pravo mero. Bolj ko se človek 
bliža jeseni življenja, bolj se namreč zaveda, 
da je tisto pravo darilo čas, ki ga nameni-
mo drug drugemu, lepa beseda in nasmeh. 
Dobrine, ki kar nekako izginjajo s tega sve-
ta. Vedno manj imamo časa, saj se vsem 
zelo mudi, morda je med nami tudi preveč 
kritike in negativnosti in premalo nasmeha 
na obrazu. Ne, za to niso krivi parkeljni, še 
manj pa dobri možje. Za to je toliko bolj po-
membno, da v teh prazničnih dneh name-
nimo tudi starejšim, bolnim, osamljenim ... 
še kanček več pozornosti in jim s tem damo 
občutek, da obstajajo in so tukaj z nami. 
Naj vam prazniki in dobri možje v novo leto 
prinesejo več časa, pozitivnega vzdušja ter 
smeha. Če prav pomislim, so to stvari, ki 
nas v bistvu nič ne stanejo, pomenijo pa ve-
liko. Vse to podarite svojim otrokom, ljudem 
in stvarem, ki vam dajejo moč, pogum in 
smisel življenja.
Ob tem pa v prihodnosti poskušajmo dose-
či tisto, kar nismo mogli do sedaj – pogum 
za spremembe. Naj bodo vse naše letošnje 
prednovoletne zaobljube realne in s tem tudi 
izvedljive. 

Spoštovane občanke in občani, srečno in 
vse dobro v letu 2020 vam želim!

Bogo Ropotar, podžupan

Občankam in občanom
želimo vesele božične praznike,
čestitamo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti,
v novem letu 2020
pa vam želimo zdravja,
dobrega počutja in uspehov
pri vašem delu.

Franc Jerič, župan

Bogo Ropotar, podžupan
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Izvajalec gradnje Večnamenske športne dvorane Mengeš se je v drugi polovici novembra srečal z nenavadnimi izzivi pri 
gradnji športnih dvoran, z logističnim izzivom – kako pripeljati v Mengeš in dostaviti na lokacijo več kot 37 m dolge lesene 
nosilce za strešno konstrukcijo dvorane.

Večnamenska športna dvorana Mengeš bo pokrita 
in zaprta decembra

Decembra se bo izvedla tudi zasteklitev steklenih fasadnih sten, tako da 
bo objekt še letos zaprt in se bodo v zimskih mesecih lahko nemoteno 
izvajala dela v notranjosti

Nosilce za strešno konstrukcijo dvorane je bilo treba pripeljali z Av-
strije s posebnim spremstvom in dovoljenjem za prehod Karavanške-
ga predora. Seveda pa je bilo treba pripraviti tudi lokacijo v Mengšu, 
poiskati območje v bližini dvorane, kjer jih lahko odložijo, ter seveda, 
najhitreje dostavijo na gradbišče. Izvajalec se je skupaj z investitor-
jem odločil za lokacijo ob občinski stavbi, kar je pomenilo zaporo 
dela Športnega parka Mengeš, območja ob Kulturnem domu Mengeš, 
demontažo avtobusne postaje ob občinski stavbi ter prilagoditev ce-
stnega prometa na Slovenski cesti. 
Izvedba izrednega logističnega podviga je, po zagotovitvi vseh potreb-
nih vlog in dokumentov, potekala tekoče in ni ogrožala drugih ude-
ležencev v prometu. Nosilci za strešno konstrukcijo dvorane so s po-
sebnim prevozom prepotovali več kot 100 km. V Mengeš so bili z iz-
rednim prevozom v treh sklopih dostavljeni v nočnih urah. V zgodnjih 

Vseh osem nosilcev je bilo nameščenih med 26. in 28. novembrom 2019

jutranjih urah se je začel prenos na gradbišče, dvig in vgradnja. Prvo 
220-tonsko avtodvigalo je posamične nosilce prenašalo s parkirišča 
pred Kulturnim domom, čez Pšato na gradbišče, kjer je nosilec drugo 
200-tonsko avtodvigalo dvignilo na streho bodoče športne dvorane. 
Pred prenosom nosilcev je bila dodatno povečana varnost na obmo-
čju Športnega parka Mengeš, okolici in parkirišču Kulturnega doma 
Mengeš in samem gradbišču. Vseh osem nosilcev je bilo nnamešče-
nih med 26. in 28. novembrom 2019. V prvih decembrskih dneh je 
izvajalec nadaljeval delo z nameščanjem prefabriciranih montažnih 
strešnih elementov. Decembra se bo izvedla tudi zasteklitev steklenih 
fasadnih sten, tako da bo objekt še letos zaprt in se bodo v zimskih 
mesecih lahko nemoteno izvajala dela v notranjosti.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Pred prenosom nosilcev je bilo dodatno poskrbljeno za varnost na 
območju Športnega parka Mengeš, okolici in parkirišču Kulturnega doma 
Mengeš in samem gradbišču

Za prenos več kot 37 m dolgih lesenih nosilcev za strešno konstrukcijo 
dvorane sta bili postavljeni dve avtodvigali. Prvo 220-tonsko avtodvigalo 
je posamične nosilce prenašalo s parkirišča pred Kulturnim domom, čez 
Pšato na gradbišče, kjer je nosilec drugo 200-tonsko avtodvigalo dvignilo 
na streho bodoče športne dvorane.
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Predstavljamo podobo Večnamenske športne 
dvorane Mengeš

Poudarjamo, da so priložene vizualizacije zgolj prezentacija PZI do-
kumentacije in se bo lahko končna podoba zgrajene dvorane v dolo-
čenih detajlih razlikuje od realizirane podobe.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Glavni vhod v Večnamensko nizkoenergijsko športno dvorano Mengeš bo 
s severnega dela, kjer bo tudi dovozna pot in del parkirišč

V Večnamenski  športni dvorani Mengeš bosta zaradi lažjega vzdrževanja 
dva hodnika, čist hodnik, ki je povezan s šolo in garderobami, ter umazan 
hodnik, ki je povezan z glavnim vhodom in tribunami

Zunanja igrišča, ki se bodo začela urejati v gradbeni sezoni 2020, bodo 
na južni strani dvorane, kjer bo igrišče za rokomet in košarko obkrožala 
tudi atletska steza

V Večnamenski športni dvorani Mengeš bo za organizacijo in izvedbo mednarodnih tekmovanj lahko postavljeno eno veliko športno igrišče ali pa bo 
prostor razdeljen s predelnimi zavesami v tri vadbene površine

ZAVESE
V DVORANI

Mengšan – december 20196
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/13 in 78/15) objavilo Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolni-
tev dogovora za razvoj regije, v okviru katerega so na voljo sredstva evropske kohezijske politike, namenjena regionalnim 
razvojnim projektom.

Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana

V okviru tega razpisa so kot prednostna na-
ložba 4.4 – Spodbujanje multimodalne ur-
bane mobilnosti sredstva predvidena tudi 
za razvoj in gradnjo kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti. V okvi-
ru teh sredstev so financirane povezave, ki: 
• se navezujejo na cilje celostne prome-

tne strategije (v nadaljnjem besedilu: 
CPS) občine oz. vsaj ene od občin, če 
bo kolesarska povezava potekala prek 
več občin. CPS mora biti sprejeta do 
oddaje Vloge za odločitev o podpori 
v okviru neposredne potrditve opera-
cije. Začetek regionalne kolesarske 
povezave mora biti v mestnem naselju 
občine s sprejeto CPS, katere akcijski 
načrt vključuje kolesarsko povezavo za 
dnevno mobilnost. Kolesarska poveza-
va mora zagotavljati zvezno povezavo 
iz središčnega mestnega naselja. Ko-
lesarska povezava lahko v delu pote-
ka tudi po cestah, na katerih PLDP ni 
več kot 2500 vozil na dan in je hitrost 
omejena na največ 70 km/h, vendar ti 
odseki ne smejo predstavljati več kot 
dve tretjini dolžine povezave. Najmanj 
ena tretjina 7 / 23 povezave poteka po 
ločeni kolesarski povezavi (pot, pas ali 
steza). Na kritičnih odsekih kolesar-
ske povezave, ki potekajo po cestah, 
morajo biti zagotovljeni ustrezni fizič-
ni ukrepi umirjanja prometa. Kritične 
odseke na kolesarski povezavi in pre-
dloge umirjanja prometa določi licen-
cirani presojevalec varnosti cest. Za 
prikaz okvirne finančne konstrukcije 
in izvedljivosti projekta v načrtovanem 
časovnem obdobju je treba predložiti 
investicijsko dokumentacijo najmanj 

na ravni DIIP.
• povezujejo središče regionalnega oz. 

lokalnega pomena s svojim zaledjem. 
Začetek regionalne kolesarske poveza-
ve mora biti v kraju, ki je pomemben z 
vidika regije ali lokalnega območja za 
dnevne migracije (zaposlitveno sredi-
šče, izobraževalne ustanove). Zaledje 
pomeni obvezno stalno poselitev (za-
ledna naselja), iz katere so obstoječe 
dnevne migracije v središča regional-
nega oz. lokalnega pomena.

• izkazujejo dolžine povezav, ki so pri-
merne za dnevno migracijo s kolesom 
(do 20 km iz središčnega mestnega 
naselja). Regionalna kolesarska pove-
zava v tem povabilu pomeni gradnjo 
regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti ne 
glede na kategorizacijo. Takšna pove-
zava mora zagotavljati dnevno mobil-
nost kolesarjev. 

• Kolesarska povezava Kamnik–Men-
geš–Trzin–Ljubljana z navezavo na 
javni potniški promet (avtobusni in že-
lezniški promet) izpolnjuje vse naštete 
pogoje, hkrati pa zagotavlja kolesar-
sko povezanost najgosteje poseljene-
ga dela regije (občine Trzin, deloma 
Domžale, Mengeš, Kamnik) in najve-
čjega migracijskega centra (Ljubljana) 
v državi. 

• Pri določanju koridorja za kolesarsko 
povezavo Kamnik–Ljubljana je bila 
izdelana dokumentacija za umestitev 
kolesarske povezave, ki se s pričujočo 
projektno dokumentacijo (IZP) smisel-
no dopolnjuje, pri določanju koridorjev 
pa so bili upoštevani naslednji kriteri-

ji, našteti po vrstnem redu pomemb-
nosti:

• Prometna varnost
• Direktnost kolesarske povezave 
• Izvedljivost (upoštevani so bili posegi 

na zasebna zemljišča, progovni in va-
rovalni pasovi infrastrukture ipd.)

• Atraktivnost (odmaknjenost od glavnih 
koridorjev za motorni promet, hrup, 
ozelenitev ipd.)

• Teren (je skoraj izključno ravninski, 
zato ni bil odločujoč faktor)

Celotna povezava je predvidena od obsto-
ječe navezave na kolesarske površine na 
Kranjski cesti v Kamniku do navezave na 
Obsavsko rekreacijsko pot v Ljubljani, ki 
poteka ob desnem bregu Save. Dolžina ce-
lotne trase znaša pribl. 19 km.
V skladu s projektno nalogo je treba na 
podlagi predhodno izdelane dokumenta-
cije (Priprava dokumentacije za umestitev 
regionalne kolesarske povezave Kamnik–
Mengeš–Trzin–MO Ljubljana v prostor, za 
potrebe prijave projekta na »Prioritetno 
listo projektov« RRA LUR – Drugo pova-
bilo razvojnim svetom regij za dopolnitev 
Dogovora za razvoj regije, LUZ, d. d., št. 
proj. 8266, december 2017) za umesti-
tev kolesarske povezave v prostor izdelati 
končni potek trase, ki se jo odda naročni-
ku v pregled in potrditev, vsem pristojnim 
mnenjedajalcem pa v projektne pogoje. V 
tem dokumentu je potek trase definiran v 
variantnih rešitvah, ki niso bile predvidene 
v projektni nalogi naročnika, vendar je bilo 
treba zaradi težavnosti pridobivanja neka-
terih zemljišč in posledično izvedljivosti 
projekta definirati potek trase v variantnih 
rešitvah.

Na podlagi pridobljenih projektnih po-
gojev za vse variantne rešitve ter smernic 
prostorskih aktov ter gradbenotehničnih in 
okoljskih parametrov, prostorskih pogojev 
in smernic prostorskih aktov se v nadalje-
vanju projekta (faza PZI) izbere optimalno 
traso kolesarske povezave Kamnik–Men-
geš–Trzin–Ljubljana, za katero se izdela PZI 
projektna dokumentacija. V letu 2020 se 
predvideva odkup zemljišč in v letu 2021 
začetek del na posameznih odsekih.

Besedilo: R. Š., za občinsko upravo
                  

          SEVER
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Občina Mengeš zgradila 
še zahodni pločnik na 
Kamniški cesti
Občina Mengeš je septembra zgradila vzhodni pločnik na 
Kamniški cesti od naselja do novega bencinskega servisa 
Petrol. Po sprejetem rebalansu Proračuna Občine Mengeš 
za leto 2019 pa je pristopila in zaključila tudi z gradnjo 
zahodnega pločnika, v dolžini 60 m in širini 1,5 m. S tem 
se naselje povezuje z novim bencinskim servisom Petrol in 
vsem omogoča varnejši sprehod do izbranih poljskih poti.

Novembra je občina, po sprejemu rebalansa Proračuna občine Mengeš 
za leto 2019, pristopila k izgradnji pločnika na zahodni strani ceste. 
Gradnja je poleg pločnika, potrebnega izkopa, utrjevanja in nasipa, 
vgradnje robnika ter preplastitve, vključevala tudi urejanje brežin in 
zelenic ter izvedbo ponikovalnice za meteorne vode. Dela so bila na-
črtovana in izvedena tako, da so minimalno posegala v bližnje okolje. 
Pločnik v dolžini 60 m in širini 1,5 m je bil zgrajen v predvidenem 
roku. Gradnja obeh pločnikov na Kamniški cesti je pomembna za vse, 
ki se redno sprehajajo ali tečejo po bližnjih poteh na Mengeškem polju 
ter za vse obiskovalce novega bencinskega servisa družbe Petrol.

Besedilo in foto: Občinska uprava Mengeš

Z izgradnjo 60 m zahodnega pločnika na Kamniški cesti je zaključeno 
urejanje Kamniške ceste od naselja do bencinskega servisa družbe Petrol.

Dopolnitev novice 
Zadnji dan oktobra žalni 
slovesnosti pri spomeniku 
žrtvam NOB v Loki pri 
Mengšu in pri spomeniku 
talcem na Zalokah v 
Mengšu

V komemoracijah je poleg vseh treh prostovoljnih gasilskih dru-
štev, tabornikov RUP Mengeš, veteranov vojne za Slovenijo Men-
geš in Društva upokojencev Mengeš sodelovalo tudi Združenje ZB 
NOB Mengeš.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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OBČINA

STUDIO  MATLUX  VABI
NA  BREZPLAČNE  DELAVNICE  V  DECEMBRU

sobota, 7. 12., ob 18. uri          Tibetanske vaje pomlajevanja

sobota, 14. 12., ob 18. uri        Shakti krog meditacija

nedelja, 15.12., ob 18.30          Energetske vaje po Donni Eden

sobota, 21. 12., ob 18. uri         Delavnica o dihanju  V dihanju je moč

nedelja, 22. 12., ob 18.30         Energetske vaje po Donni Eden

petek,  27. 12., ob 18. uri         Praznične tibetanske vaje pomlajevanja
Delavnice potekajo v plesni dvoranici Mengeš, Slovenska cesta 28.

Svoj termin rezerviraj na: mateja@matlux.eu, 070 639 113 ali
www.matlux.eu
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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 2019!

Gasilska zveza Mengeš

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 2020!

Gasilska zveza Mengeš
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INTERVJU: 

V pogovoru ste omenili, da je za vas kolesar-
ska dirka v Mengšu posebna, najljubša dirka 
v sezoni. Zakaj?
Dirka v Mengšu je zame ena izmed boljših 
in ljubših v sezoni, ne samo zaradi izrednega 
vzdušja, ki nas pričaka ob prihodu, ali zaradi 
truda organizatorjev, ki vsako leto pripravijo 
nekaj novega, presenečenje, ampak tudi zato, 
ker ni »samo« kriterijska, saj je za zmago po-
membna tudi taktika. Na kriterijski dirki, ki je 
šprinterska, navadno zmaga šprinter. Dirka v 
Mengšu pa se pri mladincih zaključi z vzpo-
nom na Mengeško kočo, zmagovalec vzpona 
pa prejme 20 točk, kar lahko na koncu odlo-
ča o zmagi. To pomeni, da lahko ob pravem 
pristopu, pravi taktiki zmaga tudi specialist za 
vožnjo v klanec.

V KK Adria Mobil delate z mladimi, ki so 
perspektivni, ki pridejo k vam iz drugih slo-
venskih kolesarskih klubov in najboljšim 
omogočite tudi vstop v mednarodne klube, 
ki dosegajo vrhunske rezultate. Ali se je šte-
vilo kolesarjev sedaj po kolesarski evforiji z 
uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja 
kaj povečalo? So se mogoče spremenila nji-
hova pričakovanja, cilji?
V klubu delamo s precej stabilno bazo mladih 
perspektivnih kolesarjev. Rečem lahko, da je 
prihod kolesark in kolesarjev v klub bolj ali 
manj konstanten. Enako je tudi s prehodom 
najperspektivnejših v druge, mednarodne klu-
be, ki jim lahko omogočijo razvoj njihovega 
talenta. Tako je bilo tudi s Primožem Rogli-
čem, ko je zanj postal naš klub premajhen, je 
odšel naprej in vesel sem, da mu je uspelo. 

Ali so se po kolesarskih uspehih kaj spreme-
nila pričakovanja, cilji med mladimi kolesar-
ji? Se sedaj hitreje odločajo, da bodo treni-
rali kolesarstvo?
V Sloveniji imamo veliko športov, ki v za-
dnjem obdobju prihajajo v ospredje. Po ko-
šarkarskem uspehu je sledil kolesarski, takoj 
za tem odbojkarski in rečem lahko, da ni 
težko pritegniti mladih, da začnejo s treningi. 
Težje je talentirane zadržati. Zelo se moramo 
truditi, da mlade, ki so uspešni, obdržimo in 
ostanejo v kolesarstvu, saj so najpogosteje 
uspešni v različnih športih. Včasih nam tudi 
ne uspe. Nič ni bolj frustrirajočega za trenerja 
kot talent, ki ga zadeva ne zanima oziroma 
nima volje, da bi razvijal svoj talent. 

Tako košarkarji kot odbojkarji so se v različ-
nih intervjujih za svoje mednarodne uspehe 
večkrat zahvalili svojim predhodnikom, špor-
tnikom, ki so orali ledino in kot prvi sloven-
ski športniki vstopali v mednarodne lige in 
klube. Tudi v kolesarstvu smo Slovenci že 
poznani, ne samo kot izvrstni športniki, tudi 
kot trenerji in vodje ekip. Mislite, da je to 
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INTERVJU: Josip Radakovič

Josip Radakovič, trener 
mladincev v KK Adria Mobil 
o kolesarski dirki za Veliko 
nagrado Občine Mengeš in 
kolesarstvu v Sloveniji
Josip Radakovič je v Kolesarskem klubu Adria Mobil trener že dvanajst let. 
V mladinskih vrstah je treniral številne danes in v preteklosti mednarodno 
uspešne kolesarje. Opozarja, da smo Slovenci z zadnjimi športnimi uspehi 
potrdili, da na področju športa delamo dobro. Ko sem v pogovoru omenila, ali 
se blagovni znamki zelena Slovenija vse bolj približuje tudi blagovna znamka 
dežela športnikov, se je le skrivnostno nasmehnil in dodal, da športni uspehi 
prav gotovo pozitivno vplivajo na prepoznavnost Slovenije v svetu.
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kaj pripomoglo k preboju kar dveh izjemnih 
kolesarjev?
Prav gotovo, pa vendar naj še enkrat pouda-
rim, da ne moremo pričakovati, da bo vsaka 
generacija prinesla novega Luko Dončiča ali 
Primoža Rogliča. To je splet različnih okoliščin, 
osebne motivacije in talenta ter spodbudnega 
in podpornega okolja. V Sloveniji imamo do-
ber sistem dela z mladimi, v vseh športih, ne 
samo v zadnjem času bolj izpostavljenih, po-
leg košarke, odbojke in kolesarjenja, bi lahko 
izpostavili še veslače, judoiste in druge. Mo-
goče je, vsaj z mojega vidika, nekoliko lažje 
doseči preboj oziroma biti najboljši v individu-
alnih športih, saj je treba pri ekipnih športih za 
uspeh zagotoviti kakovost celotne ekipe. 

Kljub odgovoru zgoraj pa bi vas vseeno vpra-
šala, ali imate v vaših vrstah naslednjega Pri-
moža Rogliča. 
Primož ni bil nikoli del našega mladinskega 
pogona. Bil je prepoznan kot talent preko te-
stiranj na Fakulteti za šport in takratni športni 
direktor mu je dal priložnost v članski ekipi, 
kar se je izkazalo za zadetek v polno. Kar pa 
se tiče drugih, so te napovedi zelo nehvale-
žne, vsekakor pa imamo nekaj fantov, ki imajo 
dobre fiziološke predispozicije za vrhunske re-
zultate, vendar je na njih, da delajo in da jih 
še naprej razvijajo, na nas pa, da jim pri tem 
pomagamo. 

Kdaj pa se za otroke, mlade priporoča speci-
alizacija v kolesarstvu?
Za kolesarski šport je specializacija priporo-
čljiva sorazmerno pozno. Nič ni narobe, če se 
otroci odločijo za trening kolesarstva po 14. 
letu. Pred tem jim priporočam, da se preiz-
kusijo v različnih športih, v športih, ki omo-
gočajo razvoj osnovnih motoričnih veščin in 
znanja. Zgodnja specializacija v kolesarstvu ni 
nujno povezana z uspehom na dolgi rok. Če 
pogledamo prej omenjenega Primoža Rogli-
ča, mu njegova eksplozivnost in gibljivost, ki 
ju je razvijal pri treningu smučarskih skokov, 
omogočata, da bolj udobno sedi na kolesu, še 
posebej med kronometrom, kar mu omogoča 
boljši izkoristek moči in boljšo aerodinamiko, 
prav tako pa je hitrejši – bolj eksploziven v 
zaključku dirk oziroma etap.

Kako vam v klubu že več kot 40 let uspeva 
vzdrževati kakovostne razmere za delo, tako 
z izredno ekipo trenerjev kot s kakovostnimi 
pogoji za trening?
Kolesarski klub Adria Mobil ima stabilnega 
sponzorja in to nam omogoča, da svoje delo 
usmerimo v organizacijo in izvedbo treningov. 
Prepričan sem, da imamo dobro trenersko 
ekipo in da bomo lahko kakovostno delali 
tudi naprej, seveda z realnimi pričakovanji 
in rednimi rezultati. Kot klub imamo zasta-
vljeno strategijo, kaj želimo v sezoni doseči. 

