
Občni zbor PGD Loka 
pri Mengšu

Badminton klub 
Mengeš iz Varaždina s 
šestimi medaljami

Filmski večer v 
Mengšu

Znova združeni v 
medgeneracijski 
skupini Mengeš

27 31 3310 16

Slep je, kdor se s petjem vkvarja!
Kranjec moj mu ôsle kaže.
Pevcu vedno sreča laže;
on živi, umrjè brez d’narja.

Tako je zapisal dr. France Prešeren, 
recitirala pa Maja Keržič

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, februar 2020, letnik XXVII, številka 2

Mesto prijaznih in 
zadovoljnih ljudi
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Vsa tekmovanja bodo ob vlečnici
BRSNINA v Kr. Gori
Prijave od 9.00 do 10.30

Start ob 11.00 uri
VABLJENI!

SMUČIŠČE BRSNINA V KRANJSKI GORI

VABILO NA 21. SREČANJE ŽENSK PRI
BLAŽU

 
 
 

Drage spoštovane dame!
 
 
 

Vabljene ste na zabavo,
pridite, da bo vzdušje pravo.
Dobro voljo s seboj prinesite,

lepe spomine pa odnesite.
Vseh skupaj nas bo ravno prav,

le pridite, ne bo vam žal!
 
 
 

Že 21-ič se bo to zgodilo pri Blažu na Dobenu,
sobota, 14. marec 2020, pa bo tu kot bi trenu'.
Kot vsako leto, tudi letos je zaželjeno, da bilo

bi Justi na tel. 041/285-114 sporočeno.
 

Spet bo luštno, spet bo fajn!
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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 29. februarja 2020

Kazalo

Tudi zdaj, v mojem tretjem življenjskem obdobju, mi najmlajši pridno 
polnijo dneve in skrbijo za mojo fizično in psihično pripravljenost. 
Štirje vnuki pogosto prihajajo k nama v Mengeš. V babičini urgentni 
»bolnišnici« prebolevajo viroze, ko pa so zdravi, si privoščijo igro, 
druženje z malimi sosedi ter na sprehodih in krajših izletih spoznava-
jo okolico našega mesteca. 
Mengeš je res pravi kraj za najine potomce, pa tudi za druge mlade 
krajane. Prostrana polja in travniki, venci gozdov pod Gobavico, rib-
nik, potočki, vodnata Pšata, park, športna igrišča so vsekakor naj-
boljši poligoni za učenje in kakovostno preživljanje prostega časa. 
Živahni živžav v popoldanskih urah vabi najmlajše na prosto, kjer 
s sproščenimi in ustvarjalnimi dejavnostmi premagujejo uroke pa-
metnih telefonov in drugih sodobnih tehničnih zapeljevanj. Zdravi 
in zadovoljni otroci so najboljša naložba našega kraja, saj prinašajo 
mladost in pričarajo »sonce« tudi v bolj mračnih dneh. Pustimo se 
jim zapeljati, nalezimo se njihovega živžava in čim večkrat postanimo 
otroci tudi mi. Življenje bo tako lepše, bolj vedro in tudi bolj zabavno.

 
Urška Stritar

Posnemajmo otroke in 
čim večkrat postanimo 
otroci tudi mi

Velik del mojega življenja je povezan z otroki. Dvajset let sem uži-
vala pri delu z najmlajšimi v vrtcu. Kot vzgojiteljica sem lahko pri-
žigala nasmehe in iskrice v očeh, brisala ritke in mokre noske, pri-
povedovala pravljice in počela še marsikaj drugega. Drugih dvajset 
let svojega profesionalnega življenja je bilo usmerjenih v kakovost 
življenja otrok in odraslih v predšolskih institucijah.