Navadno nam to tudi uspe. Seveda bi kakšna 
medalja z velikih tekmovanj (v preteklosti jih 
je bilo kar nekaj) to še podkrepila, ampak z 
dobrim delom bo tudi to znova prišlo. Kljub 
temu pa naš klub ostaja usmerjen v vzgojo 
mladih perspektivnih kolesarjev ter v organi-
zacijo profesionalnih kolesarskih dirk.

Bi za konec še kaj dodali?
Čestital bi ekipi Kolesarskega društva Mengeš 
za napredek, ki so ga naredili pri organizaci-
ji kolesarske dirke za Veliko nagrado Občine 
Mengšu. Upam, da se bo tradicija ohranila in 
da se bomo lahko še dolgo vračali v Mengeš. 

Besedilo: Tina Drolc
Foto: Uroš Švigelj

"Nič ni bolj frustrirajočega za trenerja kot ta-
lent, ki ga zadeva ne zanima oziroma nima 
volje, da bi razvijal svoj talent."

Kolesarski klub Adria Mobil je bil ustano-
vljen že leta 1972 z jasno vizijo postati 
najboljši klub v državi in regiji. Sledilo je 
veliko prevoženih kilometrov, s katerimi je 
klub svoje delo, ideje in cilje še nadgra-
jeval ter dobival svojo današnjo podobo. 
Izjemnost kluba se kaže na treh področjih 
delovanja, ki poleg profesionalnega kole-
sarstva obsega še vzgojo mladih kolesar-
jev in organiziranje tako profesionalnih 
kot rekreativnih kolesarskih prireditev. 
Kar nekaj kolesarjev se je kalilo v njihovih 
vrstah, med bolj prepoznavnimi so Sandi 
Papež, Bogdan Fink, Gorazd Štangelj, Jani 
Brajkovič, Tomaž Nose in Domen Novak. 
Izpostaviti je treba tudi organizacijski pod-
vig, ki so se ga v klubu lotili leta 1993, 
prve kolesarske dirke po Sloveniji. Slednja 
vsako leto pritegne številne domače in tuje 
ekipe, kar nedvomno priča o kakovosti 
dirke in dobrem ugledu kluba tudi zunaj 
Slovenije.

"Pri ekipnih športih je za uspeh potrebno zagotoviti kakovost celotne ekipe."
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SMUČARSKO DRUŠTVO MENGEŠ
organizira

VELESLALOM ZA
TRIS POKAL

1.  MENGO TRIS  POKAL
KOSOBRIN IN EVROPLUS 

Sobota ,  11 .  1 .  2020

SMUČIŠČE BRSNINA V KRANJSKI GORI

Vsem občankam in občanom želimo vse 
dobro v novem letu 2020.

Smučarsko društvo Mengeš

- 9.00 – 10.30

- 10.30

- 11.00

- 14.30

Prijave tekmovalcev 

Ogled proge 

Tekma 

Podelitev priznaj in nagrad SPOŠTOVANI PREBIVALKE IN PREBIVALCI OBČINE MENGEŠ!

Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« 

Raz 21,5

Božič je praznik Božjega rojstva na ta svet. Želimo Vam, da se v Vas 
vname plamen Božične ljubezni, plamen upanja in ljubezni. 

In ta plamen naj v Vas gori celo leto 2020, da bomo lahko skupaj 
gradili nov, lepši, prijaznejši svet.

OO NSi – krščanski demokrati Mengeš

SPOŠTOVANI PREBIVALKE IN PREBIVALCI OBČINE MENGEŠ!

In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo 
prostora. Lk 2,7

Ob letošnjih božičnih praznikih vam želimo, da bi vsak izmed vas našel sredino v naši občini, 
v kateri bi bil sprejet, cenjen in spoštovan. 

Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji. Ps 127,1

V letu 2019 pa naj vam z Božjo pomočjo vaša prizadevanja prinesejo veliko notranjega miru,
zdravja in uspeha.

OO NSi – krščanski demokrati Mengeš

OO NSi Mengeš

SPOŠTOVANI PREBIVALKE IN PREBIVALCI OBČINE MENGEŠ!

In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo 
prostora. Lk 2,7

Ob letošnjih božičnih praznikih vam želimo, da bi vsak izmed vas našel sredino v naši občini, 
v kateri bi bil sprejet, cenjen in spoštovan. 

Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji. Ps 127,1

V letu 2019 pa naj vam z Božjo pomočjo vaša prizadevanja prinesejo veliko notranjega miru,
zdravja in uspeha.

OO NSi – krščanski demokrati Mengeš

OO NSi Mengeš

SPOŠTOVANI PREBIVALKE IN PREBIVALCI OBČINE MENGEŠ!
Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« 
Raz 21,5

Božič je praznik Božjega rojstva na ta svet. Želimo Vam, da 
se v Vas vname plamen Božične ljubezni, plamen upanja in 
ljubezni. 

In ta plamen naj v Vas gori celo leto 2020, da bomo lahko 
skupaj gradili nov, lepši, prijaznejši svet.

OO NSi – krščanski demokrati Mengeš
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Težko pričakovana obvoznica 
Mengeš je odprta za promet

Udeležence je najprej nagovoril gostitelj 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je 
izpostavil: »Aktivnosti so se, po zaključ-
ku prvega dela obvoznice, nadaljevale z 
obiskom vlade v letu 2016, ko je takratni 
minister dr. Peter Gašperšič zagotovil, da 
se bo osebno zavzel za dokončanje obvo-
znice. Potrebnih je bilo seveda še veliko 
usklajevanj in pogovorov, vendar je bila 
njegova podpora ključna za nadaljevanje 
postopka.« Slavnostni govornik na od-
prtju pa je bil Marjan Šarec, predsednik 
Vlade RS, ki se je vsem zahvalil za potr-
pežljivost in izpostavil: »Današnji projekt, 
ki zaključuje ta del, se končuje z grenkim 
priokusom, kajti čaka še Komenda, čaka-
jo Vodice in čakajo Domžale. In dokler ne 
bomo zaključili celotne trase, zagotovo ne 
bomo imeli takšnega veselja, kot bi si ga 
želeli.« Odprtja, ki ga je povezovala Špela 
Močnik, se je udeležilo veliko občank in 
občanov. Za pester kulturni program je ob 
svoji 135. obletnici poskrbela Mengeška 
godba. 
V soboto je na odprtju končane obvozni-
ce Mengeš udeležence najprej pozdravilo 
oblačno vreme, ki je brez kapljice dežja 
zdržalo vse do zaključka odprtja. Pripra-
vljen šotor, oder in ozvočenje so potrpe-
žljivo čakali na slavnostjo odprtje, tako 
kot je Mengeš skoraj desetletje čakal na 
zaključek 1,8 km dolge obvoznice. Med 
slavnostmi gosti so bili poleg gostiteljev 
in slavnostnega govornika ter sodelujočih 
na projektu tudi župani sosednjih občin 
in občin na trasi predvidene obvoznice 
Želodnik–Vodice. Franc Jerič, župan Ob-
čine Mengeš, je skupaj z Bogom Ropo-
tarjem, podžupanom občine, Urbanom 
Kolarjem, direktorjem Občinske uprave in 
Urošem Drobežem, vodjo investicij v Ob-
čini Mengeš, sprejemal goste. Med njimi 

V soboto, 16. novembra, so v Mengšu odprli težko pričakovani manjkajoči del obvoznice 
Mengeš. Trak ob odprtju obvoznice so na obvoznici prerezali Marjan Šarec, predsednik Vla-
de RS, Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Tomaž Vidic, predsednik Uprave DARS, Stani-
slav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe, in Janez Per, prvi župan Občine Mengeš.

so bili tudi Tina Heferle, poslanka in pod-
predsednica Državnega zbora Republi-
ke Slovenije, Edvard Pavlič, poslanec in 
predsednik Odbora za infrastrukturo, oko-
lje in prostor Državnega zbora Republike 
Slovenije, ter Tadeja Šuštar, poslanka Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije. Kot 
predstavniki sosednjih občin in občin na 
trasi predvidene obvoznice Želodnik–Vo-
dice so se slavnostnega odprtja udeležili 
Matej Slapar, župan Občine Kamnik, Re-
nata Kosec, podžupanja Občine Domža-
le, Peter Ložar, župan Občine Trzin, Sta-
nislav Poglajen, župan Občine Komenda, 
Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice 
in drugi. 
Med sodelujočimi v projektu pa je treba 
izpostaviti Stanislava Remica, direktorja 
Gorenjske gradbene družbe, Tomaža Vi-
dica, predsednika Uprave DARS, Aljošo 
Andlovca, nadzornika projekta z družbe 
DRI – upravljanje investicij, Bojana Cer-
kovnika, vodjo projekta gradnje obvozni-
ce v Občini Mengeš z družbe DRI – upra-
vljanje investicij in druge. 
Udeležence je najprej pozdravila Menge-
ška godba, ki je z dvema skladbama po-
vabila udeležence pred postavljen oder. 
Sledil je pozdrav moderatorke in povabilo 
županu Občine Mengeš Francu Jeriču. 
V uvodnem nagovoru je Franc Jerič, žu-
pan Občine Mengeš, izpostavil: »Aktivno-
sti so se, po izgradnji in odprtju prvega 
dela, nadaljevale z obiskom vlade v letu 
2016, ko je takratni minister dr. Peter 
Gašperšič obljubil, da se bo osebno za-
vzel za dokončanje obvoznice. Potrebnih 
je bilo seveda še veliko usklajevanj in 
pogovorov, vendar je bila njegova podpo-
ra ključna za nadaljevanje postopka, da 
smo lahko danes tu in da bomo odprli 
težko pričakovano obvoznica Mengeš v 

V poletnih mesecih leta 2018 je bil objavljen javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za 
gradnjo 1.800 m manjkajočega dela obvoznice Mengeš. Izbrani izvajalec, Gorenjska gradbena 
družba, d. d., je januarja z investitorjem podpisal pogodbo in bila februarja uvedena v delo. 
Poleg gradnje obvoznice in komunalnih vodov je bilo v Topolah, kjer se obvoznica konča, zgra-
jeno krožišče in urejeno avtobusno postajališče. Na določenih odsekih obvoznice so bili zgrajeni 
protihrupne ograje in drugi ukrepi, ki bodo zagotavljali varnost udeležencem v cestnem prometu. 
Ves čas gradnje manjkajočega dela obvoznice je izvajalec sodeloval z občino in prebivalci na 
trasi. Gradbena dela so bila zaključena pred predvidenim rokom v mesecu oktobru, ko je bil tudi 
tehnični pregled. Uporabno dovoljenje je bilo izdano v mesecu novembru, ko je bila obvoznica 
tudi predana v uporabo. S tem se je tranzitni promet preusmeril na obvoznico in prebivalci nase-
lja Mengeš so tako prvi ponedeljek po odprtju prvič brez zastojev in hrupa zadihali čistejši zrak.

celoti. Če bi bili sami nosilci tega projek-
ta, bi bilo mogoče narejeno že v prejšnji 
preteklosti. Ampak takšna so dejstva. Je 
pa s to obvoznico razbremenjen Mengeš z 
okolico, tranzitni promet se umika z nase-
lja. Naša želja je, da se čim prej nadaljuje 
gradnja preostalih delov, pri tem bom z 
veseljem sodeloval s svojimi dosedanji-
mi izkušnjami. Naj bo danes lep in vesel 
dan, saj odpiramo manjkajoči del obvoz-
nice. Prav je, da smo zaradi tega vsi veseli 
in zadovoljni. Tudi vi, predsednik vlade, 
dajete s svojim prihodom težo trudu in 
priznanje našemu delu.«
Slavnostni govornik, predsednik Vlade RS 
Marjan Šarec, pa je na odprtju izposta-
vil, da je vse skupaj potekalo predolgo: 
»Kdor je v Sloveniji kot župan izpeljal ka-
kšen projekt, ve, kakšne težave ga čakajo 
na poti ter koliko sestankov, razočaranj 
in truda je potrebno, da se zgodi takšno 
odprtje. Današnje odprtje je razlog za ve-
selje, je razlog, da se spomnimo, koliko 
truda so dali od sebe vsi tisti, ki so so-
delovali pri tem projektu. Tisti, ki so bili 
tukaj vpleteni v projekt od začetka pa do 
danes, vedo, koliko so dali od sebe, ko-
liko so morali požreti obljub, ki niso bile 
izpolnjene.« Spomnil je tudi, da podobne 
ovire čakajo še Domžale, Komendo, Vodi-
ce in Trzin: »Ovir bo veliko, birokracije bo 
veliko. Prepričan sem, da lahko uspemo, 
čeprav nekateri zavirajo v klanec.«
Sledilo je rezanje traku. Prerezali so ga 
Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš Tomaž 
Vidic, predsednik Uprave DARS, Stani-
slav Remic, direktor Gorenjske gradbene 
družbe, in Janez Per, prvi župan Občine 
Mengeš. Skupaj so stopili z obljubo, da 
bodo v skladu s svojimi pristojnostmi 
podprli tudi nadaljnjo gradnjo ceste na 
trasi Želodnik–Vodice.
Uradni del slavnostnega odprtja se je po 
uvodnem in slavnostnem nagovoru ter re-
zanju traku zaključil, nadaljevalo pa se je 
neformalno druženje s pogledom v priho-
dnost. Na občini tako že v januarju pripra-
vljajo predstavitev študentskih projektov 
za prihodnjo prostorsko ureditev občine 
Mengeš na območju za obvoznico in ob 
njej. S tem se nadaljuje tudi projekt ure-
janja mestnega središča občine Mengeš. 
Napovedana pa je bila tudi že sanacija 
Slovenske ceste, posebej v delih, kjer je 
to za zagotavljanje varnosti udeležencev v 
prometu nujno potrebno zaradi dotrajano-
sti oziroma tranzitnega prometa. 
Slavnostno odprtje se je zaključilo ob 14. 
uri, ko je bila cesta tudi uradno odprta za 
promet. 

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo

REPORTAŽA: Obvoznica Mengeš



Končno 
zelena luč

Franc Jerič je pozdravil zbrane in izrazil 
zadovoljstvo nad končano obvoznico in 
zaključil: »Končno, pa nikoli prepozno. 
Vsem uporabnikom pa želim srečno vo-
žnjo.« Marjan Šarec pa je med drugim 
povedal: »Kar tragično je, koliko let v 
naši državi čaka človek na takšen pro-
jekt, ki razbremeni celotno občino. Res 
je trajalo predolgo in današnji projekt 
mineva z grenkim priokusom, saj čaka 
še Komenda, čakajo Vodice, čakajo 
Domžale. Prepričan sem, da nam lahko 
uspe, čeprav nekateri zavirajo v klanec.«
Slavnostni gostje so prerezali trak in 
Mengeška godba je zaigrala. Vsi zbrani 
iz Mengša in okolice so ob obilici prigriz-
kov še dolgo hvalili novo pridobitev, ki 
bo izboljšala življenje v Mengšu.

Besedilo in foto: E. V.

»Ceste so zagotovo tema, ki združuje, ceste 
so tiste, ki povezujejo,« je odprtje menge-
ške obvoznice napovedala povezovalka pri-
reditve Špela Močnik. Slavnostna govornika 
sta bila predsednik Vlade Republike Slove-
nije, Marjan Šarec in župan Občine Men-
geš, Franc Jerič.

»Na ministrstvih preveč prevladuje birokrat-
ska logika,« je bil do dolgih infrastrukturnih 
postopkov kritičen Marjan Šarec.

REPORTAŽA: Obvoznica Mengeš

Franc Jerič: "V tem trenutku končno 
razbremenjujemo Mengeš in okolico."

Trak so prerezali: Janez Per, prvi župan Občine Mengeš, Tomaž Vidic, predsednik Uprave DARS, 
Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Stanislav Remic, direktor 
Gorenjske gradbene družbe

Marjan Šarec je izpostavil pomen obvoznice 
za celo regijo

Po rezanju trakov 
tudi penina

Mengšan – december 201914
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Poskrbeli so tudi za okolico ceste in protihrupno ograjo. Tovornjaki bodo končno lahko opustili 
vožnjo skozi center Mengša

Medsebojno rokovanje vseh glavnih akterjev

Mengeška godba je naredila dogodek bolj slovesen

Pomenkovanje pred slavnostnimi govori

Po rezanju traku so si zbrani iz Mengša in okolice imeli veliko povedati o novi pridobitvi ob obilo 
hrane in pijače

Po obvoznici so se prvi zapeljali kolesarji
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Miklavž kar 
dvakrat obiskal 
Dobeno

REPORTAŽA: Miklavž na Dobenu

Dobri mož je bil všeč tudi odraslim

Miklavževa povorka je obiskala vse prebivalce Dobena starejše od 70 let

Miklavž s svojim spremstvom
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Kljub temu da se je to zgodilo že lani (prvič), 
je obdaritev na domu presenetila marsikoga, 
razveselila pa vse obiskane, saj je letos Mi-
klavž pomladil in povečal svoje spremstvo, 
tudi kako solzo je bilo videti, saj je obisk 
marsikoga od obdarovancev spomnil na lepe 
trenutke iz njegove mladosti.
V četrtek, 5. decembra, pa je s svojimi mla-
dimi pomočniki prišel ob 18. uri v KT Blaž. 
Letos se je miklavževanja na Dobenu udele-
žilo več kot 60 otrok, ki so svojimi starši in 
bližnjimi v celoti napolnili veliko dvorano KT 
Blaž. Najprej je navzoče razveselilo kulturno 
društvo Zapik z lutkovno predstavo Rdeča 
kapica, po končani predstavi pa so otroci 
priklicali Miklavža in kmalu je prispel dobri 
mož s svojim spremstvom parkeljnov in an-
gelov, ki so Miklavžu pomagali razdeliti darila 
otrokom.
Darila je tudi letos pripravilo TD Dobeno ob 
pomoči občine Mengeš.
Prijetno je bilo gledati vesele otroške obraze 
in tudi precej pohval njihovih staršev in dru-
gih je bilo izrečenih na račun prireditve in ak-
tivnosti TD Dobeno ter za izvedene dogodke.
Menim, da se v otroška srca veliko bolj vti-
sne spomin na veselo doživet dogodek, ki ga 
doživijo v pričakovanju in toplem vzdušju ob 
svojih dragih, kot pa obilica daril, ki v veliko 
primerih razvrednotijo pomen praznika.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

V dogovoru s TD Dobeno je Miklavž s 
svojim številnim spremstvom tudi letos 
dvakrat obiskal Dobeno. V sredo, 4. de-
cembra, zvečer je dobri mož, v sprem-
stvu 11 angelov in parkeljnov obiskal in 
obdaril dobenske seniorke in seniorje, ki 
so že dopolnili 70 let (letos jih je bilo 
28), kar na njihovih domovih.

Letos je imel Miklavž mlado spremstvo

Parkelj in angel na skupni dolžnosti Povorka na poti po Dobenu

Ali si ubogal mamico in očka?

Lutkovna predstava in darila za otroke

Najprej je Miklavž pozdravil najmlajše

Velika dvorana KT Blaž je bila kar premajhna za vse
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Večer poezije in proze na 
Dobenu
V petek, 22. novembra, je TD Dobeno organiziralo ob 19. 
uri, na turistični kmetiji Blaž večer poezije in proze. Predsta-
vljene so bile pesmi vsem poznanih in priznanih dobenskih 
avtoric: Marte Premk, Bernarde Aleš - Nace in Frančiške Hu-
njet, ki se jim je ob tej priložnosti pridružil naš bivši sovaščan 
Frančišek Podpečan, ki je kljub drugačnim željam po petnaj-
stih letih zapustil Anžinovo domačijo.

Prepričan sem, da so omenjene avtorice poznane ne samo kra-
janom Dobena, temveč tudi velikemu številu obiskovalcev našega 
kraja. Marta, »duša kmečkega turizma«, ki poleg skrbi, da gre vse 
tako, kot je treba, še vedno najde čas za poezijo, v kateri občutimo 
povezanost z naravo in predvsem krajem, kjer je doma.
Naca, »dobenska umetnica« likovnica in pesnica, pesmi je začela 
pisati že v zgodnji mladosti in včasih tudi katero objavila. Svoj od-
nos do literature pa je z leti nadgrajevala in leta 2005 v samozalož-
bi izdala knjigo Kruh vino in čas, v kateri so poleg njenih pesmi, v 
katerih je izražen njen globok in tenkočuten pogled na svet, pred-
stavljene tudi nekatere njene slike, knjiga je posvečena, kot pravi 
sama, predvsem vsem zmagovalcem.
Francka, tudi ona je svoje žlahtne literarne plodove letos jeseni 
prenesla v svoj prvenec Moje življenje na papirju, knjigo je posvetila 
svojemu očetu, »… ki me je z dobroto hranil vse življenje«, je na-
pisala v njej. Rada ima Dobeno, ki jo nezadržno privlači, rada ima 
Ljubljano, kjer ima družino in rada ima ljudi. Vse to in njen pozitiven 
odnos do okolice, ljubezen do narave, odražajo njene pesmi, v ka-
terih marsikdo najde sebe … 
Tako se je omenjeni večer poezije in proze izoblikoval v večer »žlah-
tne« poezije. Obiskovalci, ki so prišli na ta kulturni večer, so napol-
nili malo dvorano KT Blaž. Po pozdravnih besedah in predstavitvi 

Športno društvo Skirca Trzin in Kmečki turizem Blaž z Do-
bena že enajst let organizirata pohodno kolesarsko akcijo 
»Grem do Blaža«. Pohodi se vsako leto začnejo 1. januarja 
in končajo 30. septembra, v ta namen se pri Blažu dobi kar-
tonček, kamor se ob vsakem vzponu natisne kontrolni žig 
(največ en na dan). Ob koncu pohodniške sezone pa je na 
kmečkem turizmu pripravljena prireditev za vse pohodnike, 
ki je bila tokrat v petek, 11. oktobra.

Jani Muha, predsednik ŠD Skirca Trzin, je uvodoma pohvalil vse 
navzoče, saj je v devetih mesecih 54 pohodnikov opravilo čez 
4000 vzponov. Tako je bilo podeljenih 14 platinastih medalj (za 
100 in več vzponov), 14 zlatih medalj (od 50 do 99 vzponov), 16 
srebrnih medalj (od 25 do 49 vzponov), 10 bronastih medalj (od 
10 do 24 vzponov). Najstarejši pohodnik je štel 80 let, najmlajši 
10 let, 32 udeležencev je bilo moških, 22 je bilo žensk. Pohodniki 
so bili največ iz Mengša, Trzina, Loke pri Mengšu, Jarš, Domžal 
in Črnuč. Največ pohodov, kar 273, je opravil Trzinec, ki je bil pri 
Blažu prav vsak dan v času trajanja akcije. Po prejetih medaljah, 
majicah in bogati večerji nas je s prepevanjem presenetila še Kla-
pa Rubin. Preživeli smo zares en lep jesenski večer.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila Janiju Muhi za to, da nas je 
kot profesor telesne vzgoje redno vzpodbujal h gibanju. Zahvala pa 
gre tudi vsem članom družine Premk, ki se trudijo za to, da smo 
na Kmečkem turizmu Blaž zmeraj lepo sprejeti.

Besedilo in foto: Milica Erčulj

Grem do Blaža

DOBENO

dogodka v imenu TD Dobeno so besedo prevzeli recitatorke in re-
citatorji, ki so se izkazali že na preteklih kulturnih dogodkih s svo-
jimi izvajanji: Meta Selan, Vida Brojan, Ivana Premk, Jana Ručigaj, 
Luka Jenšterle in Frančišek Podpečan, tokrat so večer popestrili 
sveži glasovi dobenskih otrok: Zare Premk, Ele Stopar, Ule Koren in 
Krasa Lorberja, kar smo vsi navzoči nagradili z dolgim spontanim 
aplavzom.  

 
Besedilo in foto: Tone Vidrgar



Mengšan – december 2019 19

Dan suverenosti praznujemo v spomin na dan, ko je v pri-
stanišču Koper leta 1991 še zadnji vojak agresorske JA 
(jugoslovanske armade), zapustil naše ozemlje. Suverenost 
pomeni, da je država popolnoma neodvisna in suvereno od-
loča o pravilih, po katerih se bo ravnala.

Resnici na ljubo smo bili popolnoma suvereni od 25. oktobra 1991 
pa do sprejetja v Evropsko unijo oziroma v vojaško povezavo NATO. 
Nekako se podrejamo in sprejemamo zakone EU, ki nam večinoma 
niso ravno pisani na kožo, a očitno smo s tem zadovoljni. Več bi 
morali imeti svojih predlogov znotraj EU in ne vedno biti ubogljivi in 
upoglivi, kot da se še vedno ne zavedamo svoje samobitnosti.
Da smo iz naroda postali nacija, je že res, a je treba za svojo državo 
nenehno skrbeti, da jo bomo tudi obdržali. Na žalost je stalno na 
preizkušnji naša gospodarska suverenost, ki nam počasi polzi iz rok. 
Torej pazimo, da ne postanemo narod hlapcev.
Osrednja prireditev ob državnem prazniku – dnevu suverenosti je 
bila na Vrhniki, kjer je bil slavnostni govornik dr. Dušan Plut, nek-
danji član predsedstva RS.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Dan suverenosti –
25. oktober

Utrinek s proslave

MENGEŠKI UTRIP

Domžalski veterani preko 
Pivke in Brkinov do Golega 
otoka
Tokrat smo si za strokovno ekskurzijo vzeli dva dni in tako 
najprej obiskali Park vojaške zgodovine v Pivki. Pred časom 
smo tam že bili, a se vedno najde kaj novega in zanimivega, 
tako da sta dve uri minili zelo hitro.

Pot smo nadaljevali do gradu Prem, ki se je bahavo nastavljal soncu. 
Na dvorišču nas je čakalo presenečenje v obliki veterana, domačina 
Janka Rutarja, ki je svojo prešernost prenesel tudi na nas, ko nam 
je govoril o letu 1991 in o rodnih Brkinih ter vse skupaj podkrepil z 
obloženo mizo in degustacijo brkinskih žganic.
Po kosilu smo pot nadaljevali proti Astronomskemu centru na Reki, 
kjer smo obnovili znanje o celotnem sončnem sistemu in planetih, ki 
ga sestavljajo. Ogledali smo si še film s posebnimi efekti o nastanku 
Zemlje. Posebnost ogleda filma je, da so sedeži skoraj v ležečem 
položaju in da štirje digitalni projektorji projicirajo film na kupolo nad 
dvorano. Za tistega, za katerega je bila tematika malce prezahtevna, 
pa je okrepčilni dremež prišel ravno prav.
Na Zlatem otoku (Krku), kakor so mu že v antiki dali ime, smo pre-
spali na skrajnem jugu v prijetnem mestecu Baška. Po večerji in po 
glasbeni spremljavi in nočnem počitku, smo se na Krku vkrcali na 
izredno udobno ladjo. Zapluli smo proti Golemu otoku, ki je še vedno 
nekakšna skrivnost današnjega časa in nas spominja in opominja na 
krute čase po drugi svetovni vojni. 
Na otoku je bilo naenkrat okoli tri tisoč političnih zapornikov, ki so 
v pomanjkanju in bedi zgradili vse, kar je še danes vidno, le da zob 
časa neusmiljeno spodkopava kamnite zgradbe in jih sesuva same v 
vase. Nekateri so si res morda zaslužili »počitnice« na tem otoku, a 
večina je bila žrtev krute usode, kot jo je takrat narekovala udba – 
tajna služba v rokah tedanje oblasti. Štiristo zapornikov si je v času 
bivanja na otoku samo vzelo življenje, ker niso zdržali pritiska, ki se 
je izvajal nad njimi. Šele v zadnjem času so se začeli oglašati posa-
mezniki, ki so zapor preživeli, kajti v prejšnjem režimu se niso upali in 
smeli, da se ne bi znova znašli na kraju neizmernega trpljenja. Proti 
koncu (1958) so med njih pomešali še najhujše kriminalce.
Z otoka smo po dveurnem ogledu, plovbo nadaljevali na otok Grgur, 
kjer je bil v tistem času politični zapor za ženske. Po ogledu smo si 
nekateri privoščili plavanje v izredno čistem in dokaj toplem  morju 
(19–20 °C). dan je bil malce vetroven, a dokaj topel za to obdobje. 
Na koncu, ko smo se vračali v luko, smo z ostanki hrane nakrmili še 
galebe in sebi in njim popestrili dan.
In kaj nam je ostalo? Morda prijeten občutek ob lepem koncu tedna 
in spoznanje, da še vedno ne vemo vsega o polpretekli zgodovini, 
torej jo bo treba še bolj temeljito raziskovati.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Še zadnji pozdrav z Golega otoka
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LOKA

Srečanje starejših gasilk in gasilcev. 
Foto: Janez Ravnikar

Na srečo v našem okolju, v občini Mengeš, ni-
smo imeli težav z naraslimi vodotoki in drugimi 
vremenskimi pojavi, posledično smo tudi gasil-
ci dokaj umirjeno preživeli ta mesec. Seveda 
smo bili kljub temu v pripravljenosti in budno 
spremljali vremenska dogajanja. 

Operativno-izobraževalna dejav-
nost

Na deževno nedeljo, 17. novembra, smo se 
zjutraj zbrali v gasilskem domu, saj so bile na 
sporedu mesečne operativne vaje. Tema je bila 
prva pomoč, s poudarkom na oživljanju in pre-
nosu poškodovanca z nosili. Na začetku smo 
ponovili znanje o prenosu ponesrečencev z za-
jemalnimi in nato še s koritastimi nosili. Potem 
smo obnovili znanje o oživljanju, kjer sta nam 
bila v pomoč lutka in šolski defibrilator, tako 
da je bila situacija čim bolj realna. Vaje se je 
udeležilo 14 gasilcev. Še posebej je bil ta do-

godek pomemben za štiri vaščane Dobena, ki 
so prisostvovali tem vajam. Tam je letos, preko 
vaškega odbora Dobeno, vzklila ideja, da bi se 
aktivno vključili v gasilsko dejavnost in skušali 
v prihodnosti oblikovati ekipo za namen pre-
ventivnega delovanja kot tudi za potrebe gaše-
nja in reševanja v nesrečah.
V sredo, 20. novembra, smo se udeležili ga-
silsko-reševalne vaje na objekte tovarne Lek 
v Mengšu. Izvozili smo z vozilom GVC 16/25 
in šestimi člani posadke. Scenarij vaje vnaprej 
ni bil znan, zato smo za mesto delovne toč-
ke izvedeli na sprejemnem mestu. Razporeje-
ni smo bili na delovno mesto skupaj z gasilci 
PGD Mengeš, PGD Topole in PGD Jarše-Rodi-
ca. Izvedli smo en notranji napad in skupaj z 
drugimi enotami preiskali objekt, v katerem so 
bile najdene tri poškodovane osebe. Vaja je bila 
uspešno izvedena in gostitelji PIGD Lek pa so 
poskrbeli tudi za okrepčilo po zaključeni vaji.
V četrtek, 21. novembra, ob 19.35 smo bili 

PGD Loka pri Mengšu v mesecu novembru 2019
Letošnja jesen je v vremenskem pogledu imela oz. ima dva obraza. Začetek in prva polovica je bila izredno topla in dokaj 
suha. Drugi del, začenši z novembrom, pa dokaj mokra in hladnejša. Marsikje v naši državi so tako bili gasilci spet dokaj 
dejavni ob pojavu poplav, plazenja zemljine ter nevšečnostih zaradi močnega vetra, čeprav jim je bilo v primerjavi z nekaj 
leti nazaj precej prizaneseno.

Mentorji na srečanju v Ribčah

preko ReCO Ljubljana obveščeni, da na No-
vakovi ulici 5 v Mengšu gori osebno vozilo. 
Izvozili smo z vozilom GVC 16/25 in osmimi 
operativnimi gasilci. Na kraju intervencije smo 
skupaj z gasilci PGD Mengeš in PGD Topole 
s tehničnim posegom odprli pokrov motor-
ja osebnega vozila, pogasili ogenj in ohladili 
vozilo. Na kraju je bila navzoča tudi policija. 
Intervencija za PGD Loka pri Mengšu je bila 
zaključena ob 20.30.
V soboto, 23. novembra, smo se odpravili na 
posvet mentorjev mladine regije Ljubljana III. 
Letos je bilo srečanje organizirano v PGD Rib-
če, GZ Litija. Najprej smo pregledali vse novosti 
oziroma spremembe, ki bodo na tekmovanjih 
v prihodnjem letu. Nato pa smo se razdelili v 
dve skupini in imeli dve poučni delavnici. Po 
končanem delu pa je sledila še okusna večerja 
ob lepi spremljavi domačega ansambla. Malo 
smo se še poveselili in poklepetali z mentorji 
sosednih društev ter se obogateni z novim zna-
njem in znanstvi vrnili domov.
Gasilska zveza Mengeš je tudi letos v okto-
bru, mesecu varstva pred požarom (MVP) za 
učence razredne stopnje Osnovne šole Mengeš 
razpisala natečaj za likovna in literarna dela 
na temo »Požarna varnost v večstanovanjskih 
stavbah«. Skrb za požarno varnost v večsta-
novanjskih stavbah je izrednega pomena za 
varnost stanovalcev, zato je treba upoštevati 
preventivne ukrepe, s katerimi preprečujemo 
nevarnost požara, če pa do njega vseeno pride, 
je pomembno, da je omogočen prost dostop 
gasilcem in reševalcem za gašenje in izvedbo 
evakuacije.
Sodelovanje v natečaju pomeni del preventiv-
ne vzgoje mladih z namenom, da prepoznava-
jo možne nevarnosti in na nepravilnosti lahko 
opozorijo odrasle, s tem pa že aktivno sodelu-
jejo v sistemu varstva pred požari in drugimi 
nesrečami.
Priprava razstave in podelitev nagrad najbolj-
šim ustvarjalcem na temo meseca požarne 
varnosti je bila v sredo, 13. novembra, v Kul-

Udeleženci na operativnih vajah
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turnem domu Mengeš. Zbrane so nagovorili 
ravnatelj OŠ Mengeš Milan Burkeljca, pred-
sednik GZ Mengeš Janez Koncilija in predse-
dnik Komisije za mladino GZ Mengeš Robert 
Ručigaj. Mladim so bile podeljene simbolične 
nagrade, najboljšim razredom pa tudi kipec 
gasilčka. Tega so tokrat prejeli 2. č, 3. a in 4. 
b razred. 
Kulturni program je s harmoniko odlično izve-
del mladi gasilec PGD Loka pri Mengšu Anžej 
Šarc, podelitev pa je povezoval Miha Žargi.
V mesecu novembru so trije naši člani opra-
vljali tečaj za specialnost strojnik. Skupaj s ko-

Razstava likovnih in literarnih del šolarjev. Foto: Janez Ravnikar

Šolarji na podelitvi priznanj. Foto: Janez Ravnikar

Redarstvo na 6. Teku občine Mengeš

Uporaba hidravlike na tečaju za strojnika

legi iz Gasilske zveze Lukovica in Mengeš so 
se udeleževali predavanj, ki so potekala v pro-
storih gasilskega doma Prevoje in praktičnih 
vaj na Centru za zaščito in reševanje Domžale. 
Na praktičnih vajah so se seznanili s postop-
ki v okviru tehničnega reševanja. Spoznali so 
opremo in postopke za delo z nevarnimi snov-
mi. Seznanjeni so bili tudi z rokovanjem z ele-
ktro agregat ter pnevmatskimi čepi za tesnje-
nje izpustov in blazinami za dvigovanje težjih 
predmetov. Pri delu z motornimi črpalkami so 
preskusili tudi njihovo sestavo v verigo, ter pri 
tem opazovali izgube tlaka v cevovodu.

Na koncu je sledil se preizkus znanja, ki so ga 
vsi trije operativni člani opravili in tako postali 
strojniki. Novi strojniki so postali: Kaja Ručigaj, 
Miha Jerič in Blaž Slabajna. 

Drugi dogodki

V soboto, 9. novembra, smo nudili pomoč pri 
zapori ceste ob 6. teku občine Mengeš v organi-
zaciji Kolesarskega društva Mengeš.
Tradicionalno prednovoletno srečanje vete-
ranov Gasilske zveze Mengeš je bilo v petek, 
29. novembra, na Mengeški koči. Zbralo se 
je lepo število starejših gasilk in gasilcev vseh 
treh društev: Topole, Mengeš in Loka, skupaj z 
vodstvom gasilske zveze. Pozdravil nas je tudi 
župan g. Franc Jerič in poveljnik CZ g. Franc 
Hribar. Kar hitro so minile urice v klepetu in 
obujanju spominov in seveda o načrtih za pri-
hodnje leto. Razšli smo se z željo, da se ob letu 
spet snidemo. Iz našega društva se je srečanja 
udeležilo 21 gasilk in gasilcev.
V soboto, 30. novembra, smo se na pokopali-
šču v Mengšu poslovili od umrle podporne čla-
nice Monike Novak. Iz društva se je pogreba 
udeležilo sedem uniformiranih gasilcev.

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Uporaba dvižnih blazin na tečaju za 
strojnika



Čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 

in vam želimo 
vesel Božič 

ter zdravo in uspešno 
leto 2020.
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Pohod z baklami
V soboto, 23. novembra, smo ob 15. uri za naše člane pri-
pravili prav posebno orientacijsko akcijo. Ker so dnevi v no-
vembru že zelo kratki, so si udeleženci v prvem delu akcije 
naredili bakle. Bakle so naredili tako, da so vzeli debelejšo 
palico, njen vrh razcepili, nato pa vmes natlačili dračje. Iz 
poškodovanih smrek so nabrali smolo, jo raztopili v konzervi 
in polili po dračju. Da gorivo bakle ne bi odpadalo, so čezenj 
namestili staro nogavico in vse skupaj tesno ovili z žico.

Ko so bile bakle pripravljene, se je že zvečerilo in čas je bil, da se 
odpravijo na pohod. Mlajši člani so sledili puščicam na lovu na lisico, 
vmes pa opravljali različne naloge. Pokazali so poznavanje ozvezdij, 
sestavili zgodbo, signalizirali s svetilko in seveda preizkusili svoje ba-
kle. Z baklami so morali prehoditi del poti, na koncu pa jih je čakal še 
preizkus bakel v ekstremnih razmerah – ob močnem vetru in v dežju.
Starejši udeleženci so se tokrat na orientacijo odpravili dlje. Odpeljali 
smo jih na vrh Dobena, od koder so z zemljevidom in kompasom 
morali najti štiri kontrolne točke, med potjo pa so se prav tako srečali 
s podobnimi nalogami kot mlajši člani.
Ob prihodu vseh ekip na cilj so sledile še igre in zaključek ob ognju. 
Mlajši udeleženci so z akcijo končali ob 19:30 in se odpravili domov, 
starejši udeleženci pa so prespali v taborniški hiški. Ko so ostali sami, 
so praznovali še rojstni dan enega od članov, igrali krajo zastave in 
stražili ogenj. Za njih se je akcija zaključila naslednji dan, po zajtrku 
in pospravljanju.
Vseh 31 udeležencev akcije je našlo kontrolne točke in vse njihove 
bakle so se odlično izkazale. Spoznali so, da se da dobro baklo nare-
diti kar iz naravnih materialov.

 
Besedilo: Blaž Slabajna

Foto: arhiv RUP

MENGEŠKI UTRIP
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Mengeški upokojenci smo 
se poklonili sv. Martinu
V mesecu novembru smo se mengeški upokojenci odpeljali 
na izlet v Središče ob Dravi, ki smo ga združili z martinova-
njem v Gornji Dubravi v Kavani k Jeleni.

Naš vodnik Venčeslav Kolar nas je pričakal v Mengšu in prešerne volje 
smo se odpeljali dogodivščini naproti. Med potjo je poskrbel, da smo 
izvedeli vse o Črnem grabnu, pa o grofih Celjskih, Barbari Celjski in 
seveda o Almi Karlin. Letos praznujemo 130 let njenega rojstva in 100 
let njene znamenite poti okoli sveta. Kako premalo se zavedamo, ka-
kšen podvig je bil to za drobno žensko, ki je na pot odšla čisto sama v 
nekem drugem času, ko potovanje ni bilo tako enostavno, kot je danes. 
V Pokrajinskem muzeju v Celju si lahko ogledamo zanimivo razstavo o 
tej izjemni ženski.
V Središču ob Dravi smo se ustavili v oljarni in mešalnici Jeruzalem 
Sat, kjer se ukvarjajo s predelavo bučnih pešk, iz katerih stiskajo odlič-
no bučno olje, ki ima oznako geografskega porekla, je zaščiteno in 
seveda dobrodejno za naše telo, če ne celo zdravilno. Ogledali smo si 
video in spoznali, kaj vse je treba postoriti in koliko znanja in volje je 
v vsaki steklenici, ki jo kupimo. Po ogledu nas je čakala degustacija 
vsega, kar delajo v oljarni. Okušali smo različna olja, namaze iz bučnic, 
bučne peške v čokoladi s pomarančo, čilijem in na koncu tudi slastno 
bučno rulado in biskvit iz bučnic. Vse je bilo izjemno okusno in seveda 
smo v njihovi trgovini lahko vse, kar smo pokusili, tudi kupili.
Skozi maloobmejni prehod smo se zapeljali na hrvaško stran in se po 
nekaj kilometrih pripeljali do našega končnega cilja. Pred vhodom so 
nas pričakali gospodar, harmonikar in trobentač ter nam izrekli dobro-
došlico. Sredi medžimurske ravnice je v Kavano k Jeleni prišlo na mar-
tinovanje šest slovenskih avtobusov. Razen nas so bili vsi s Štajerskega.
Po sedmih urah dobre hrane, muzike, plesa, druženja in smeha, je pri-
šel na vrsto krst mošta. Krstila sta ga škof ob pomoči duhovnika, nune 
in ministranta. Mi pa smo morali pridno odgovarjati in moliti, da smo 
na koncu nazdravili z moštom, ki se je spremenil v vino. Bilo je smeha 
in zabave, da nas je vse bolelo. Nepozabno doživetje!
Ob slovesu od gospodarja in muzikantov smo si obljubili, da se priho-
dnje leto spet vidimo. Polni vtisov smo se odpeljali proti domu. Prešer-
no vzdušje pa se je nadaljevalo tudi v avtobusu, za kar je poskrbela 
Milena s svojim zvočnikom. Peli in smejali smo se vso pot do doma. 
Lepo je bilo, smo sklenili in seveda smo vsi mi z dobro voljo in energijo 
prispevali k nepozabnemu izletu.

Besedilo: Marija Štebe
Foto: Mihaela Nakrst

Iz mošta v vino

Delavnica adventnih 
venčkov v PGD Topole

V našem društvu smo že začeli s pripravo na prihajajoči 
praznični čas. V soboto, 30. novembra, smo organizirali 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Delavnice se je 
udeležilo lepo število otrok iz društva, bilo jih je kar 14.

V dveurnem druženju, polnem heca, smeha in ustvarjalne energije, 
so nastali čudoviti venčki, ki so jih izdelali otroci s pomočjo staršev 
in mentorjev. Vsi nastali adventni venčki bodo v prazničnih dneh 
krasili naše domove in s prižigom vsake nove svečke utrnili lepo 
misel na prijetno skupno druženje. 

Besedilo in foto: Špela Batis,
predsednica mladinske komisije v PGD Topole

TOPOLE
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Pohodniki 
Društva 
upokojencev 
Mengeš
Ja, ni kaj, smo potepini in upravičeno spa-
damo v pohodniško sekcijo DU Mengeš 
(čeprav zbrani z vseh vetrov, Vira, Kamni-
ka, Domžal, Vrhnike, Ljubljane in seveda 
večina iz Mengša), kajti prekrižarili smo to 
ljubo Slovenijo po dolgem in počez.

Pohodniške poti – večinoma tematske, neka-
tere tudi romarsko obarvane so nas vodile od 
Goričkega, preko prekmurskih ravnic, Koroške, 
vinorodnih goric in Štajerske, osrednje Slove-
nije, Gorenjske, Dolenjske, Notranjske, Krasa 
in Primorske in zdaj nazadnje Zasavskega hri-
bovja.

Po ravnicah, med polji, griči, hribih in gorah

Zeliščarice med 
šavrinskim 
gričevjem
Poletje se je letos prevesilo v jesen in 
ker je lepo vreme treba izkoristiti, smo 
se zeliščarice 22. oktobra odpeljale na-
birat rastline na Primorsko.

Najprej smo se ustavile pod Nanosom, kjer 
smo spoznale rumeni svišč, v ljudski medici-
ni poznan tudi kot košutnik, encijan. Pomaga 
pri želodčnih težavah, slabi prebavi, spodbuja 
delovanje žolčnika, jeter in trebušne slinavke.
Pot nas je naprej peljala do Krkavč, strnjene-
ga naselja nad dolino Dragonje. Krkavče so 
znane po Krkavškem menhirju, megalitu iz 

Zeliščarice v Krkavčah

Indijansko poletje zeliščaric – ali čarobni šavrinski griči

Poletje se v pozno jesen je zamaknilo

in nas, zeliščarice,

spet na Primorsko zvabilo.

Da bi mineštre pozimi dobro dišale

in čaji prehlade odgnali,

smo pod Nanosom in v Krkavčah zelišča nabrale

in v objemu Krkavškega menhirja –

dobrih energij iskale.

»Zapri oči, popotnik in objemi me,

da začutiš,

kako moja skrita moč napaja te.«

Sredi vasi,

iz žive skale postavljena,

baročna cerkev sv. Mihaela stoji.

Okoli pa Šavrinsko gričevje boža oči.

In sredi njega Koštabona,

majhna istrska vasica,

kjer ob ozkih ulicah ponosno kamnite hiše stoje,

za urejenimi pročelji pa dobri in prijazni ljudje žive.

In ko se je sonce počasi poslavljalo od nas,

je peščica »najbolj pogumnih« zapuščala vas.

Ob dobri mineštri in najboljši družbi čas hitro beži.

Noč je legla na zemljo,

ko smo se pred banko vsak na svoj konec razkropili.

Res je bilo lepo.

Izpolnjen dan, ko sta zadovoljna duša in telo.

obdobja Keltov. 2,5 m visok kamnit steber, 1 
m je pod zemljo, naj bi bil postavljen v 1. ali 
2. stol. pr. n. št. Pripisujejo mu tudi posebno 
energetsko moč, ki jo ob njegovem dotiku lah-
ko občutimo kot nežno mravljinčenje.
Ob prijetnem druženju smo si v okolici nabrale 
šipka, brinovih jagod, šetraja, trpotca in uživa-
le v naravi – kot sredi poletja.
V Krkavčah pa je poznana tudi cerkev sv. na-
dangela Mihaela, s tremi oltarji. Kraj spada 
med starejše vasi v Slovenski Istri, saj arheo-
loške najdbe pričajo o ostankih iz rimske dobe 
iz 9. stoletja. Ob dinamičnem vodenju smo si 
ogledale njeno notranjost in zunanjost ter spo-
znale, kako majhen kraj diha za svojo vas in 
skrbi za njeno kulturno dediščino.
Čakala nas je še Koštabona, ki s svojo arhi-
tekturo in prelepimi razgledi očara vsakega. 
Vpeta med šavrinske griče je ena najlepših 
pozidanih vasi v obliki elipse.
Okrepljene s poznim kosilom in polne lepih 
vtisov o naši Istri in vrečk z zdravilnimi zelišči, 
smo se prijetno utrujene, s sončnim zahodom, 
poslovile tudi me. Do prihodnjič, Primorska.

Besedilo, pesem in foto: Marinka Kopač

Leta 2014 nas je bilo po prehojenih štirih 
krakih Slovenske Jakobove poti (430 km) in 
Marijine poti (400 km), ki je povezovala Mari-
jine cerkve po Štajerskem, Kozjanskem in Ob-
sotelju, že kar lepo število, ko smo se odločili 
za Kulturno pot sv. Martina po Sloveniji (550 
km), ki poteka od Domanjševcev na Goričkem, 
preko že zgoraj naštetih pokrajin do Kostanje-
vice na Krasu in od takrat že prišli do 80. po-
hoda.
Sledila je Emina pot (450 km) od Koroške, 
spet preko Štajerske, Kozjanskega, Dolenjske, 
Cerkljanskih in Škofjeloških hribov na Gorenj-
sko, mimo Bohinja, Pokljuke, Bleda, krajev 
pod Karavankami, vse do Ljubelja.
Med pohodi smo spoznavali kraje, ki jih si-
cer nikoli ne bi, spoznavali ljudi, ki so tako 
ali drugače povezovali našo pot, največkrat s 
prijaznostjo, gostoljubjem in informacijami o 
tej ali oni poti, okušali dobrote posameznih vi-
nogradnikov in gospodarjev turističnih kmetij, 
se čudili, kako lahko preživijo v čudovitem, a 
obenem tako krutem in ne nazadnje tako od-
daljenem svetu. Čeprav je Slovenija majhna, 
pa je lahko nekdo vseeno zelo, zelo osamljen v 
hribovitem in težko dostopnem svetu, še zlasti 
pozimi.
Mi pa, ko je po naših planiranih poteh nasu-
lo snega, smo sneg in mraz prepustili ljudem, 
ki tam živijo in raje pobegnili na Kras in Pri-
morsko in naredili kar lepo število tematskih 
pohodov, naj jih nekaj naštejem: Pod plezalno 
steno, Po poti kulturne dediščine, Pot za srce 

in ožilje, Po poti vodnih virov, pa v dolino Glin-
ščice in še bi se kaj našlo.
Med poletnimi počitnicami pa nekateri še 
veliko pohajajo v visokogorje in naj omenim 
nekaj skupinskih: iz Logarske preko Okrešlja, 
Kamniškega sedla do Kamniške Bistrice, Stara 
Fužina, Blato, Planina pri Jezeru, Črno jezero, 
Komna, Bohinj, Molička planina in še in še.
Po vsej Sloveniji smo videli veliko lepih kultur-
nih in sakralnih objektov, različnih hiš in hišic, 
polj, vrtov, njiv in »garteljcev«, se srečevali s 
tistimi prvobitnimi ljudmi, ki ti sežejo v dušo 
in ki jih srečamo tudi v povestih naših pisate-
ljev, ki so opisovali navade in običaje, ljubezen, 
delo in trpljenje malega slovenskega človeka. 
Prijetna oblika druženja so tudi naši »filmski« 
večeri, ko z določeno vsebino in slikami preli-
stavamo posamezne pohode, ko se spominja-
mo posameznih situacij, ki se jim nasmejimo, 
podoživljamo lepe, včasih malo manj lepe tre-
nutke s pohodov. Nam je pa lepo, ko se druži-
mo in si popestrimo večere. Trenutno pa »obi-
ramo« Zasavske hribe, o tem pa kdaj drugič. 
Na takih poteh je potrebno veliko dobre volje, 
včasih veliko potrpljenja, a vse premaga druž-
ba nas pohodnikov, ki smo med toliko in toliko 
pohodi postali prijatelji, ko se pogrešamo, če 
koga ni, ko si pomagamo, kadar je treba in ne 
nazadnje naj omenim tudi voljo, vztrajnost, 
ponos, da vse to še zmoremo, kajti starostno 
povprečje ni zanemarljivo. Zato bravo mi.

Besedilo in foto: Ivanka Vodnik, Tone Janežič



Mengšan – december 2019 25

Računalniški 
tečaj
Društvo upokojencev Mengeš ima za svoje 
člane več zanimivih in poučnih dejavnosti.

Tokrat smo imeli začetni tečaj računalništva. 
Tečaj je potekal v Knjižnici Mengeš, vodila 
ga je ga. Barbara Ahačič Osterman. Udele-
žilo se ga je devet tečajnikov. Srečevali smo 

Člani Društva upokojencev Mengeš smo uspešno za-
ključili osnovni tečaj računalništva v Knjižnici Mengeš

Tradicionalni 
slovenski 
medeni zajtrk
V petek, 15. novembra, je  v Vrtcu 
Mengeš potekal slovenski tradicionalni 
medeni zajtrk ob prisotnosti mengeških 
čebelarjev, župana Franca Jeriča in Zor-
ke Požar.

Skupina Navihančki, v kateri so otroci stari 
med 5 in 6 let, so z vzgojiteljicama Alenko 
in Ano, ob podpori vodstva vrtca Mengeš, 
tehničnega kadra in sodelavke Mateje Gu-
banc, spoštovanim gostom pripravili kratek 
kulturni program.

 
Besedilo: Alenka Viriant Stojanović

Foto: Mateja Gubanc

Martinovali smo 
po Slakovi poti
Invalidi MDI Domžale smo se tudi le-
tos odpravili na jesenski izlet, tokrat na 
martinovanje po Slakovi poti. Z nami je 
bilo 88 invalidov med njimi veliko čla-
nov iz Mengša. Na pot smo se odpravili 
v soboto, 16. novembra.

Naša pot nas je peljala v Mirno Peč. Tam 
smo obiskali Slakov muzej. Navdušeni smo 
se spomnili starih časov, ko so Slakovi fan-
tje s Fanti s Praprotna začeli svojo glasbe-
no pot. Ugotovili smo, da se naši spomini 
vračajo na vaške veselice, ko smo še mladi 
zaplesali ob njihovih vižah. Z veseljem smo 
zapeli ob zvokih harmonike, na katero je 

Obisk čebelarja 
v Sončku
V našem vrtcu Sonček smo se v priča-
kovanju Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka veliko pogovarjali o pomenu 
zdravega prehranjevanja, pomenu lo-
kalno pridelanih živil slovenskega izvo-
ra in pomenu čebel ter čebelarstva.

Na naše veliko veselje nas je dan pred »me-
denim zajtrkom« obiskal čebelar, član Če-
belarskega društva Mengeš, gospod Franc 
Pavrič. Prijazno in poučno nam je predstavil 
čebele, njihovo zanimivo življenje, njihov 
tako velik pomen za našo naravo in naše 
človeštvo.
Otroci so si lahko ogledali vso potrebno če-
belarjevo opremo in pripomočke. Videli so 
čebelje domovanje – panj, zaščitno obleko, 
slišali ob nazornem prikazu, kako marljive 
čebele pospravijo cvetni prah in kako iz nje-
ga nastane med. Spoznali so tudi čebelji vo-
sek in propolis.
Gospod Franc nam je v dar in pokušino pri-
nesel svoj sladki med. Sončkovi otroci že 
vedo, kako koristen in zdrav je za otroke. 
Komaj smo čakali, da se posladkamo z njim.
V zahvalo za tako prijetno in poučno dopol-
dne smo gospodu Francu zapeli, ob spre-
mljavi kitare, pesem Lojzeta Slaka Čebelar.

Besedilo: Tanja Dermastja in Sanja Birčaković
Foto: Nina Rogelj

zaigrala voditeljica muzeja. Prijetno razpo-
loženi smo se odpravili še do hiše, v kateri 
je muzej Toneta Pavčka, in cerkve ob njej. 
Izvedeli smo marsikaj o njegovem življenju, 
česar še nismo vedeli.
Nato nas je pot vodila v vas Blato. Prijetno 
vzdušje ob domačih poticah, špehovki smo 
dopolnili še s pokušnjo vin v vinski kleti Kre-
sal, kjer imajo tudi farmo jelenov. Pot nas 
je nato vodila do gostilne Ravnikar v Čate-
žu. Čakalo nas je odlično martinovo pozno 
kosilo. Ob zvokih dueta Litijski odmev smo 
zaplesali in nato je sledil še prihod svetega 
Martina in krst vina. Odlično razpoloženi 
smo se odpravili domov in še v avtobusu 
zapeli.
Naš namen preživeti vsaj en dan v veselem 
razpoloženju in polepšati trenutke, ki so 
tako redki, je bil dosežen. K temu pa vedno 
pripomore vsak član našega društva.

Besedilo in foto: Zdenka Novak, prostovolj-
ka pri MDI Domžale

se enkrat tedensko od 3. septembra do 28. 
novembra. V tem času smo se naučili osnov-
nih korakov, kako se prijavimo in raziskuje-
mo po spletu, kako napišemo in pošljemo 
mail, kako pišemo v Wordu in to shranimo 
v datoteko. Z vsakim srečanjem se nam je 
znanje računalništva večalo in s tem tudi 
naše navdušenje.
Vsi tečajniki smo uspešno zaključili začetni 
tečaj in se že veselimo nadaljevalnega, ki bo 
potekal od 4. februarja do 24. marca 2020, 
ob torkih od 10.30 do 12.00 ure.
Naši mentorici Barbari se iskreno zahvalju-
jemo za potrpežljivo in strokovno učenje, 
nas upokojencev in to prostovoljno v svojem 
prostem času.

Besedilo: Metka Blejc
Foto: Barbara Ahačič Osterman
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Pretekli konec tedna smo z gostovanjem v Domžalah pri ekipi Ihana zaključili jesenski del prvenstva v Regionalni ligi. Prav ta 
zadnja tekma je bila pokazatelj vsega, kar je krasilo mengeško moštvo v jesenskem delu prvenstva. Kvaliteta, kompaktnost, 
borbenost, nepopustljivost, želja po zmagi in timski duh so značilnosti, ki jih moštvu priznavajo tudi tisti, ki so novince četrte 
lige pred prvenstvom uvrščali v boj za obstanek.  

Pred prvenstvom so ekipo okrepili Mladen Dža-
nan, Eric Asante Kutin, Žak Žan Tomažin, Gojko 
Umičević, iz domače mladinske vrste pa so se 
članom priključili Jan Tome, Urban Juras, Anže 
Jerič, Blaž Arh. Poškodbe so že pred začetkom 
prvenstva iz moštva začasno umaknile Janeza 
Šuštarja, Andraža Pustotnika in pozneje tudi 
Blaža Arha, zaradi študija v tujini pa so dobr-
šni del sezone manjkali Anže Arh, Primož Krpič, 
Jure Reven. Premišljeno izbrane okrepitve, ki so 
bile izbrane ne samo zaradi kvalitete, ampak so 
se tudi karakterno takoj vklopile v ekipo, so vse-
kakor velika dodana vrednost. 
Trener Varga je oblikoval homogeno moštvo 
(povprečna starost moštva je 22 let), v katerem 
vsak igralec natančno vé, kaj mora početi v da-
nem trenutku. Za razliko od lanskega leta ima 
še večjo širino igralskega kadra, kar je zelo po-
membno v Regionalni ligi, kjer so vsi nasprotniki 
dobri in izenačeni. Igralci, ki ne začenjajo tekem 
in čakajo svojo priložnost na klopi, so enako po-
memben del moštva. In prav ta klop, ki ima kva-
liteto, letos kaže drugačno podobo kot v prejšnji 
sezoni. Trenerju je uspelo v svojih prizadevanjih 
po vzpostavitvi kolektivnega duha in borbenega 
pristopa k igri. Hkrati mu je uspel miks izkuše-
nih ter mladih igralcev, ki z vsakim treningom 
in z vsako tekmo dodatno napredujejo. Ni kaj, 
trener je kljub številnim komentarjem t. i. kavč 
selektorjev, v vsakem trenutku vedel, kaj dela 
in se zanašal predvsem na delo in svoje fante. 
Številna in redna prisotnost na treningih ter trdo, 
kvalitetno delo so tudi v prihodnje edino zagoto-
vilo za uspeh v spomladanskem delu prvenstva.
 Jesenski del prvenstva lahko ocenimo z najvišjo 
oceno
<li style="text-align:justify;">Zasedamo 4. me-
sto, s samo petimi točkami za vodilnim NK Kol-
pa ter dvema točkama manj od Ihana in eno 
manj od Zagorja na 2. in 3. mestu. Edini smo 
premagali vodilni ekipi lige. Dali smo 24 golov 

Analiza jesenskega dela prvenstva v regionalni ligi

Timski duh je glavna odlika moštva

(10 igralcev), kar nas uvršča na 4. mesto. Pre-
jeli smo 16 golov kar nas uvršča na 4. mesto. 
V fair playu smo na 4. mestu.<li style="text-
-align:justify;"> Več kot odlično za novince v ligi!
Analiza rezultatov v jesenskem delu sezone 
(doma in v gosteh ter skupaj)
Od 12 tekem smo sedemkrat igrali na domačem 
igrišču in petkrat gostovali. Na domačem igrišču 
smo štirikrat zmagali in doživeli tri poraze, na go-
stovanjih pa sploh ne poznamo poraza, dvakrat 
smo zmagali ter trikrat igrali neodločeno. Doma 
smo dosegli 16 golov (2.28/tekmo), v gosteh pa 
8 (2.4/tekmo), doma smo prejeli 11 golov (1,57/
tekmo), v gosteh pa zgolj 5 (1/tekmo). Samo na 
eni tekmi nismo dosegli gola (Trebnje op. preki-
njena tekma in neizkoriščena enajstmetrovka).
Že iz statistike je moč razbrati, da je trenerjeva 
filozofija usmerjena v dosego gola več, kot ga za-
bije nasprotnik. Hkrati pa je čvrsta obramba te-
melj uspeha in daje priložnost za največje orožje 
ekipe – protinapad in hitra tranzicijska igra. Od 
treh porazov najbolj bolita domača proti Trebnju, 
kjer smo v neregularni tekmi (v istem terminu je 
bila tekma prvoligaških ekip v Domžalah neodi-
grana) prejeli gol s pomočjo vetra, v nadaljevanju 
tekme (nov termin) pa zapravili številne priložno-
sti in celo najstrožjo kazen, ter tekma proti Beli 
krajini, v kateri smo pri vodstvu z 1 : 0 zadeli 
vratnico, kasneje pa zapravili priložnosti, za ka-
tere velja izrek »ali je to sploh (bilo) mogoče«.  
V tekmah z moštvi iz prve polovice lestvice 
(prvih 7) imamo zelo pozitiven rezultat. V še-
stih (6) tekmah smo trikrat zmagali (doma NK 
Kolpa, v gosteh NK Ihan, NK Cocta Kresnice), 
enkrat igrali neodločeno (v gosteh NK Trbovlje) 
in doživeli dva poraza (doma z NK Zagorje, NK 
Trebnje ), z razliko v golih 11 : 8 (3 tekme doma, 
3 tekme v gosteh) .
 Analiza doseženih in prejetih golov
Zanimiva je tudi analiza prejetih in danih za-
detkov v posameznem polčasu tekem. V obeh 

primerih je razkorak med 1. in 2. polčasom od-
igranih tekem velik. Večino golov smo prejeli v 
drugem polčasu 11 od skupno 16 (69 %), od 
tega največ v prvih 15 minutah drugega polčasa 
(55 %). Gole smo zabijali ali takoj na začetku 
tekme – v prvih 15 minutah (4 oz. 17 %) ali pa 
v drugem polčasu (16 oz. 67 %). 
 Za konec
Strah pred sezono je imel velike oči. Kljub ne 
najboljšem začetku (2 domača poraza, neodlo-
čeno na gostovanju), ki je bil posledica neizku-
šenosti in predvsem pomanjkanja samozavesti, 
se je moštvo zbralo, marljivo treniralo, se uigralo 
in v nadaljevanju odigralo jesenski del brez na-
pake. Ob normalnih pogojih za trening v priho-
dnjih mesecih (mengeško blato ne bo ustrezno), 
zadostnem številu visoko motiviranih igralcev 
na treningih, se lahko nadejamo nadaljevanja 
»pravljice«. Jesenski izkupiček bo tako največja 
motivacija.
Gremo naprej, gremo do zmage!

 
Besedilo: Boštjan Marinko

Foto: Arhiv NK Labys Mengo 28

Iskreno veselje ob vsakem zadetku Tvorec mengeškega uspeha Veljo Varga

Statistika jesenskega dela prvenstva
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Žal pa se je sezona končala žalostno. V prometni nesreči se je smrtno 
ponesrečil naš član Aleš Stroj. Drugi naši člani so uspešno sodelovali 
v ligaškem tekmovanju (dve moški in ena ženska ekipa) in na turnir-
jih. V letošnji sezoni je ženska ekipa sodelovala na petih, člani pa na 
trinajstih turnirjih, tako so imeli tekme vsak teden.
Organizirali smo tradicionalni ženski turnir z osmimi ekipami, vete-
ranski turnir in za zaključek društveno tekmovanje dvojic, kjer je so-
delovalo trideset članov. Ligaško tekmovanje v metanju podkev je na 
polovici in naša ekipa je trenutno na drugem mestu in napoveduje boj 
za nov ligaški naslov spomladi.

Balinarske novice
Ko listje odpada in se pripravlja na sneg, se umirijo tudi naša 
balinarska igrišča. V sezoni, ki je za nami, je prva ekipa na-
stopala v 2. Slovenski ligi, in je po jesenskem delu na prvem 
mestu. Njeni člani so nastopali tudi na turnirjih, kjer so osvojili 
1. mesto (Duplica), 2. mesto (Ihan) in bili trikrat na tretjem 
mestu. Zmagali pa so tudi v zimski ligi (v dvorani).

Turnir dvojic

Ženski turnir

V organizaciji NTK Logatec je bil 3. novembra 2. OT za mla-
dince in mladinke. Na turnirju je nastopilo 91 igralk in igral-
cev iz slovenskih namiznoteniških klubov.

2. OT za mladince in mladinke v namiznem tenisu

Mengeš je zastopalo enajst tekmovalcev in tekmovalk. Po igranju v 
predtekmovalnih skupinah se je v finalni del tekmovanja uvrstilo šest 
naših tekmovalk in tekmovalcev. Tekmovalce sta spremljala trenerja 
David Orešnik in Natalija Lužar.

 
Besedilo: MLAJ

Foto: David Orešnik

Tara, 3.–4. mesto

Rezultati:
 
Mladinke:
3.–4. mesto: Tara Kobetič
9.–16. mesto: Gaja Kobetič
17.–32. mesto: Brina Markič

 
Mladinci:
5.–8. mesto: Aljaž Goltnik
9.–16. mesto: Rok Grad
17.–32. mesto: Mitja Zavec

Oddaja Dobro jutro

Vsem, ki so zastopali naš klub na tekmovanjih, želimo, da bi dosegali 
dobre rezultate tudi v letu 2020. Vsem občanom in članom želimo 
vesele Božične praznike in srečno novo leto 2020.

Besedilo in foto: Janez Burnik



Mengšan – december 201928

Po kadetih so na sceno prišli mladinci. Turbulentno sezono so zaključili s pomembno zmago, ki je pomenila potrditev prvega 
mesta in naslov jesenskega prvaka! Rumeno-črni so vse dvome razblinili že v prvem polčasu s petardo v mreži Ihana. Po 
dveh minutah je goliado odprl Amar Muminović, ki je po lepem predložku žogo pospravil v vratarjev zgornji kot. Mengšani so 
kljub vodstvu takoj nadaljevali s pritiskom na vrata Ihana, ki ni zdržal več kot 20 min, ko je za Mengo zadel Lazar Dević, že 
čez 8 minut pa je po prekrasnem predložku Kapića z glavo za 0 : 3 zabil kapetan Muratović. Prerešetana obramba Ihana je 
v kratkem času prejela še dva zadetka. Znova je bil natančen Dević, za 0 : 5 pa je po lepi podaji Muratovića zabil še Vintar.

Mladinci zmagali in potrdili prvo mesto

Jesenski prvaki MNZ lige

Kapetan Adnan Muratović

V drugem delu je trener Ciglar opravil vse 
menjave, ki jih je imel na voljo, tekmo pa so 
naši kljub dvema prejetima zadetkoma mir-
no pripeljali do konca. Za šesti in sedmi gol 
sta poskrbela Vintar in Dević, s tem pa so 
naši nogometaši tudi zaključili svoj strelski 
pohod. Dobra igra, prepričljiva zmaga, se-
dem zadetkov in jesenski naslov! Težko bi si 
želeli lepši zaključek leta.
Komentar tekme in pogled na jesenski del 
prvenstva nam je zaupal kapetan Adnan 

Muratović (na sliki):Tekma je bila za nas 
zelo pomembna, saj bi nam morebitna zma-
ga prinesla prvo mesto na lestvici po jesen-
skem delu prvenstva. V tekmo smo vstopili 
odločno, da premagamo nasprotnika in to 
smo tudi storili z lepo in napadalno igro (na 
roko nam je šlo tudi igranje na umetni travi) 
in na polčas smo odšli z lepo prednostjo. V 
drugem polčasu pa smo tekmo mirno pripe-
ljali h koncu. 
Pred začetkom prvenstva smo v pripravljal-
nem obdobju trdo trenirali, zato smo zelo sa-
mozavestno vstopili v prvi krog, a po porazu 

smo zelo hitro dojeli, da bo prvenstvo zelo 
težko in izenačeno. V nadaljevanju sezone 
smo nanizali nekaj lepih rezultatov, izkazali 
smo se tudi v pokalu MNZ – preboj v pol-
finale, kar je bil vsekakor najlepši trenutek 
sezone. Imeli smo nekaj vzponov in padcev, 
a na koncu se nam je trdo delo obrestovalo, 
zelo sem ponosen na fante, hvaležen za delo 
trenerja in upam, da se bo tako šlo tudi v 
nadaljevanju sezone.
 

Besedilo: Luka Štruklec
Foto:  Arhiv NK Labys Mengo 28

Namiznohokejske novičke
Na Odprtem prvenstvu Mengša v namiznem hokeju je slavil 
Tim Weisseisen. Slovenski igralci namiznega hokeja so v se-
zono 2019/20 vstopili z velikim pričakovanjem, saj bo nasle-
dnje evropsko prvenstvo v namiznem hokeju potekalo junija 
2020 v Sloveniji, v Kranju! Na evropsko prvenstvo se igralci 
lahko uvrstijo prek uspešnih nastopov v Slovenskem pokalu, 
zadnji tak turnir je bil odigran 16. novembra v Mengšu, v 
organizaciji NHK Mengeš.

Turnir je potekal v Župnijskem domu sv. Mihaela, kjer so res odlič-
ni pogoji. 24 tekmovalcev se je najprej pomerilo po skupinah, boljši 
so napredovali v finalno, slabši pa v skupino za razvrstitev. Najboljših 
osem se je na koncu pomerilo na izpadanje na tri zmage, tu je Mateju 
Škrlepu (NHK Mengeš) v četrtfinalu uspelo pripraviti presenečenje in 
se uvrstiti v polfinale, kjer pa je naletel na močnejše tekmece in končal 
na četrto mestu. Zmagal je Tim Weisseisen pred Anžetom Božičem 
in Bernardom Rjavcem. V kategoriji osnovnošolcev so prva tri mesta 
osvojili Jakob Zalokar Obadič, Gal Bohinc in Leon Kuč (vsi iz Kranja).

 
Besedilo in foto: Bernard Škrlep

Najboljši na turnirji (z leve): A. Božič, T. Weisseisen, B. Rjavec (vsi NHK 
Kranj)

ŠPORT
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V četrtek, 28. novembra, je v OŠ Preserje pri Radomljah 
potekalo tekmovanje v badmintonu za učenke in učence 
8. in 9. razreda ter 7. razreda in mlajše. Pri organizaci-
ji prvega regijskega tekmovanja v sezoni 2019/2020 smo 
znova sodelovali Badminton klub Mengeš in OŠ Preserje pri 
Radomljah.

Tekmovanja, ki je potekalo v telovadnici OŠ Preserje, se je ude-
ležilo skupno 30 učencev iz osnovnih šol domžalske regije. Mladi 
badmintonisti so tekmovali  na dva dobljena seta do 11 točk brez 
podaljšane igre. Vsak učenec odigral vsaj dve tekmi.
OŠ Mengeš je zastopalo 12 učencev: Tim Bregar, Nejc Šinkovec, 
Nejc Peterlin, Žan Ifko, Naja Sheika, Karin Gale, Sara Blejc Škulj, 
Gina Zakrajšek, Jaka Peterlin, Jakob Drolc, Lara Melloni in Pia Dr-
gan. Skupaj so v štirih kategorijah osvojili kar devet medalj, in sicer 
tri zlate medalje, tri srebrne in tri bronaste.

 
Besedilo: Helena Šinkovec

Foto: Uroš Bregar

Učenci OŠ Mengeš 
najuspešnejši na 
regijskem tekmovanju v 
badmintonu

Predstavniki OŠ Mengeš

V kategoriji 2007 in mlajši so fantje zasedli prva tri mesta:
• Nejc Peterlin (OŠ Mengeš) – 1. mesto
• Tim Bregar (OŠ Mengeš, BK Mengeš) – 2. mesto
• Nejc Šinkovec (OŠ Mengeš, BK Mengeš) – 3. mesto

V kategoriji deklet letnik 2007 in mlajše so bile najboljše:
• Liza Volčini (OŠ Preserje pri Radomljah, BK Mengeš) – 1. mesto
• Naja Sheika (OŠ Mengeš) – 2. mesto
• Karin Gale (OŠ Mengeš) – 3. mesto

V kategoriji 2005 in mlajša dekleta sta prvi mesti osvojili:
• Lara Melloni (OŠ Mengeš) – 1. mesto
• Pia Drgan (OŠ Mengeš) – 2. mesto

Med fanti 2005 in mlajši pa sta se najbolje odrezala:
• Jaka Peterlin (OŠ Mengeš) – 1. mesto
• Jakob Drolc ( OŠ Mengeš) – 4. mesto 

1. mesto - Lara Melloni, 2. mesto - Pia Drgan

Dragi Mengšani!
Pred 29 leti smo se na plebiscitu enotno odločili za sa-
mostojnost. 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 vse dobro v letu 

2020.

IO SDS Mengeš

Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, Enota 
Domžale, že več kot 20 let izvaja projekt socialnega učenja 
imenovanega Učenje za življenje. Projekt je vzpostavljen 
kot odziv na različne potrebe predvsem najšibkejših v naši 
družbi, zato vabimo vse, ki ste pripravljeni sodelovati kot 
PROSTOVOLJCI za pomoč otrokom, da pišejo na simona.pirc@

gov.si ali pokličejo na številko 01 724-63-70. 

Veseli bomo vsakega novega prostovoljca, ki ga bomo opremili 
z znanjem in z izkušnjami s področja dela z otroki.
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V soboto, 9. novembra, smo člani Badminton kluba Mengeš 
organizirali naš prvi rekreativni turnir lige PKA (Pod Kamni-
škimi Alpami) v sezoni 2019/2020. Turnir je bil v tekmoval-
nem in organizacijskem smislu največji badmintonski turnir 
v naši regiji do sedaj.

Prijavljenih je bilo skupaj kar 100 igralcev in igralk, največ iz Slove-
nije, pa tudi iz Hrvaške in Češke. Igralci so zastopali 14 slovenskih 
klubov in 4 klube iz Hrvaške. Najštevilnejša kluba po udeležbi sta 
bila BK Mengeš s 27 igralci in BK Bit iz Ljubljane z 10 igralci.
Zaradi tako velike udeležbe smo morali tokratni turnir izpeljati na 
dveh lokacijah. Poleg petih igrišč, ki so na razpolago v Harmoniji v 
Mengšu, smo morali rezervirati tudi dodatna štiri igrišča v ŠC Taubi 
v Trzinu. Zaradi ločenih lokacij pogoji za izvedbo turnirja sicer niso 
bili idealni, vendar smo se kljub temu držali zastavljene časovnice 
tekem in turnir izvedli na nivoju. Vse tekme v kategoriji B so se odi-
grale v ŠC Taubi, v Harmoniji pa so se med seboj pomerili igralci in 
igralke v kategoriji A. Turnir smo odprli ob 9. uri z mešanimi dvojica-
mi, nadaljevali z ženskimi in moškimi dvojicami ter zaključili ob 18. 
uri s finali ženskih in moških posamezno. Skupno je bilo odigranih 
176 tekem na 9 igriščih. V vseh kategorijah se je igralo po sistemu 
round robin v skupinah na dva dobljena niza do 15. Iz skupine sta 
se v osmino finala uvrstila dva najboljša posameznika oziroma para, 
kjer se je tekmovanje nadaljevalo z izločilnimi boji.  
Člani BK Mengeš smo se kar trikrat uvrstili v finale, in sicer Rok 
Kalan in Primož Sedušak v moških dvojicah B, v najmočnejši konku-
renci moških dvojic A, sta prvo mesto v tretjem setu za las izgubila 
Uroš Bregar in Matic Turinek (16 : 14,11 : 15,15 : 17) proti prvima 
nosilcema in prvakoma jadranske lige (Toni Hotko – Bk Pišece in 
Matija Hranilovič – Bk Međimurje). Tretji finale na turnirju v konku-
renci WS – ženske posamezno si je zasluženo priigrala naša nova 
članica BK Mengeš Veronika Kudláčková iz Češke.
 Člani BK Mengeš smo osvojili tri srebrne medalje, za las pa smo 
zgrešili nekaj bronastih: 2. mesto MD A: Matic Turinek in Uroš Bre-
gar2. mesto MD B: Rok Kalan in Primož Sedušak2. mesto WS: 
Veronika Kudláčková 4. mesto MD B: Peter Jerič in Blaž Burnik4. 
mesto MS A: Uroš Bregar4. mesto WS A: Lara Melloni4. mesto 
XD B: Rok Kalan in Nika KogovšekUdeležba na turnirju je bila še 
enkrat večja kot na dosedanjih turnirjih lige PKA, kar pomeni večji 
organizacijski zalogaj. Hkrati pa to pomeni tudi močnejšo konku-
renco. Dvoboji na igriščih so bili kvalitetni, napeti in zelo zanimivi 

Rekordnih 100 
igralcev na 1. turnirju lige 
PKA

1. turnir lige PKA

za gledalce. Po podelitvi medalj in nagrad najboljšim trem v posa-
mezni kategoriji, je sledil zaključek v Harmoniji. Ob dobri hrani in 
pijači smo naše druženje še nadaljevali in že se veselimo ponovnih 
tekem ter druženja na naslednjem turnirju lige PKA, ki bo v začetku 
prihodnjega leta.
Hvala članom BK Mengeš (več kot 20 članov je sodelovalo pri or-
ganizaciji) za pomoč pri izvedbi turnirja, sponzorjem za praktične 
nagrade, prav tako se zahvaljujemo vsem igralcem za udeležbo in 
potrpežljivost. Do izgradnje nove telovadnice v Mengšu se bomo 
najverjetneje še kdaj srečali s takim izzivom kot tokrat. Ampak glede 
na to, da nam je že prvič uspelo odlično izpeljati turnir s tako veliko 
udeležbo, ne dvomimo, da nam ne bi uspelo še v prihodnje.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Tokrat so Mengšani tekmovali v ekipnem tekmovanju in dosegli odlične 
rezultate. Tekmovalce sta vodila trenerja David Orešnik in Javor Zavec. 

MLAJ
Foto: David Orešnik

15. Memorial M. 
Abramoviča Varaždin v 
namiznem tenisu
V Varaždinu je bil 8. novembra tradicionalni mednarodni tur-
nir v namiznem tenisu, na katerem je nastopilo več kot 300 
tekmovalk in tekmovalcev. Na turnirju, ki se ga Mengšani ude-
ležujemo že več kot dvajsetlet, je nastopilo osem tekmovalcev 
NTS Mengeš. Najuspešnejša sta bila Neža Pogačar Žun, ki je 
dosegla prvo mesto, in Luka Jokič z odličnim drugim mestom.

Neža in Polona s trenerjema

Doseženi rezultati:
 
Mlajši kadeti:
2. mesto: ekipo sta sestavljala Luka Jokič in Maj Murn (ŠD SU)
Mlajše kadetinje:
mesto: ekipo sta sestavljali Neža Pogačar Žun in Polona Horvat (Fužinar) 
Kadeti:
5.–8. mesto: Jan Kromar in Timotej Jerina (oba Mengeš)
Andraž Maček in Nel Savšek Pintarič (oba Mengeš)
Mladinci:
5.–8. mesto: Rok Grad in Mitja Zavec (oba Mengeš)
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V nedeljo so prvi na igrišče v športnemu parku Domžale stopili kadeti, ki so pred tekmo nosili status favoritov. Tekma proti 
Ihanu je predstavljala potrditev naslova jesenskih prvakov in zato nismo pričakovali nič drugega kot še zadnjo zmago v tem 
delu sezone.

Že v 9. minuti je bil uspešen Miha Klopčič po 
lepi podaji Puca. S prvim golom pa se četa 
Luke Brumca ni ustavila. Do konca polčasa 
smo gledali enosmerni promet proti ihanskim 
vratom, mrežo pa je kadetom uspelo zatresti 
še enkrat po zadetku Drnovška. Med polča-
som je trener Brumec opravil eno menjavo, 
ko je poškodovanega Puca zamenjal No-
grašek. Znova smo pričakovali »juriš« proti 
vratom Ihana, vendar smo gledalci opazo-
vali bledo in zaspano igro obeh moštev. To 

Kadeti jesenski del zaključili z zmago in naslovom

ustavila, saj smo kmalu po prejetem golu spet 
zadeli. S svojo igro sem zadovoljen, vendar je 
lahko vsakič boljše, kar se tiče igre moje eki-
pe, pa sem kot vedno zadovoljen, saj se ves 
čas borimo drug za drugega.Nad jesenskim 
delom smo v ekipi vsi presenečeni, hkrati pa 
zelo zadovoljni, da smo prvi del izpeljali tako, 
kot je treba. Trenerju Brumcu bi se zahvalil, 
da nas je v tekme popeljal z željo in borbo. 
Vemo pa, da nas čaka veliko dela, saj bo za 
nas vsaka tekma težja. Mislim pa, da bomo 
skupaj z novimi okrepitvami te tekme odigrali 
tako, kot je treba.

 
Besedilo: Luka Štruklec

Foto: Arhiv NK Labys Mengo28

Jesenski prvaki MNZ lige

Kapetan Jakob Vid Štruklec

so izkoristili igralci Ihana, ki so v 60. minu-
ti znižali rezultat na gol razlike. Tako se je 
tekma odprla in nove tri točke so bile pod 
vprašajem. Kljub nekaj nervoze je našim no-
gometašem uspelo zadeti še tretji gol, ko je 
bil znova uspešen Klopčič. Tako je kadetom 
uspelo pridobiti nove tri točke, zgodovinski 
naslov jesenskih prvakov v kadetski selekciji 
je doma – v Mengšu.
Komentar tekme in pogled na jesenski del 
prvenstva nam je zaupal kapetan Jakob Vid 
Štruklec (na sliki):
V tekmo smo šli z željo, da zmagamo, kar se 
je tudi pokazalo v prvem polčasu z vodstvom 
2 : 0. Potem je padla koncentracija in prejeli 
smo gol, vendar naša želja po zmagi se ni 

V Puconcih je bil 30. novembra 1. TOP turnir NT Slovenije 
za mladince in mladinke. Nastopilo je 24 najboljših tekmo-
valcev in tekmovalk v treh kakovostnih skupinah.

Tara Kobetič je tekmovala v prvi kakovostni skupini, Brina Markič 
in Gaja Kobetič pa v drugi kakovostni skupini. Tara Kobetič je pre-
magala vse nasprotnice, izgubila je le tri nize in osvojila prvo mesto. 
Gaja Kobetič je v drugi kakovostni skupini osvojila peto mesto, Brina 
Markoč pa osmo mesto. Aljaž Goltnik je nastopil v prvi kakovostni 
skupini, osvojil je peto mesto, Mitja Zavec je v drugi skupini osvojil 
šesto mesto, Rok Grad pa sedmo mesto. Spremljal jih je trener David 
Orešnik.

 
Besedilo: MLAJ

Foto: arhiv NTZS

Tara Kobetič  zmagovalka 1. TOP R Slovenije v 
namiznem tenisu

Tara, 1. mesto
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ŠPORT

Gledalci so videli jesenski del prvenstva 
tako, igralci drugače. Kakšen pa je po-
gled trenerske stroke, vam povedo kar 
trenerji sami.

Trenersko 
videnje 
jesenskega dela 
nogometnega 
prvenstva

Selekciji U7, U8: "Ocenjujem, da smo v 
selekcijah U7 in U8 oddelali dobro polse-
zono. Pri selekciji U7 smo imeli na prvih 
nekaj treningih težave z disciplino. Nav-
kljub veliko igralcem (23) pa smo hitro 
odpravili takšne težave. Fantje nogome-
tno lepo napredujejo.

Matevž Potočnik

Selekcija U9:  "Jesenski del sezone je bil 
odličen. Redna udeležba treningov in želja 
po znanju nogometa v tej ekipi je neverjetna. 
Zato smo se odločili, da zimsko ligo odigrajo 
z eno leto starejšimi v sistemu 6+1. Najbolj 
pomembno pa je, da so pravi prijatelji in uži-
vajo v prečudoviti igri."  

Trener Janez Šuštar

Selekcija U10: "Poleti sem prevzel selekcijo 
U-10. S tem delom sezone sem zadovoljen. 
Pri fantih in punci so vidni napredki, ki jih s 
treninga v trening nadgrajujemo in poskuša-
mo doseči zastavljeni cilj. Ekipa je discipli-
nirana in povezana med seboj. Mislim, da 
bi še z večjo udeležbo na treningih in malce 
številnejšo ekipo dosegli višji nivo."  

Trener Jan Letnar
 

Selekcija U11: "S prvim delom sezone sem 
s selekcijo U11 več kot zadovoljen. To je 
naša druga skupna sezona, s fanti se že 
poznamo in zato je proces dela toliko lažji. 
Če se osredotočim na treninge, sem z nji-
mi zelo zadovoljen, saj fantje prihajajo na 
treninge v večjem številu. S pridnim delom 
in poslušanjem vse pridobljeno znanje učin-
kovito prenašajo na tekme, kjer pa rezultati 
na izostajajo. V drugi polovici sezone bomo 
nadgrajevali določene segmente po zasta-
vljenem programu, fante pa poleg treningov 
čaka še nekaj tekem pred odhodom v višjo 
selekcijo, kjer bodo prvič vstopili v tekmo-
valno sezono."  

Trener Luka Štruklec

Selekcija U13: "Selekcijo U-13 sva z mojim 
pomočnikom Anžetom po spletu okoliščin tik 
pred sezono prevzela praktično čez noč. V 
pol leta so se fantje kar dobro navadili na do-
ločene spremembe, ki jih s seboj nosi vsaka 
sprememba trenerja. U13 je prva starostna 
selekcija v klubu, ki v svojem prvenstvu že 
tekmuje in igra na rezultat, zato nikoli nismo 
skrivali, da bomo v tej sezoni iskali tudi po-
zitiven rezultat, čeprav z nekoliko spremenje-
nim pristopom na tekmah. Ob polovici sezo-
ne kljub nekaj nesrečno izgubljenim točkam 
vztrajamo daleč od repa lestvice in smo v 
zdravi sredini, kar je bil naš cilj ob vstopu 
v sezono. Fantje napredujejo in ne glede na 
veliko število otrok v selekciji jedro ekipe pri-
dno trenira in kaže pozitivne znake iz vikenda 
v vikend."  

Trener Grega Ciglar

Selekcija U19:  "Po slabšem vstopu v se-
zono s porazom v prvem krogu smo ob-
čutili, kaj pomeni pritisk, a fantje so se 
odzvali na najboljši možen način. Kljub 
dobrim rezultatom v nadaljevanju so se 
našli takšni, ki so nam očitali premalo 
napadalno igro in bi verjetno raje videli 
naš neuspeh. S takšnimi "strokovnjaki", 
ki so v nogometu vedno bili in na žalost 
vedno bodo, se na srečo moji fantje niso 
ukvarjali. Od prvega dne sem čutil njiho-
vo zaupanje in zame je bilo to ključno za 
opravljanje mojega dela. Za konec bi samo 
dodal – res je zanimiva statistika ekipe, ki 
igra "nezanimiv in premalo napadalen no-
gomet": v 14 tekmah smo zabili 45 golov; 
zasedamo prvo mesto v prvenstvu; uvr-
ščeni smo v polfinale pokala  Fantom zato 
sporočam: Vsa čast za izjemen jesenski 
del in hvala za vaš trud in podporo, zdaj 
pa nas čaka težko delo, saj bomo za ure-
sničitev zastavljenega cilja v drugem delu 
vsi morali dati 110 odstotkov."

Trener Grega Ciglar
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Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, že 41. po vrsti, bi se za 
Anžeta Laniška, slovenskega reprezentanta iz SSK Mengeš, težko začela bolje. 
»Žaba«, kakršen je vzdevek 23-letnega Domžalčana, je namreč na uvodni posa-
mični tekmi v Visli navdušil s sijajnim drugim mestom, s katerim si je priskakal 
svojo premierno uvrstitev na zmagovalni oder med elitno druščino. To so bile 
tudi zgodovinske prve (posamične) stopničke katerega od članov mengeškega 
kluba v svetovnem pokalu!

SSK Mengeš po zaslugi Anžeta 
Laniška v svetovnem vrhu

Anže Lanišek – Žaba

»Na to, da bom stopil na zmagovalni oder, 
sem čakal štiri leta,« je priznal nasmejani 
Lanišek, ki se je z uvrstitvijo med najboljšo 
trojico spogledoval vse od Nižnjega Tagila 
decembra 2015, ko je s četrtim mestom pr-
vič za las (za 0,2 točke) zgrešil udeležbo na 
slovesni razglasitvi najboljših treh skakalcev 
na svetu. Na tem nehvaležnem položaju je 
zatem pristal tudi na olimpijski generalki v 
Pjongčangu 2017.
Nobenega dvoma ni, da bi si že zdavnaj za-
služil mesto na zmagovalnem odru, navse-
zadnje je vse od otroških let opozarjal na 
svojo izjemno nadarjenost, med drugim se 
je leta 2012 v Seefeldu ovenčal z naslovom 
mladinskega olimpijskega prvaka. Toda oči-
tno je za krstne stopničke v absolutni zim-
ski konkurenci potreboval nekaj več časa za 
zorenje. Da prvi skok na zmagovalni oder 
v svetovni pokal nikakor ni bil naključje, 
je nato Anže dokazal že na drugi postaji v 
Ruki, kjer se je izkazal še s tretjim mestom.
Laniška budno spremljajo in zanj stiska-
jo pesti njegovi mlajši klubski kolegi, ki se 
dokazujejo med vrstniki v pokalu Cockte. V 
letošnjem poletju in jeseni so bili varovanci 

trenerjev Aleša Selaka in Luke Brnota zno-
va izjemno uspešni. V slovenskem pokalu je 
bil Taj Ekart med mladinci, starimi do 16 
let, skupni zmagovalec, Živa Andrić (med 
deklicami do 12 let) in Nik Bergant Sme-
rajc (med dečki do 13 let) sta osvojila drugi 
mesti, najboljšo peterico pa so v svojih ka-
tegorijah zaokrožili Anže Lanišek (v članski 
konkurenci), Benjamin Bedrač (do 14 let) in 
Alen Pestotnik (do 12 let).
Na zaključni slovesnosti najboljših v gorenj-
skem pokalu so od orličev iz SSK Mengeš 
kolajne prejeli Nik Bergant Smerajc, ki je bil 
najboljši med dečki, starimi do 13 let, med 
katerimi je njegov uspeh s tretjim mestom 
dopolnil Timo Šimnovec. Alen Pestotnik (do 
12 let) je bil skupno drugi, Erik Tomažič (do 
11 let) pa si je priskakal bronasto odličje.
Ker se bližajo prazniki, velja izkoristiti še 
priložnost, da vsem bralkam in bralcem pri-
srčno voščimo vesel božič in srečno novo 
leto 2020 ter se zahvalimo vsem, ki tako ali 
drugače podpirate naš klub!

 
Besedilo: Š. M.

Foto: SZ

 
Selekcija U15: "Prvi del sezone lahko oce-
nim pozitivno. Fantje pridno trenirajo in se 
veselijo vsakega treninga. Hkrati pridobljeno 
znanje prenašajo tudi v tekme. Ne glede na 
to, da se je prvi del sezone končal, vsi sku-
paj že komaj čakamo, da začnemo drugi del 
sezone."  

Trener Veljo Varga 

Selekcija U17:  "Selekcijo U17 sem prevzel 
po njihovi odigrani prvi prvenstveni tekmi. 
Na srečo sem nekaj igralcev treniral že prej, 
tako da sem vedel, česa so sposobni in smo 
se glede ciljev v sezoni zelo hitro dogovorili. 
Glede na okoliščine in na to, da je 13, 14 
fantov garalo te pol sezone, lahko samo re-
čem, da so lahko ponosni na sebe in česa so 
sposobni. V veselje mi je trenirati tako ekipo. 
Vsi vemo, da nas čaka še težji drugi del se-
zone, vendar upam in verjamem, da bomo z 
dobrim pripravljalnim delom in okrepitvami 
tudi drugemu delu kos. Ob koncu jesenskega 
dela bi se rad zahvalil tudi vsem staršem za 
vso njihovo podporo do sedaj. Čestitke fan-
tom še enkrat za doseženo do sedaj, vendar 
končni cilj še ni izpolnjen in verjamem, da 
že sedaj nestrpno čakamo začetek drugega 
dela sezone."  

Trener Luka Brumec
  

Besedilo in foto: Boštjan Marinko



Glasbene skupine citrark 
in kitaristov
Glasbene skupine v okviru Študijskih krožkov Društva Lipa – 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale vadimo citre in 
kitare pod vodstvom mentorice/učiteljice Damjane Praprotnik, 
prof. Z novim študijskim letom 2019/20 smo se odločile za ve-
čjo prepoznavnost s poimenovanjem in z zunanjo preobrazbo.

• Sončnice so skupina, ki vadijo citre že peto leto ali več. Spoznali 
jih boste po kratkih rumenih rutkah z volančki okoli vratu ter bro-
škami sončnic. Nadenejo si tudi domžalske slamnike z rumenim 
trakom. 

• Tempo so skupina, ki vadijo kitaro že peto leto ali več. Njihov 
prepoznavni znak so rdeči šali okoli vratu. Med njimi je tudi Petar, 
edini moški zastopnik v naših vrstah.

• Zlati zven so skupina, ki vadijo citre šele tretje leto. Prepoznali jih 
boste po zlato lesketajočih se šalih okoli vratu in seveda tudi po 
zlatih zvenih citer.

• Tesere so skupina, ki vadijo kitaro šele tretje leto. Spoznali jih bo-
ste po turkizni barvi šalov okoli vratu.

Glede na velikost odra, nastopamo pred občinstvom ločeno, v zasedbi 
Sončnice in Tempo ali Zlati zven in Tesere. Na večjih odrih se vse štiri 
skupine združimo v veliki orkester petindvajsetih ljubiteljic glasbe. Igra-
mo pri ljudeh priljubljene zimzelene skladbe različnih zvrsti, ki jih ob-
činstvo pozna, jih pritegnejo in zapojejo z nami. Na koncu vedno sledi 
še vabilo, da naj pridemo spet in to kmalu. To nam je v spodbudo, da 
vadimo in vadimo tudi ko nam je težko, saj bomo z naslednjimi nastopi 
znova razveseljevali naše poslušalce.

Nastopi glasbenih skupin Študijskih krožkov Društva 
Lipa – Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale

Glasbeni skupini citrark in kitaristk pod vodstvom Damjane Praprotnik, 
prof., in skupina literarnega krožka, Društva Lipa Domžale, III. Univerza, 
smo vse bolj zaželene gostje Domov starejših občanov in Medgeneracij-
skih centrov ne le na domžalsko–trzinskem–kamniškem–mengeškem 
območju, temveč tudi v Bohinju in še drugje. S harmoničnimi zvoki 
inštrumentov, ubranim petjem ter s kratkimi anekdotami v enournem 
programu udeležencem polepšamo turobni jesenski deževen dopoldan. 
Z božično-novoletnimi skladbami, ki jih trenutno še pripravljamo, bomo 
svoje turneje z nastopi nadaljevali še decembra in januarja.

Besedilo in foto: Anica Justinek

KULTURA

Jesenska razstava del članov in članic Likovnega društva 
Mengeš z naslovom "Ornament" je postavljena v Kulturnem 
domu Mengeš, njeno odprtje je bilo 13. novembra ob 18. 
uri. V deževnem novembru je prava popestritev ogled or-
namentov na stenah v preddverju doma.

V Kulturnem domu 
Mengeš razstava 
"Ornament"

Obiskovalce je nagovorila predsednica Leonida Goropevšek in poveda-
la nekaj besed o ornamentu. Ornament je posamezen okras, sestavljen 
iz različnih rastlinskih, živalskih, geometrijskih in drugih motivov, ki 
nosi določeno simboliko. Pomen ornamenta je bil v ljudskem okraše-
vanju zelo velik in je bil prisoten v vseh kulturah in v vseh obdobjih. 
V moderni dobi pa se največ uporablja v arhitekturi in pri proizvodnji 
uporabne umetnosti. V marsikateri primitivni kulturi je bil ornament 
edini način likovnega izražanja. Prireditev so popestrili zvoki citer glas-
benice Franje Končnik, ki so se lepo zlili v preddverje z razstavljenimi 
motivi in delovali zelo slovensko.
Razstavljenih je 19 slik od 15 avtorjev v različnih tehnikah in motivih, 
vsem pa je skupen ornament.  Poleg tega je mozaična skupinska slika 
iz 16 delov, širine 3 m in višine 2 m.  Na razstavi sodelujejo Lojze Bur-
ja, Leonida Goropevšek, Ana Karo, Aleš Koman, Martina Kozamernik, 
Diana Korelc, Binca Lomšek, Špela Magister, Ina Malus, Mira Resnik, 
Barbara Rabič, Emanuela Rodica, Marjana Tavčar, Helena Testen in 
Milica Tomšič. Ta skupinska slika nam sporoča z narodnim izrekom 
»Običaji starine so ščit domovine«, kako  pomembno je ohranjanje 
dediščine za narod.
Razstavo je odprl Jože Vahtar, predstavnik Zveze kulturnih društev Ob-
čine Mengeš in v nagovoru pohvalil delo našega društva, ki je znova 
presenetilo z izvirno razstavo. Razstava bo na ogled do 6. januarja 
2020, ob sredah med 10. In 12. uro ter med 18. in 20. uro. Ogled bo 
možen tudi ob dnevih predstav  eno uro pred predstavo.
 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Člani in članice 
likovnega društva 
ob mozaiku  
ornamentov
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Z možem sva se odzvala vabilu naše knjižničarke v Mengšu, 
da naj si ogledava 2. festival Kamišibaj pod slamnikom v 
Knjižnici Domžale. Festival je potekal med 15. in 22. no-
vembrom, ponudil pa je bogat program za otroke in odrasle.

Kamišibaj – piškotki 
modrosti

V Knjižnici Domžale je 16. novembra potekal glavni festivalski dan. Bilo 
je dvanajst predstav kamišibaja za otroke in deset predstav kamišibaja 
za odrasle. Med tednom pa se je festival nadaljeval še na OŠ Roje, v 
Domu upokojencev Domžale …
Kamišibaj je japonska umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah s po-
močjo malega lesenega odra – butaja. Na zelo svojstven način združuje 
besedno in likovno umetnost, saj vsak kamišibajkar sam nariše slike in 
nas ob čutnem pripovedovanju zgodbe prebuja, ozavešča, navdihuje. 
Obožujejo ga tako otroci kot tudi odrasli, saj nas nostalgično vrne v čas 
otroštva. Kamišibaj je umetnost, ki jo začutimo s srcem, je za ljudi od 
ljudi, zato rad potuje. 
Zakaj piškotki modrosti? Včasih so japonski kamišibajkarji potovali iz 
kraja v kraj, pripovedovali zgodbe in prodajali piškotke. Predvsem pa 
zato, ker je vsaka pripoved tudi določen moralni nauk, pričaran kot bal-
zam za oko in dušo. Veseliva se naslednjega festivala kamišibaja in vas 
vabiva – pridite tudi vi.

Besedilo in foto: Miljana in Tomaž Jančigaj

Ponosni smo, da je Mengšanka Kika Szomi Kralj, ki obiskuje 
8. razred klarineta pod mentorstvom prof. Dimitrija Ledererja 
v Glasbeni šoli Domžale (oddelek Mengeš), prejela prestižno 
nagrado v sklopu celoletnega izobraževanja za mlade talente 
EMARS Master. Nagrada je bila nastop s Komornim godalnim 
orkestrom Slovenske filharmonije ter snemanje in arhiviranje 
posnetka na Radiu ARS.

 
Kika Szomi Kralj, 
solistka s Komornim 
godalnim orkestrom 
Slovenske filharmonije
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V nedeljo, 20. oktobra, smo tako bili priča Kikini brezhibni izvedbi 
skladbe Adagio za klarinet in godalni orkester slovenskega skladatelja 
Alojza Ajdiča. Nagrado, torej solistični nastop z vrhunskimi glasbe-
niki Slovenske filharmonije, o kakršnem marsikateri glasbenik lahko 
samo sanja, si je mlada klarinetistka zagotovila že drugič zapored. 
Kikino interpretacijo, skupaj z drugimi izjemnimi mladimi talenti na 
klarinetu, flavti, violini in violončelu, ki so bili izbrani v sklopu progra-
ma EMARS Master, boste lahko slišali v prihodnjih mesecih na Radiu 
ARS.

Besedilo in foto:
Neža Prešeren, pomočnica ravnateljice, Glasbena šola Domžale

––  

Občankam in občanom občine 
Mengeš čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti!
Želimo vam prijetne božične 
praznike ter veliko sreče in 
uspeha v letu 2020!

Želimo vam vesele božične praznike in čestitamo 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V letu 2020 
želimo vsem občankam in občanom veliko zdravja, 
dobrega počutja in osebne sreče.

Franc Jerič – Lista za Občino Mengeš



KULTURA

V Kulturnem domu v Mengšu je bil 27. 
novembra letni koncert, ki smo ga pevci 
MePZ Svoboda Mengeš spet poimeno-
vali Mengeš poje, ker smo zapeli skupaj 
z dvema pevskima skupinama, Oktetom 
MI in Vokalno skupino Muze. Namen kon-
certa Mengeš poje je pomladiti članstvo 
MePZ Svoboda. Prepričani smo, da nam 
bo z druženjem in skupnim prepevanjem 
uspelo pridobiti nekaj novih pevskih moči.

Mengeš poje 
2019

MePZ Svoboda Mengeš od septembra letos 
vodi Uršula Jašovec. Akademska skladateljica, 
glasbena pedagoginja, organistka ter zborovska 
dirigentka je v zbor vnesla svežino, radost in ve-
selje. Zato se vsako sredo zvečer pevci iz Men-
gša in okolice, Kamnika, Komende, Ljubljane in 
Kranja radi zbiramo v pevski sobi.
Program, ki smo ga pripravili za koncert, je bil 
sestavljen iz slovenskih ljudskih in narodnih pe-
smi. Začeli smo s koroško narodno iz Podjune, 
Jaz bi rad cigajnar bil.
Sledile pa so: Ženka mi v goste gre, Idrijska na-
rodna, Micika u pungradi rouže bere iz Gornjega 

Skupna pesem Slovenija, od kod lepote tvoje

Senika v Porabju, Magdalenca, ljudska pesem 
iz Tolmina, Krčmarji so zviti iz Loke pri Mengšu, 
izpod peresa Tomaža Habeta in Debeli kum, 
ljudska. 
MePZ Svoboda je zapel tudi pesmi, ki govorijo 
o življenju in navadah naših prednikov iz Sloven-
ske Istre. O različnih izlivih ljubezni, o mizeriji in 
o kavi, tej omamno dobri pijači, čeprav je sku-
hana iz same rži, da vsa hiša smrdi – Pesmi od 
ljubezni in kafeta iz Slovenske Istre.

Kot gostje so na koncertu
Mengeš poje nastopili Oktet MI 
Fante Okteta MI od leta 2013 drži skupaj želja 
po druženju ob pesmi in ljubezen do skupnega 
udejstvovanja za širše dobro. Poleg svojih na-
stopov redno sodelujejo na območnih revijah 
odraslih pevskih zborov. Fantje so se lansko 
jesen prvič udeležili tudi regijskega tekmovanja 
Sozvočenja, na katerem so se odlično odrezali. 
Uspešen nastop jim je bil dobra popotnica za 
nadaljnje ustvarjanje. S svojim ubranim petjem 
so se publiki v dvorani predstavili s tremi pe-
smimi: Vabilo, Davorina Jenka, Ljubavne pesmi 
iz Rezije, Rada Simonitija in Juhe, pojdamo v 
Škof'lče, Pavla Kernjaka.

Vokalna skupina Muze
Muze so mlada ženska vokalna skupina, ki ak-

Jesenski MINI koncert učencev 
GŠ Domžale

Na Mini koncertih predstavljamo instru-
mente, ki jih poučujemo na glasbeni šoli. 
Tokrat smo prisluhnili harmoniki, kla-
rinetu, flavti, saksofonu, kljunasti flav-
ti, klavirju, evfoniju, pozavni in kitari. 
Da je bil dogodek še bolj prisrčen, smo med 
igranjem prisluhnili tudi pravljici S. Barton: 
Jutranji zbor, ki jo je zelo doživeto pripo-
vedovala naša učenka orgel Neža Pogačar. 

Neža Prešeren, pomočnica ravnatelji-
ce Glasbena šola Domžale

tivno deluje od februarja 2018. Njihova vizija 
je približati slovensko ljudsko glasbo tujcem, ki 
obiskujejo našo prelepo deželo, pa tudi mlajši 
generaciji, za katero se zdi, da pozabljajo na 
našo ljudsko zapuščino. Dekleta, Vesna Po-
tokar, Greta Pflaum in umetniška voditeljica 
Uršula Jašovec so iz domžalske občine in se 
z veseljem lotijo tudi drugih izzivov. Predstavile 
so se z belokranjsko ljudsko pesmijo, v priredbi 
Uršule Jašovec, Lepa Anka igra kolo, Avseni-
kovo vižo Beli kostanji in irsko ljudsko pesmijo 
Níl Sé'n Lá, ki so jo, ob spremljavi violinistke 
Katarine Zupan, zapele v irski gelščini. 
Sledile so zahvale donatorjem in izvajalcem, 
ki so pomagali pri izvedbi koncerta: Občini 
Mengeš, Cvetličarni Zvezdica Mengeš, Desi-
gnu Katja Gaspari Leben, Ljubljana, Gostinstvu 
Per Mengeš in Kulturnemu društvu Franca Je-
lovška, Mengeš, Oktetu MI in Vokalni skupini 
Muze, zborovodkinji Uršuli Jašovec za dina-
mično in energično vodenje zbora, baritonistu 
Franciju za korepeticije in predsednici zbora 
Germani, za potrpežljivo vodenje zbora.
Zahvaljujemo se spoštovanemu občinstvu za 
pozornost in čas, ki so nam ga namenili ter za 
glasne aplavze. Za slovo smo se na odru zbrali 
vsi nastopajoči pevci in zazvenela je Avsenikova 
pesem, Slovenija, od kod lepote tvoje.

Besedilo in foto: Olga Pavlin

21. oktobra so v mengeški dvorani 
Glasbene šole Domžale mladi glasbeni-
ki z mentorico Veroniko Šarec pripravili 
jesenski Mini koncert, ki je namenjen 
najmlajšim poslušalcem do 6. leta sta-
rosti in njihovim staršev.

Prijazno povabilo vsem Mengšanom in Men-
gšankam, ki vam je mar, da pevska tradicija v 
Mengšu ne bi zamrla: Če radi in lepo pojete, 
ne razmišljajte preveč, naredite prvi korak in 
se nam pridružite na prijetnih pevskih vajah 
MePZ Svoboda … vsako sredo ob 19. uri v 
2. nadstropju Kulturnega doma Mengeš – se-
verni vhod.
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Revija odraslih pevskih 
zborov dekanije Domžale
Za Mengeš pravijo, da je mesto prijaznih ljudi, da je glasbe-
no mesto in mesto ljudi s pesmijo v srcih. In ker pregovor 
pravi, da kdor poje, dvakrat moli, se je potem na zadnjo 
nedeljo v cerkvenem letu, na nedeljo Kristusa Kralja vesolj-
stva, torej 24. novembra, v cerkvi svetega Mihaela v Men-
gšu popoldne veliko molilo in pelo, saj so pojoče zaključili 
cerkveno leto številni pevci in pevke cerkvenih zborov dom-
žalske dekanije.

Kajti tokrat so se odrasli pevski zbori dekanije Domžale znova zbrali 
v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu, da bi peli Bogu v čast in sebi 
v veselje. Za uvod v srečanje je poskrbel Gregor Klančič, ki je na 
orgle zaigral uvodni preludij Karla Jenkinsa Celebratio. In nato smo 
prisluhnili prvemu zboru, ki se je predstavil kar sam. Kajti novost 
tokratnega srečanja v Mengšu je bila, da se je vsak zbor predstavil 
sam in nato odpel še dve pesmi. Kot prvi je zapel odrasli pevski 
zbor župnije Jarše, tem je sledila vokalno inštrumentalna skupina 
sv. Mihaela iz Mengša. Prisluhnili smo še zborom iz župnij Dob, 
Domžale, Vir, Brdo, Trzin in Krašnja. Iz Moravč so prišli moški in 
mešani pevski zbor. Tudi Mengeš sta zastopala dva zbora, in sicer 
mešani pevski zbor župnije sv. Mihaela Mengeš in vokalno inštru-
mentalna skupina sv. Mihaela, ki nam je zapela in zaigrala Matija 
Tomca Ave Marija, kraljica nebeška in Franca Gačnika Vsa zemlja 
hvali pod taktirko Andreje Polanec. Na trobento jih je spremljal 
Franc Kompare. Mešani pevski zbor župnije Mengeš je zapel Lojze-
ta Mava Delo odloži zdaj verni kristjan in Martina Železnika Ange-
li božji, knezi nebeški, zborovodkinja Neža Hribar. Mešani pevski 
zbor župnije sv. Mihaela je pod taktirko Andreja Levca ob spre-
mljavi organistke Ane Kešnar zapel Leopolda Belarja Že počiva vsa 
narava in Vinka Vodopivca Najvišji vsemogočni Bog. Besedo dve je 
pevcem in pevkam namenil dekanijski animator za cerkveno glasbo 
Marko Košir, ki je poudaril, da je tokratno srečanje nadaljevanje 
praznovanja zavetnice cerkvene glasbe svete Cecilije. Na koncu je 
zbrane pozdravil tudi prof. Gregor Klančnik, ki ni mogel skriti nav-
dušenja nad zapetimi pesmimi. Zbori so skupaj zapeli še tri pesmi 
in pri zadnji Povsod Boga preglasili celo zvonjenje. Druženje so 
pevci in pevke nadaljevali ob sproščenem pogovoru in pogostitvi v 
župnijskem domu.

Besedilo in foto: DJD

Izbrana dela regijske 
tematske razstave JSKD 
"Oblo in oglato" 
Likovno društvo Mengeš se je udeležilo tudi letošnjega 7. 
razpisa regijske tematske razstave za Gorenjsko v organiza-
ciji JSKD IO Domžale s tematiko »Oblo in oglato«. V kon-
kurenci več kot 60 oddanih del, od tega jih je  11 iz našega 
društva, je na razstavo izbranih in uvrščenih le 32, od tega 
je kar pet naših članic. Za razstavo so bila izbrana dela Le-
onide Goropevšek, Martine Kozamernik, Špele Magister, Ine 
Malus in Barbare Rabič.

Odprtje razstave je bilo v torek, 12. novembra, ob 18. uri v Kul-
turnem domu Groblje v Domžalah. Številno občinstvo je pozdravil 
Matej Primožič, vodja JSKD IO Domžale. Strokovno oceno izbranih 
del za razstavo je  podrobno podala selektorica razstave uni. dipl. 
umetnostna zgodovinarka Saša Bučan, saj je podala oceno po po-
sameznih avtorjih del. Izbrana dela s posameznih regijskih razstav 
bodo predstavljena na državni tematski razstavi v letu 2020.
Podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec je izrazila obču-
dovanje in pohvalila avtorje za njihovo prizadevanje pri ustvarjanju 
in odprla razstavo, ki  bo na ogled vsak delavnik med 17. in 19. uro 
do ponedeljka 25. novembra 2019.
 

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

Občudovalka slike Špele Magister
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Nekdo danes sedi v senci, 
ker je nekdo nekoč posadil drevo.
Warren Bu�ett

SREČNO 2 0 2 0

Naj leto, ki prihaja, 
zaznamujejo dejanja, 
ki sejejo lepo prihodnost. 



KULTURA

Praznovanje desete obletnice AIA MC Mengeš se je sredi novembra začelo z odprtjem dinamične razstave nadarjene fotogra-
finje Tilyen Mucik in s hudomušnim koncertom prikupnega dueta Zajtrk.

Fotografska razstava Tilyen Mucik in koncert dueta 
Zajtrk v AIA MC Mengeš

Tilyen Mucik (1995) nadaljuje podiplomski študij na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer Oblikovanje vizualnih 
komunikacij / Fotografija. V okviru skupinskih in samostojnih razstav 
je razstavljala v številnih slovenskih galerijah. Nedavno se je s serijo 
Flora Femina predstavila v Mostovni v Novi Gorici in v ljubljanski gale-
riji Photon. Na razstavi Življenja reči v Galeriji Fotografiji je predstavila 
uokvirjena Tihožitja in serijo Prisilna simbioza. Ta dela je septembra 
v okviru galerije razstavila tudi na minulem sejmu sodobne produk-
cije Vienna Contemporary 2019. Izdala je tudi fotografski monografiji 
z naslovoma 00:00 – Alternativno koncertno dogajanje v Velenju in 
Nabiralka. Slednja predstavlja njen dosedanji opus, katerega vsebina 
se vrti okoli rastlin, cvetja, ženskih portretov in akta. Čeprav je svojo 
fotografsko pot začela v velenjskem mladinskem klubu eMCe plac, 
kjer je fotografirala koncerte, se danes posveča bolj intimni fotografi-
ji, ženskemu telesu in navdušujočim podobam botaničnih sfer. Z ra-
znovrstnimi fotografskimi tehnikami in nenehnim eksperimentiranjem 
uspešno prepleta omenjene tematike in ustvarja dopadljiva dela, polna 
navdušujočih oblik in kontrastov, ki jih v domačem vrtu ali na spon-
tanem sprehodu nenamerno spregledamo. Naklonjenost do rastlin, 
njihovih oblik in večnih transformacij je na avtoričinih fotografijah več 

kot očitna, botanična fotografija pa je glavna tema tudi razstave v AIA 
– Mladinskem centru Mengeš z naslovom Herbarij.
Razstava Herbarij je v taki obliki razstavljena prvič in je tudi najve-
čja razstava v mengeškem mladinskem centru do zdaj. Razstavljeni 
so projekti in dela, ki so se skozi leta počasi nabrala v umetničinem 
arhivu. Opazujemo lahko alternativne fotografske tehnike, rastlinske 
emulzije in fotografije, razvite na rastlinski list, skenografije tihožitij, 
injekt printe, odtise cvetja in z domačimi lončnicami potiskane cerade. 
Dela različnih formatov so po sklopih razstavljena čez celotno steno, 
del razstave pa se nahaja tudi na nasprotni strani med okni. Poleg liša-
jev, odtisov praproti, prikaza razkroja krizanteme, gobelina in rabljenih 
vrtnih rokavic je v skladu z naslovom razstave predstavljenih tudi nekaj 
klasičnih herbarijev. K razstavi sodijo še nepogrešljive fotografije iz 
ljubljanskega botaničnega vrta, slike domačih potaknjencev in nekaj 
domiselnih avtoportretov. Na otvoritvi je bila predstavljena tudi impro-
vizirana instalacija z lestvijo, na katero je bil pritrjen papir za peko in 
fotografije, tiskane na folijo. Svetilo, pritrjeno znotraj lestve, je pouda-
rilo kontrast in žive barve fotografij, ki pa je v zatemnjenem prostoru, 
med koncertom dueta Zajtrk,  prišla še do prav posebnega izraza. 
Duet Zajtrk sestavljata glasbenika Laura Krajnc in Sven Horvat, ki svo-
je avtorske skladbe pojeta v slovenskem jeziku, igrata kitaro, violino in 
tamburin. Lani sta izdala prvo ploščo z naslovom Pričutenja, na kateri 
se zvrsti lepo število skladb, polnih hudomušnega humorja, zapeljive 
tragedije in domače preprostosti. 
Nekaj skladb z albuma, kot so Bejlo Sonca, Oprosti in Divje krave, smo 
slišali tudi na prijetnem koncertu po otvoritvi razstave. Njuna izvirna 
instrumentalnost se v glavnem dopolnjuje z burnimi dialogi, navihanimi 
pripovedmi in satirično igro. Zaznamujejo ju prepletanje žanrov, akti-
vistična besedila in intimnost, kakršen je tudi zajtrk po navadi sam po 
sebi. S svojim nastopom sta v intimnem, a vseeno nadvse duhovitem 
vzdušju zaključila prijetno druženje, ki je poleg ogledovanja razsta-
vljenih fotografij vsebovalo tudi premišljevanje o biološkem razkroju, 
skesani Slavici in fikusu, ki smo ga spet preveč  zalili. 
 

Besedilo: Maša Žekš

Umetnica Tilyen Mucik in kuratorka razstave Maša Žekš.
Foto: Vito Švagelj

Razstava Ex tempore 
Krašnja 2019
Konec oktobra je KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja kot 
uvod v letošnji Ex tempore predstavil izid knjige Pletemo kite. 
Ob zelo zanimivem predavanju naše zgodovine o slamnikar-
stvu je kar deset članov našega društva sodelovalo na ex 
temporu, sodelovali pa so tudi likovniki iz Radomelj, Domžal, 
Lukovice in Krašnje.

Dela na predpisano temo so bila razstavljena v Osnovni šoli Krašnja 
19. novembra ob predstavitvi knjige Na predvečer velike vojne. Večer 
je organiziral KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, JSKD IO Dom-
žale in Mohorjeva družba iz Celovca, je vseboval razpravo o domačinu  

Ivanu Avguštinu Žibertu. Predsta-
vili so ga uredniki Zgodovinskega 
inštituta Milka Kosa ZRC SAZU dr. 
Petra Svoljšak, dr. Andrej Rahten 
in dr. Gregor Antoličič, ki so pohva-
lili številne razstavljavce in njihova 
dela ter obiskovalce. 
Razstavljajo Lojze Burja, Leonida 
Goropevšek, Ani Karo, Diana Ko-
relc, Martina Kozamernik, Binca 
Lomšek, Ina Malus, Emanuela 
Rodica, Marjana Tavčar in Milica 
Tomšič. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Vera Beguš gonilna sila KUD 
Fran Maselj Podlimbarski
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V občinski zgradbi 
likovna razstava 
"Pokrajina"
Likovno društvo Mengeš je postavilo že šesto skupinsko 
razstavo, tokrat v prostore Občine Mengeš z naslovom 
»Pokrajina«. Odprtje je bilo 26. novembra. Obiskovalce je 
nagovorila podpredsednica društva Helena Testen, ki je v 
uvodu povedala, da smo v društvu na letošnje dosežke zelo 
ponosni. V projektu Zlata paleta ZLDS smo dosegli izjemne 
uspehe, saj je članica Marjana Tavčar prejela zlato paleto, 
Leonida Goropevšek pa srebrno paleto. Društvo pa je v moč-
ni konkurenci suvereno doseglo prvo mesto in prejelo zlato 
plaketo ZLDS.

V nadaljevanju je dogodek popestrila ustanoviteljica društva  Milica 
Tomšič, ki je s svojim krasnim glasom zapela ob spremljavi kitare 
kar nekaj slovenskih  pesmi. Med drugim je pripravila tudi besedilo o 
pokrajini, prebrala ga je Helena Testen, v katerem je zapisala: "Za vse 
slikarje je narava, pokrajina ali veduta zelo priljubljen slikarski motiv. 
Nekoga očarajo barve pomladi in jeseni, spet drugega toplo sonce in 
valovanje morja, tretjega sivina vseh odtenkov naših gora, četrtega pa 
preprosto oblika stavb in objektov, ki se najdejo znotraj pokrajine … 
Ker so v vseh pokrajinah po Sloveniji različni govorni dialekti, smo se 
zadeve tako lotili tudi mi, vsak od nas ima svoj pristop, svoj motiv, 
svoj način izražanja občutenj, ki smo jih opazili v naravi oz. v pokra-
jini. Tako so nastala različna dela, kako nam je uspelo, pa presodite 
sami.«
Podpredsednica Helena Testen je povabila k besedi župana Občine 
Mengeš, ki je v začetku povedal: »Vedno presenetite kot društvo, ko 
mislimo, da ste že dosegli tisto največ, potem danes slišimo, kakšni 
so vaši letošnji uspehi, lahko rečem le čestitke vsem prejemnikom 
priznanj, seveda pa tudi celemu društvu za delo, saj je to priznanje za 
delo vseh članov, saj drug drugega oplajate s svojim znanjem. Društvo 
je prepoznavno v Sloveniji po svoji kvaliteti, ustvarjalnosti, predvsem 
ima željo po ustvarjalnosti, ki se ob vsaki razstavi nadgrajuje. Tistih 
razstav pred petimi, sedmimi leti ali pa danes, to je zdaj čisto druga-
če, jih ni mogoče primerjati. Predvsem je pomembno, da ustvarjate 
in napredujete. Še enkrat čestitam za vse uspehe. Hvala, da imam to 
čast, da odprem to razstavo.«

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Zaključek Zlate palete 
2019 – dvakrat zlato in 
enkrat srebro
Zveza likovnih društev Slovenije je v projektu Zlata paleta 
pripravila 23. novembra zaključno razstavo likovnih del  v 
Delavskem domu v Trbovljah. Podeljene so bile zlate, srebr-
ne in bronaste palete najuspešnejšim likovnim ustvarjalcem 
s pridobljenimi certifikati kakovosti za posamezne tematske 
razstave v letu 2019. Trem najuspešnejšim društvom pa so 
bile podeljene zlata, srebrna in bronasta plaketa

Letos je imela strokovna komisija težko delo izbrati med toliko kva-
litetnimi deli, izluščiti najboljše za prejem priznanj oziroma palet. 
Med prejetimi 589 likovnimi deli jih je 43 nagradila s certifikati kako-
vosti že na tematskih razstavah preko leta. Ta dela so bila razstavlje-
na tudi na zaključni razstavi v Delavskem domu.
Likovno društvo Mengeš je kot vsa leta doslej tudi v letu 2019 sode-
lovalo na vseh tematskih razstavah Zlate palete ZLDS. Letošnje leto je 
bilo še posebej ustvarjalno in zavzeto, saj smo se pripravljali za vsako 
tematsko razstavo posebej. Oddali smo 75 likovnih del, od katerih jih 
je bilo na posamezno razstavo uvrščenih kar 32 del ter 9 podeljenih 
certifikatov kakovosti.
Dobro delo in aktivnost naših članov je bilo nagrajeno, saj je Leonida 
Goropevšek prejela srebrno paleto za grafiko »Kolo«, Marjana Tavčar 
pa je za sliko »Kam« prejela zlato paleto.
Tudi letos je ZLDS točkovala uspešnost posameznih društev glede 
na oddana likovna dela, uvrščena na tematske razstave in nagrajena 
s certifikatom kakovosti. Objavila je deset najuspešnejših društev in 
podelila plakete prvim trem društvom. Presenečenje in veselje hkrati 
nas je prevzelo ob razglasitvi zmagovalnega društva, Likovnega dru-
štva Mengeš z doseženimi 2320 točkami, za kar je bila podeljena 
zlata plaketa. Srebrno plaketo je prejel Zavod Ars viva z doseženimi 
2100 točkami in bronasto plaketo Lila Litija s 1860 točkami.
V društvu smo nadvse veseli priznanj za naše delo, čestitke in za-
hvale gredo vsem sodelujočim v projektu Zlata paleta, posebej av-
torjem uvrščenih del na razstave. Posebne pohvale gredo avtorjem 
s prejetimi certifikati kakovosti, prav gotovo pa čestitke Leonidi za 
srebrno paleto in Marjani za zlato paleto. Uspehi nam  kažejo, da smo 
z našim mentorjem Lojzetom Kalinškom, ki nas vodi in usmerja, na 
pravi poti likovnega ustvarjanja, za kar smo mu zelo hvaležni. Leto 
se počasi zaključuje, pred nami bodo kmalu novi izzivi za leto 2020.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Avtor Lojze Burja

Marjana Tavčar ob nagrajeni 
sliki "Kam"
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KULTURA

Po uspešnem nastopu na Maroltovem državnem srečanju folklornih skupin, kjer so se uvrstili v veliki finale, so se člani Mladin-
ske folklorne skupine Mengeš v predstavi »Spoznanje v Zali« predstavili tudi domačemu občinstvu v Kulturnem domu Mengeš.

Zlati folklorniki osvojili še domače občinstvo

Na Maroltovo državno srečanje se je letos 
uvrstilo najboljših 12 folklornih skupin, ki so 
bile izbrane na predhodnih regijskih srečanjih. 
Letos je bila predstavljena novost, da so se 
skupine najprej pomerile v polfinalu in potem 
po opravljenih nastopih nestrpno pričakovale 
razglasitev velikih finalistov.
Veselje je bilo nepopisno, ko se je med finali-
ste uspelo uvrstiti tudi Mladinski folklorni sku-
pini Mengeš. V večernem programu je tako še 
enkrat nastopilo najboljših sedem skupin in 
res smo lahko uživali v izvrstnih koreografijah, 
lepo urejenih kostumih, pevskih in glasbenih 
točkah. Zasluženo so v finalu najboljša tri me-
sta pripadla AFS France Marolt Ljubljana, FS 
ŽKUD Tine Rožanc Ljubljana in AFS KUD Štu-
dent Maribor.
Po državnem srečanju pa so bile vse misli 
usmerjene v pripravo celovečerne folklorne 
predstave z istim naslovom po motivih roma-
na Ivana Tavčarja »V Zali«, ki opisuje doga-
janje v Škofjeloškem hribovju v drugi polovici 

19. stoletja, ko se Jernač, fant iz revne družine, 
zaradi mladega dekleta Rezike zaplete v pretep 
z ošabnim Tomažem iz bogate družine in zbeži 
pred roko pravice v Ameriko. Rezika mu pred 
odhodom obljubi zvestobo, čas pa naredi svoje 
in dekle se v tem času poroči ravno z ošabnim 
Tomažem…
V plesno izraznost vtkani dramski elementi 
zgodbe se lepo medsebojno dopolnjujejo in 
povežejo posamezne vsebinske sklope. Za-
ključek zgodbe da poudarek, da je treba kljub 
nesrečnim okoliščinam v življenju iskati in najti 
smisel, ki te žene naprej.
Čustvena predstava podprta z izvrstno glasbe-
no spremljavo se je dotaknila gledalcev v polni 
dvorani Kulturnega doma Mengeš na prav po-
seben način.
Hvala za prečudovit folklorno dramski večer, 
hvala čisto vsakemu, ki je bil tako ali drugače 
vpleten v to zgodbo. Hvala vsakemu obiskoval-
cu, ki je prišel v Kulturni dom. Mladinci smo 
res iz srca hvaležni za tako bučen aplavz in 
spodbude. To nam daje veliko motivacijo za 
naprej. Za vse, ki si predstave niste mogli ogle-
dati, obljubljamo reprizo v letu 2020.

 
Besedilo: Boštjan Svete in

Mladinska FS Mengeš
Foto: Neža Jankovič

Mladinska FS Mengeš pred predstavo

Jernač in Rezika

Valček

Štajeriš
"Lepi kraji so to. Ni majhna reč iti iz teh 
krajev, kjer je bil človek krščen!" "V Ameriko? In kdo bi mi delal?"
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Božično-novoletni 
koncert Mengeške godbe 
s Katrinas
KD Mengeška godba v soorganizaciji Občine Mengeš in Turi-
stičnega društva Mengeš v četrtek, 26. decembra 2019, ob 
17.00 in 19.30 v KD Mengeš prireja tradicionalna božično-no-
voletna koncerta ob prazniku dneva samostojnosti in enotnosti.

Mengeška godba z domačimi solisti pod vodstvom kapelnika Dimitrija 
Ledererja bo letos v goste povabila ženski pevski tercet Katrinas, ki bo 
z godbo pričaral božično praznično vzdušje. Na obeh koncertih bodo 
zazvenele božične priredbe in avtorske skladbe prof. Tomaža Habeta. 
Na večernem koncertu bo Turistično društvo Mengeš med krajšim 
premorom podelilo priznanja občanom za lepo urejene domove in 
okolico v iztekajočem se letu 2019. Z godbo bodo nastopile tudi Men-
geške mažoretke. Zaradi velikega zanimanja za koncert bomo tudi 
letos izvedli dva, in sicer ob 17.00 in 19.30. Vstopnice bodo od 16. 
decembra 2019 dalje na voljo v Melodiji Mengeš. Vljudno vabljeni, da 
praznični večer preživite v naši družbi!

 
Besedilo: Maja Keržič

Foto: godbeni arhiv

Mengeški godbeniki in godbenice vabimo na tradicionalna novoletna 
koncerta 26. decembra 2019 ob 17.00 in 19.30

Mengeška godba na 
»Sonce za vse« in »Pri 
črnem Petru«
Predzadnji koledarski mesec iztekajočega se leta 2019 je 
Mengeška godba preživela zelo intenzivno. Poleg rednih vaj 
smo godbeniki in godbenice obogatili tudi nekaj dogodkov in 
prireditev.

Po krompirjevih počitnicah in dogajanju ob prvem novembru smo 
imeli godbeniki vsak teden v novembru vsaj en nastop. V soboto, 
9. novembra, smo na Mengeškem teku v organizaciji Kolesarskega 
društva Mengeš z igranjem na start in v cilj otroškega teka ter teka 
na 5 in 10 km pospremili tekače, ki so se na progo podali v rahlem 
dežju. No, teklo je tudi nekaj godbenikov. Klarinetist Matic Bartol si je 
v svoji kategoriji pritekel bronasto medaljo. Po odmevnem septembr-
skem koncertu ob 135. obletnici delovanja ste nas imeli pred tradici-
onalnim božično-novoletnim koncertom spet priložnost videti in slišati 
na velikem odru. V petek, 15. novembra, smo nastopili na dobrodelni 
prireditvi za šolski sklad OŠ Mengeš Sonce za vse, ki jo je program-
sko zasnoval naš kapelnik Dimitrij Lederer. Godbenice in godbeniki 
smo kot povezovalni člen vseh nastopajočih združili glasbene moči s 
Šolskim pevskim zborom OŠ Mengeš pod vodstvom Nataše Banko, s 
Klapo Lumin in pevko Neisho. Na koncertu sta imela solistični nastop 
ob spremljavi godbe godbenika Klemen Juvančič na ksilofonu in Maja 
Keržič, ki je skupaj z Žanom Avbljem prireditev tudi povezovala. Že 
naslednji dan, v soboto, 16. novembra, je sledilo slovesno odprtje 
mengeške obvoznice oz. manjkajočega dela, na katerem ni manjkala 
niti naša godba. Novembra smo se udeležili še snemanja nove sobo-
tne razvedrilne oddaje v narodno-zabavnem slogu Pri črnem Petru. 
Oddaja, v kateri bo zaigrala Mengeška godba, bo na sporedu v sobo-
to, 14. decembra, ob 20.00 na Planet TV. Vabljeni k ogledu. Lepo 
povabljeni tudi na naša tradicionalna božično-novoletna koncerta, v 
četrtek, 26. decembra 2019, ob 17.00 in 19.30 v KD Mengeš. Osre-
dnje gostje bodo pevke ženskega vokalnega terceta Katrinas.

 
Besedilo: Maja Keržič

Foto: Lojze Kalinšek

Glasbeno sodelovanje Mengeške godbe in pevke Neishe na prireditvi 
Sonce za vse

Mengeška godba na Mengeškem teku. Foto: Špela Loparič
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Le spi, le mirno spi, otroček mili, 
na Betlehemski slamici, 

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

(J. Brojan) 
 
 

 

BOŽIČNI VEČER 
S PEVSKO SKUPINO RŽ 

  
SREDA, 25. DECEMBER 2019, OB 18. URI 

PRED CERKVIJO SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA V LOKI 
 
 

PRIJETEN PRAZNIČNI VEČER, 
KI BO NAPOLNIL VAŠO DUŠO IN SRCE, 

VAM POKLANJA  
KD ANTONA LOBODE! 

 
 

V SLUČAJU DEŽJA BO PRIREDITEV 
 V CERKVI SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA V LOKI! 

 
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 
 
 
 
 
 



Pa je vendar lepo!
December. Temen, mrzel mesec z najdaljšimi nočmi in najkrajšimi dnevi. Kljub vsej temi in mrazu pa je to čas najsvetlejših 
praznikov. Od miklavževanja do priprav na božični in silvestrski večer, od prijetnega vonja po doma pečeni potički do kraše-
nja božičnega dreveščka s čim lepšimi okraski.

Starejši imamo lep spomin na praznike. Te-
pežkanje. Otroci tepežkarji smo na 'tepežni' 
dan 28. decembra tepežkali starše, sosede, 
sorodnike, botre in botrice, oni pa so polnili 
naše malhe s krhlji, orehi pa še s koščk-
om peciva in se 'branili' pred našimi šibami. 
Veselili smo se vseh dobrot, nismo se pa 
zavedali posebnega pomena te stare šege, 
ki sega v pradavnino, ko je človek verjel v 
svetost in čarobno moč drevesa. Tepežkanje 
je pomenilo čarodejni stik z drevesno šibo, 
ki naj prinese zdravje in srečo. Tudi koledo-
vanje sega daleč v preteklost. Vaški fantje in 

godci so hodili od hiše do hiše in prepevali 
kolednice. Pesmi so bile polne želja za sre-
čo in zdravje, zato so bili koledniki pri vsaki 
hiši sprejeti z veseljem in dobrotami. /Dosti 
žita, dosti vina, zdrava bodi vam družina./
Ves božični čas je poln lepih želja. Iz src 
moramo odstraniti vse slabe misli, jezo, ne-
jevoljo. Drug drugemu iskreno zaželimo vse 
lepo – za božič in novo leto. Zgodi pa se, da 
kak ostareli sosed zaman pričakuje, da bi 
ga kdo razveselil z voščilom. Naj se preda 
žalosti? Ne, sam lahko kaj ukrene! Kaj, če 
bi osamljenost pregnal s povabilom staremu 

prijatelju ali sošolcu na kozarček rujnega? 
Osamljena soseda lahko za staro prijatelji-
co speče sladico – morda kar po navodilu, 
ki ga najdete na tej strani, da bosta lažje 
obujali spomine. Res ni treba, da nam ob 
prazničnih dneh dela družbo osamljenost, ki 
se kot nepovabljena gostja vtihotapi v naše 
stanovanje. Vsak sam lahko veliko pripomo-
re, da bo vrata v novo leto odprla prijazna 
misel: Pa je vendar lepo!

Besedilo: Dušica Kunaver

Spoštovane bralke in bralci naše rubrike, 
želimo vam lepe praznike, v novem letu pa naj vam 
bo naklonjeno zdravje ter vas spremljata osebna in 

družinska sreča.

Recept za domačo orehovo potico
Čeprav je peka potice res nekoliko zahtev-
nejše opravilo, nam lahko prav lepo uspe, če 
preveč ne kompliciramo in upoštevamo nekaj 
osnovnih navodil. Za nadev lahko uporabimo 
karkoli, le premehek ne sme biti, ker se ne bo 
sprijel s testom, a tudi pretrd ne, ker ga bo 
težko razmazati. Umešeno testo ne sme biti 
preveč lepljivo, da se ne prijemlje mize. Vzha-
ja naj do ene ure, nato ga – brez tlačenja – 
razvaljamo, zatem pa namažemo z nadevom, 
zvijemo in zategujemo s prsti. Nadeva ne sme 
biti več kot centimeter na debelo, sicer bo po-
tica pretežka. Ko jo bomo po peki zvrnili iz 
pekača, se bo namreč 'usedla', ob strani pa 

bo nastala praznina. To še posebej velja za 
orehovo potico.
Ko potico damo v pekač, jo s prsti pretlači-
mo. S tem potisnemo iz nje zrak in še do-
datno razporedimo testo. Nato naj vzhaja 
še enkrat. Če je kuhinja dovolj topla, lahko 
naravno, sicer pa v pečici pri 50 stopinjah 
brez ventilatorja. Pred peko potico namaže-
mo z razredčenim mlekom in jo z velikimi 
vilicami prebodemo do dna pekača. Pečemo 
jo pri 150 stopinjah. Čas pečenja je odvisen 
od vaše pečice, o tem pa imate gotovo že 
izkušnje. Jaz jo pečem 90 minut. Nikakor pa 
ne more biti pečena v 40 minutah, kot piše 
v nekaterih receptih. Če je potica pečena, se 
pozna po zgornjem sloju. Lahko pa jo previ-
dno vzamemo iz pekača: če je ob straneh še 
bele barve, jo damo nazaj ter pečemo še 10 
minut. Po peki jo previdno zvrnemo iz peka-
ča in pokrijemo, da se ohladi.
Za testo potrebujemo: 500 g moke, 60 g 

margarine, 60 g sladkorja, 3 g kvasa, 2 jaj-
ci, mleko (po potrebi). Najprej naredimo gost 
kvasni nastavek, nato pa vse skupaj zmeša-
mo. Mleko dodajamo postopoma, da testo 
postane rahlo lepljivo. Če testo mesimo roč-
no, dodamo še malo moke, da se odlepi od 
posode ali mize.
Nadev pripravimo iz: 400 g orehov, 2 dcl 
stepene sladke smetane, 2 jajc, malo ruma, 
sladkorja, mleka in rozin. Nadev je stvar oku-
sa. Orehov ni treba popariti, važno je, da niso 
žarki. Pri dodatkih, kot so sladkor in rum, pa 
ni odveč zmernost, da osnovni okus ni priza-
det. Mleko naj bo mlačno in ga dodajamo, 
dokler ne bo nadev mazav. Ko je narejen, naj 
bo mehek, ker se zaradi orehov lahko strdi.
Želim, da vam potica uspe ter s svojim vo-
njem in videzom prispeva k prazničnemu in 
domačnostnemu vzdušju.

Besedilo in foto: Elizabeta Flere

TRETJE OBDOBJE
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Obvoznica Mengeš: Zgodovina 
dogajanja – kratko in slikovno

Zaradi hude stiske s prostorom v javnem gla-
silu – določili so mi pol strani – in da se lahko 
spravi v tako določen prostor v tisku vsaj dvo-
je slik, objavljam lahko le naslov in uvodno 
besedilo. Celoto, kot je bila poslana za objavo 
in še več o dogajanju ob umeščanju obvozni-
ce in glavne ceste, pa si lahko preberete in 
ogledate dokumente na https://glasljudiaktiv-
neskupnosti.blogspot.com/2019/12/obvoz-
nica-menges-pregled-1997-2019.html.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe

»Druga primerjalna študija 
variant zahodne in vzhodnih 
obvoznic Mengeš in variant 
glavne ceste Želodnik-
-Mengeš-Vodice (april 
1999 – LUZ d.d., na osnovi 
podobnih predhodnih april 
1997 – PNZ d.o.o.«

»Zasnove obvoznic z rondoji: levo - avgust 2000 s štirimi rondoji (LUZ d.d.); sredina - končni potek 
(Mengšan november 2001); desno - posebna presoja variant za peti rondo ter ravno traso med 
četrtim in petim rondojem (dr. Vinko Vodopivec).«

Preusmeritve tranzitnega prometa iz mesta 
Mengeš s svojo osrednjo lego S–J (Kamnik–
Ljubljana) in V–Z (Štajerska–Gorenjska) je 
posta(ja)la nujnost že v osemdesetih letih. 
Izgradnja avtocest k razbremenitvi ni pri-
spevala. Prej nasprotno, saj U-sistem avto-
ceste okoli Ljubljane in premalo prepusten 
obroč okoli Ljubljane ter močno, že nenor-
malno povečan promet, še povečuje obre-
menitve na naših državnih cestah. Pred-
vsem tovorni promet in dnevne migracije 
v/iz Ljubljane.
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ZDRAVJE

1. Za dobro jutro se vsak začetek dne-
va raztegnemo tako, da povlečemo 
roke in noge kar najbolj stran od 
sebe. Zahvalimo se novemu dnevu 
in se napolnimo z optimizmom.

2. Predstavljamo si, da imamo na 
vrhu glave magnet, ki nas povleče 
navzgor k magnetu, ki je pritrjen na 
stropu. Podaljšamo hrbtenico in jo 
tako ohranjamo gibljivo in vitalno. 

3. Pomembno je, da popijemo dovolj 
vode, ker je ta nujno potrebna za 
zdravje medvretenčnih ploščic. S 
starostjo postajajo manj prožne, 
sestavljajo pa kar eno tretjino hrb-
tenice.

4. Trden spanec je temelj dobrega 
zdravja, prav tako pa vpliva na 
zdravje hrbtenice. Naše telo potre-
buje spanec, da se obnovi in na-
polni. 

5. Z ohranjanjem primerne telesne 
teže bomo razbremenili hrbtenico, 
ker vsak odvečen kilogram predsta-
vlja zanjo breme. 

6. Če je naše delo sedeče, poskrbimo, 
da vsako uro vstanemo, se spre-
hodimo in pretegnemo. Preprečili 
bomo generiranje in krepitev ne-
pravilne telesne drže, ki nastane 
zaradi dolgotrajnega sedenja.

7. Telovadba izboljšuje zdravje in 
zmanjšuje stres. Tudi sprehod po 
stopnicah je lahko telovadba!

8. Močne mišice medeničnega dna in 
mišice trebuha pomagajo stabilizi-
rati hrbtenico. 

9. Skrb za hrbtenico je drobna, vsako-
dnevna pozornost, ki jo podarimo 
sebi in na ta način z drobnimi ko-
raki naredimo veliko dobrega zase.

Besedilo: Mateja Kržin

9 nasvetov 
za zdravo 
hrbtenico
Bolečina v hrbtenici res ne ogroža 
našega življenja, pa vendar močno 
zmanjšuje njegovo kakovost. Sedeč 
način življenja in premalo gibanja 
ne vplivata najbolje na hrbtenico, 
zato je pomembno, da se ji dnev-
no posvetimo na drugačne načine. 
Nekaj idej smo vam pripravili v na-
daljevanju.

Besedilo in foto: Rajko Vuga

Ideje za jesensko zasaditev

PISMA BRALCEV

V vrtnarskem svetu je zmeraj več idej, 
med mačehami še posebej. Drobnocve-
tnih je zmeraj več. Na tej sliki so tri sor-
te, ki jim rečemo »trix«, ko so v posodi 
nasajene po tri različne barve. To delajo 
že dobavitelji iz tujine ali pa nekate-
ri vrtnarji, ko si sami nasadijo želeno 
kombinacijo. Toliko za razmišljanje.



POLITIKA

Novembrsko dogajanje: Odprtje obvoznice, 
kongres in zbor članstva OO NSi Mengeš
Končno in še enkrat končno je dokončana mengeška obvoznica. Trenutek, ki smo ga Mengšani, še posebej tisti, ki živimo 
neposredno ob glavni cesti, nestrpno čakali. Slovesni trenutek, ki ga je organizirala županova ekipa, smo pričakali tudi v 
družbi poslanke NSi –krščanskih demokratov Tadeje Šuštar.

Samo en dan kasneje pa je bil v Mariboru 
13. Kongres Nove Slovenije – krščanskih de-
mokratov. Tokratni kongres je še posebej od-
meven, saj se je potrdil posodobljen program 
stranke. Program v središče postavlja člove-

ka že s samim imenom Za vse ljudi. Glavne 
vrednote, ki jih v programu zagovarjamo, so: 
človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost 
in varnost. S tem programom želi Nova Slove-
nija na novo definirati slovenski politični koor-
dinatni sistem in se po zgledu sestrske CDU v 
Nemčiji umestiti v sredino političnega sistema. 
Kar je zagotovo res – Nova Slovenija se trudi 
za dobro vseh ljudi v naši državi in ni zavezana 
katerimkoli elitam. Lahko nas samo žalosti, da 
naše pobude v parlamentu niso sprejete – pre-
prosto so realne in niso populistične. In vedno 
smo pripravljeni sodelovati – s kolegi iz SDS-
-a je Nova Slovenija vložila amandma k pro-
računu RS za leto 2020, s katerim bi dvignili 
povprečnine slovenskim občinam. Žal je bil 
amandma zavrnjen, na ta način pa je recimo 
občina Mengeš izgubila okoli 500.000 EUR. 
To pomeni, da smo ostali brez pol milijona de-
narja za investicije. Žal. 

26. novembra smo imeli v Župnijskem domu 
svetega Mihaela zbor članstva občinskega 
odbora Nove Slovenije – krščanskih demo-
kratov Mengeš. Obiskali so nas tudi predse-
dnik domžalskega odbora in bivši kandidat 
za poslanca Peregrin Stegnar, vodja regij-
skega odbora NSi-Ljubljana vzhod Ivanka 
Učakar ter najmlajša poslanka v državnem 
zboru Tadeja Šuštar. Poslanka nam je tudi 
na kratko predstavila prenovljeni program 
in pobudo Pametna Slovenija – načrt za di-
gitalizacijo. Z njo lahko namreč na številnih 
področjih odpravimo birokracijo in korupci-
jo, kar je tudi ključni cilj NSi. Zbor je potekal 
v prijateljskem vzdušju in nas utrdil v pre-
pričanju, da lahko več dosežemo z iskrenim 
povezovanjem.

Besedilo in foto: Rok Burja, predsednik OO 
NSi Mengeš

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

Civilna iniciativa Mengeš 
... Adventno-božično-
novoletno sporočilo ... 
Povezovanje za skupno 
dobro s podobnimi 
vrednotami

Prosimo in pozivamo vse za sodelovanje in pomoč za skupno do-
bro, za povezovanje, za zdravo, varno, zanesljivo oskrbo s pitno 
vodo – na območju srednje Save.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, vodja Civilne iniciative Mengeš

Bistveni razlog ustanovitve Civilne iniciative Mengeš ter 
podlaga njenemu delovanju je naše in naših naslednikov 
zdravje, kot je bilo to tudi naših predhodnikov, ki so dosegli 
in zgradili skupinsko, to je povezovalno, oskrbo z alpsko 
pitno vodo.

Blagoslovljen Božič,
zdravo in uspešno leto 2020.

Čestitamo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.
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Spoštovani Mengšani,
konec novembra in 2. decembra so poslanci v državnem zboru glasovali o rekordnem 10-milijardnem proračunu. Pri 
tako visokem proračunu je stranka SDS podala amandma za dvig povprečnin občinam, kar bi omogočilo, da bi občine 
lažje izvedle potrebne projekte in poskrbele za boljše življenje prebivalcev. Žal je poslanec LMŠ Brane Golubović, ki je 
bil izvoljen v našem volilnem okraju štiri, Domžale II., glasoval PROTI predlogu dviga povprečnin občinam, prav tako so 
glasovale proti vse koalicijske stranke LMŠ, SD, DeSUS, SMC, SAB, pridružila se jim je še SNS.

Glede na to, da je bil Brane Golubović prej 
podžupan in da imamo predsednika vlade, ki 
je bil župan občine Kamnik, torej se oba spo-
znata na potrebe občin, do sprememb pri gla-
sovanju ni prišlo, čeprav je Marjan Šarec sam 
dejal, da občine potrebujejo več avtonomije, 
da lahko same izpeljejo večje projekte. Njego-
va stranka, ki izvira iz lokalne politike, je kljub 
temu glasovala proti in s tem jasno izrazila ne-
zaupanje občinam.
Občina Mengeš bi od povprečnin v letu 2020 
dobila dodatnih 565.673 EUR (8117 prebival-
cev x 69,69 EUR) in v letu 2021 celo 647.736 
EUR (8117 x 79,8 EUR). Tako bi torej v dveh 
letih dobili več kot milijon EUR.
Kaj to pomeni za občino Mengeš? S tem denar-
jem bi naša občina lahko pokrila načrtovano 
novogradnjo Zdravstvenega doma Domžale, ki 
od prenatrpanosti že kar poka po šivih. Obči-
na Mengeš, ki je delni lastnik, naj bi pri tem 
projektu prispevala 5,09 % celotnega zneska. 

Situacija po treh tednih odprtja povezoval-
nega dela prometnice od Kamniške ceste do 
ceste Mengeš–Moste, je umirila promet skozi 
Mengeš. Ko opazuješ promet na obvoznici, 
kar ne moreš verjeti, da je bilo toliko prometa 
na cesti skozi Mengeš. Seveda nastajajo za-
stoji zaradi neuresničene želje po obvoznici v 
Trzinu. Pa vendar? Je rešitev samo v izgradnji 
novih cest, obvoznic – so še kakšne druge 
rešitve? Če opazujemo promet z osebnimi 
avtomobili »dnevnih migrantov«, vidimo, da 
se v veliki meri vozi v avtu samo voznik. V tu-
jini so preobremenitev že poiskali v smeri, da 
sam voznik lahko vozi samo po določenem 
zunanjem pasu cestišča, drugi pas pa lahko 
uporabljajo vozniki z enim ali več sopotniki. 
Da ne govorimo o izposoji avtomobila! 
Vsekakor pa je treba takoj pristopiti k reši-
tvam javnega prevoza. Redna in pogosta 
linija avtobusnega prevoza bi pripomogla iz 
zagat od čakanja v vrstah ob konicah, do 
parkiranja.
Seveda bi v prvi vrsti moral biti prevoz kon-
kurenčen lastnemu avtomobilu. Podjetja bi 

Promet in prometne zadrege
V prejšnjem Mengšanu smo prebirali tematiko prometa in zavzemanje civilne iniciative za ureditev prometa v in ob Mengšu. 
Popolnoma se strinjamo z zapisanimi predlogi, ki pa so še precej oddaljeni.

morali nagovarjati, da imajo zaposleni boni-
teto prihoda na delo in z dela z javnim prevo-
znim sredstvom.
CI se je v prvi vrsti zavzemala za preusme-
ritev tovornega prometa skozi Mengeš. No, 
zgodilo se nam je le to, da smo dobili naj-
večjega Slovenskega prevoznika s svojo bazo 
tovornjakov. Sprašujemo se, ali bo prometni 
znak »dovoljeno za lokalni dovoz« ustavil vo-
znike tovornjakov, tega in še nekaj podjetij v 
industrijski coni, saj zdaj so tako rekoč v lo-
kalni skupnosti?
Dodatna opažanja pa so ob bolj praznih ce-

stah v Mengšu, da se hitrost vozil znatno 
povečuje. Večja prisotnost redarjev, kot tudi 
stacionarni radarji, bi temu lahko naredili red. 
(primer v občini Cerklje na Gorenjskem).
To pa so teme po našem mnenju za delo ko-
misije za varnost v prometu, ki deluje na ob-
čini. Morda bi kakšne sklepe in pobude lahko 
zapisali v Mengšanu za občane, da bi vedeli, 
kako razmišljajo.

Besedilo: Jože Vahtar, OO SLS Mengeš
Vir slike: https://www.prvahisa.si/sl/glavni-

trg-menges/galerija/prometne-povezave/

Predvidena cena novega ZDD je 9.045 000 
EUR, naš delež bi bil 461.000 EUR. Tako bi 
z dvigom povprečnin občinam lahko v celoti 
pokrili znesek za ZDD in poplačali kredit, ki 

bo verjetno potreben pri gradnji nove športne 
dvorane. To je zamujena priložnost. Škoda, da 
so jo zavrnili.

Besedilo: Matic Slokan
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V spomin: Franc 
Vrankar 1928–2019
Franc je imel dober spomin. Velikokrat je pripove-
doval o težkih, pa tudi o veselih dogodkih iz svo-
jega življenja.

Rodil se je vasi Gradišče v Tuhinjski dolini na kmetiji pri Velikem 
Homarju. Na njej sta gospodarila oče Anton in mama Marija. 
Poleg Franca se je rodilo še šest otrok. Že v zgodnji mladosti je 
imel smolo, da si je pri štirih letih, ko je v otroški igri skočil s 
kozolca, zlomil kolk. Ta noga mu ni zrasla tako kot zdrava in bila 
je krajša za poldrugi decimeter.
Za družino je bila usodna druga svetovna vojna. V vasi tik pod 
Kostavsko planino so se skrivoma ustavljali partizani. Doma so 
jim pekli kruh in dajali živila. Franc se je čudil: »Kje pa je kruh?« 
Pa so rekli: »Pozabi. Bodi tiho!« Marcu 1942 so partizani bivali 
v eni od hiš v vasi. Bili so izdani, a o tem tudi obveščeni. Zato so 
se umaknili. Nemci so pridrveli v vas, našli niso ničesar, vendar 
so z mučenjem izsilili priznanja. Zajeli so Francetovi sestri Cilko 
in Marijo, svaka Miho in njegovega brata Jožeta in jih aprila kot 
talce ustrelili v Mauthausnu. Brat Miha se je umaknil v partiza-
ne, vendar je tri mesece pozneje, tudi ta zaradi izdaje, padel. 
Julija 1942 pa je prišel pogrom. Nemci so se zgrnili v vas. Očeta 
Antona in dva njegova brata so, tako kot vse moške v vasi, sta-
rejše od 15 let, ustrelili v noge, zmetali v hiše in hiše zažgali. Po-
žgali so celo vas. Mamo Marijo, Franca ter sestri Kati in Julko pa 
so odpeljali v delovno taborišče v Nemčijo. Sledilo je trdo delo 
v tovarni in na polju. Hrana je bila slaba, cvetačna juha dan na 
dan. Te pozneje ni maral. Strašil jih je tudi pogled na sosednjo 
tovarno, kjer so iz nje podnevi vozili nove tanke in vanjo ponoči 
razbite v popravilo. 

Vrnili so se avgusta 1945. Franc, imel je smisel za humor, je 
večkrat dejal: »Ko smo prišli domov, me je domača krušna peč 
opekla,« in dodal: »Na njej so rasle koprive.« Prostor so dobili pri 
sorodnikih v Starih selih. Več kot dvajset jih je živelo v eni hiši. Ker 
niso imeli dovolj posode, so kuhali dvakrat. Najprej so dobili hrano 
otroci in starejši, nato so pomili in skuhali še za druge.
Sčasoma so obnovili dom v Gradišču. Kmetijo je prevzela sestra 
Julka. Franc pa je želel stopiti na svojo pot. Ko je leta 1961 v 
Kmečkem glasu prebral, da v Semesadiki v Mengšu iščejo de-
lavce, se je prijavil. Ker je bil invalid, je bil sprejet pogojno. Pa se 
je izkazal in dobil stalno zaposlitev. Rad je delal v drevesnici in 
sušilnici, saj je bilo delo povezano z naravo.
Preselil se je v Mengeš. Kmalu je v podjetju dobil najemniško so-
bico. V Mengšu je spoznal Kristino. Domačiji so rekli pri Tinčet. 
Poročila sta se leta 1967. Z ženo sta ustvarila topel odnos. Kmalu 
se jima je rodila hči Darja, nato še Metka. Poleg službe sta skrbela 
še za majhno kmetijo; eno kravico in malo polja. Franc je bil pri 
delu preudaren, umirjen in vztrajen; delo na zemlji in v gozdu ga 
je izpolnjevalo. 
Podrla sta obstoječo hišo na Glavnem trgu in na istem mestu zgra-
dila novo. Žal se je pri tem zgodila nesreča, železna palica se mu 
je zasadila v trebuh. Vse do upokojitve je imel težave, v petnajstih 
letih je bil kar devetkrat operiran. Težaškega dela v službi oslablje-
no telo ni preneslo. Takrat je imel veliko oporo v ženi. 
Življenje je teklo, začel je dobivati vnuke in vnukinje. Vesel je bil 
Denisa, Mateja in Urške ter Mitje, Mihe, Mance in Maruše. Ko 
so otroci prihajali iz šole, so se vedno ustavili pri njima. Bila sta 
blaga in jim pustila, da so se brezskrbno igrali. Še posebej radi so 
namesto njiju hodili v trgovino, saj sta jim dovolila, da so vedno 
nekaj malega kupili tudi zase. 
V starosti je Francu zbolela žena. Takrat je on prevzel skrb zanjo. 
Ji kuhal, jo hranil, skrbel za zdravila. Imel je red, vstajanje vedno 
ob isti uri, kosilo vedno ob dvanajstih. Vrnil ji je njeno skrb, ki je 
je bil sam obilo deležen. Po desetih letih mu je umrla v naročju. 
Franc je bil dober človek. Do vseh je bil prijazen, vsem je rad 
ustregel. Prvo vprašanje, ko si prišel k njemu, je bilo: »Ali si lačen, 
ali si žejen?« Vedel je, kaj pomeni biti lačen. Za vsako stvar se je 
zahvalil: »Hvala, ker ste prišli.« Kljub težavam v življenju je bil 
vesele narave, nikoli ni vpil, otrok ni kaznoval. Posebej dober je 
bil do vnukov, zanje je imel vedno pripravljeno čokolado. In kadar 
je druge zadela nesreča, jim je dejal: »Življenje mora iti naprej in 
ne smete jokat.«
Najraje je poslušal narodno-zabavno glasbo. Vnuku je kupil har-
moniko. Tudi v starosti je redno prebiral časopise, intenzivno je 
spremljal politiko. Za bistrost možganov pa je sestavljal zelo zah-
tevne puzzle.
Ve pa ljudski glas povedati, da sta njegovi hčeri vsak dan, enkrat 
ena, enkrat druga, navsezgodaj zjutraj prihajali k njemu, da sta 
mu pomagali pri negi žene in tudi kasneje, da sta ga oskrbeli s 
potrebnim. Tudi njegove vnukinje, same že v srednji šoli, so pri-
hajale k njemu, da so skupaj skuhali kosilo. Malo je družin, ki so 
tako močno povezane. 
In če se v nekrologu sprašujemo, kaj je nekdo naredil v svojem 
življenju, da se ga velja spominjati, lahko za Franca rečemo, da 
je kljub hudim izkušnjam v drugi svetovni vojni, ali pa ravno zato, 
ustvaril srečno družino. In to je velik prispevek k srečnejši družbi.

Besedilo in foto: mag. Mirjan Trampuž, 
Združenje ZB NOB Mengeš

NEKROLOG
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Ti ne veš,
kako pogrešamo te mi.

Spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapusti naš dragi 

oče, ata, tast, stric

FRANC VRANKAR

iz Mengša

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, ki ste nam ob 
v težkih trenutkih stali ob strani, za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 

sveče, ter darove za svete maše in druge 
darove.

Posebna zahvala g. župniku Marku 
Koširju za lepo opravljen cerkveni 
obred, g. Trampužu za zapisan in 

prebran poslovilni govor, pogrebni službi 
Vrbančič, pevcem in trobentaču za lepo 
opravljen poslovilni obred, cvetličarni 

Zvezdica za cvetlične aranžmaje.
Prav tako se zahvaljujemo dr. Melaniji 

Nikič Gačeša, sestri Andreji in 
patronažni sestri Mirjam Svetlin.

Zahvaljujemo pa se tudi vsem, ki ste ga 
imeli radi in ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti.
 

Vsi njegovi

"Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar."

ZAHVALA
V svojem 62. letu starosti nas je tiho zapusti-

la naša draga žena, mama, babica in teta

MARIJA ROGELJ

rojena Cankar
iz Suhadol pri Komendi

Za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in darove za maše se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 

bivšim sodelavcem, znancem, Gasilskemu 
društvu Topole, Mengeški godbi, pevcem za 

ubrano petje in trobentaču za zaigrano Tišino. 

Hvala pogrebni službi Vrbančič in gospodu 
župniku Marku Koširju za pogrebni obred. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu spremili na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo tudi celotnemu 
zdravstvenemu osebju za vso človeško toplino 

in pomoč.

Hvala vsem, ki ste jo cenili in jo imeli radi.

Vsi njeni
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ZAHVALE - OGLASI

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 2019.

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 kultur-
nega praznika. Vloge za podelitev priznanj je 
treba nasloviti na ZKDOM, do 16. januarja 
2020, do 12. ure, in sicer na elektronski na-
slov: natasa.v.jeric@gmail.com.

IO ZKDOM                                                                                                                                              
      
Predsednica: Nataša Vrhovnik Jerič
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
OBČINE MENGEŠ
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Tradicionalni 
Božično-novoletni koncert 

ob prazniku dneva samostojnosti in
enotnosti

 
Mengeška godba

 
kapelnik: Dimitrij Lederer

 
S solisti in Mengeškimi mažoretkami

 
26. 12. 2019

Kulturni dom Mengeš
17 : 00 / 19 : 30

 
gostje: Katrinas

 
podelitev priznanj Turističnega društva Mengeš za leto 2019

 
 

VSTOPNICE BODO NA VOLJO OD 16.12.2019 DALJE V 

MELODIJI MENGEŠ ((01) 723 75 78) 

 