4 Občina
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14 Mengeški utrip
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33 Tretje obdobje
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Streha Športne dvorane Mengeš je bila zaključena teden dni po vgra-
ditvi več kot 37 metrov dolgih nosilcev. Zaradi ugodnega vremena pa 
se delo na strehi nadaljuje. V januarju so začeli z vgradnjo posebnih 
svetlobnih tubusov, ki preusmerjajo največjo možno količino zunanje 
svetlobe s strehe v notranje prostore. Omenjeni svetlobni tubusi tako 
omogočajo razpršeno naravno razsvetljavo od svita do sončnega za-
hoda in tako zagotavljajo optimalne razmere za izvajanje športnih in 
drugih dejavnosti. Svetlobniki bodo imeli vgrajena tudi LED-svetila, 
ki bodo zagotavljala zvezni prehod osvetljenosti med dnevnim in noč-
nim časom.
V notranjosti dvorane pa se intenzivno izvajajo obrtniško-inštalaterska 
dela. Zelo pomemben je tudi sistem električne napeljave, ne samo 
zaradi varnosti, temveč tudi zaradi sistema osvetljevanja in obvešča-
nja udeležencev športnih prireditve o rezultatih. Med zahtevnejšimi 
deli je tudi vgradnja sistemov, ki omogočajo avtomatizacijo in optimi-
zacijo delovanja strojnih sistemov, predvsem prezračevanja in ogre-
vanja, ter avtomatizacija upravljanja električnih in strojnih sistemov. 
Izvajalec pripravlja, seveda kolikor dopušča vreme v zimskih me-
secih, tudi območje zunanjih športnih in drugih površin. Zunanja 
igrišča, ki so prestavljena na južno stran Športne dvorane Men-
geš, bodo vključevala dve asfaltirani igrišči, nogometno-rokome-
tno in košarkarsko igrišče. Zunanjim igriščem bosta dodana še te-
kaška steza in prostor za skok v daljino, tako da bo površin zuna-
njih igrišč skupno več, kot jih je bilo pred samo gradnjo dvorane. 
V zaključni fazi je razpis za notranjo opremo. Naj omenimo, da je 
predmet razpisa poleg splošne športne opreme, parketa in tribun tudi 
skoraj 12 m visoka plezalna stena, ki bo služila tako rekreativnemu 
kot športnemu plezanju. 

V Športni dvorani Mengeš nadaljujejo z vgradnjo 
svetlobnikov na strehi in obrtniško-inštalaterskimi 
deli v notranjosti dvorane, deloma pa se ureja tudi 
območje zunanjih igrišč
Večnamenska športna dvorana Mengeš je bila v mesecu decembru, po vgraditvi nosilcev za streho, pokrita in zaprta, po-
stavljene so bile steklene stene. V zaprti dvorani se dela nadaljujejo v skladu s terminskim planom, zaključujejo vgradnjo 
svetlobnikov na strehi, začenjajo pa se obrtniško-inštalaterska dela. V zaključni fazi je tudi razpis za notranjo opremo telova-
dnice, ki se bo začela vgrajevati pozno spomladi oziroma v poletnih mesecih. Hkrati, kolikor vreme to dopušča, se ureja tudi 
okolica in pripravlja območje za gradnjo zunanjih igrišč.

Kolikor dopušča vreme, se ureja tudi okolica Športne dvorane Mengeš in 
pripravlja območje za gradnjo zunanjih igrišč

Gradnja Večnamenske športne dvorane Mengeš poteka v skladu s 
terminskim planom, zato tako investitor kot izvajalec, predvsem pa 
Osnovna šola Mengeš, pričakujejo, da bo športna dvorana v uporabi 
v šolskem letu 2020/2021.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Gradnja Večnamenske športne dvorane Mengeš poteka v skladu s ter-
minskim planom, zato tako investitor kot izvajalec, predvsem pa Osnov-
na šola Mengeš, pričakujejo, da bo športna dvorana v uporabi v šolskem 
letu 2020/2021

Večnamenska športna dvorana Mengeš je bila v mesecu decembru, po 
vgraditvi nosilcev za streho, pokrita in zaprta, postavljene so bile ste-
klene stene

Svetlobni tubusi tako omogočajo razpršeno naravno razsvetljavo od svita 
do sončnega zahoda in tako zagotavljajo optimalne razmere za izvajanje 
športnih in drugih dejavnosti (vir: solatube.com)
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Namen projekta je ozaveščanje prebivalcev o pomenu mokrišč in pred-
vsem njihovega ohranjanja, saj mokrišča bistveno prispevajo k biotop-
ski pestrosti gozdnega območja. Med najpomembnejši funkciji mokrišč 
štejemo kroženje in zadrževanje vode ter vzdrževanje lokalne mikro-
klime. Pa vendar so mokrišča eden od najbolj ogroženih in najhitreje 
izginjajočih življenjskih okolij v naravi. Prav zato sta spoznavanje in 
izobraževanje o mokriščih bistveni del projekta, saj smo v preteklosti 
zaznali namere, da so to območja, ki so nevredna ter jih je treba izsušiti 
in največkrat pozidati.
V projekt sta vključeni dve območji občine Mengeš, območje doline 
pod Ručigajem, znano kot mokrišče Planik, in Pahliški bajer, ki je na 
meji z občino Vodice. Na mokrišču Planik posebej spremljamo stanja 
redke rastline, Loeselove grezovke, kot aktivnost na območju mokrišča 
pa sta v projekt vključeni še priprava načrta in izvedba košnje. Na 
območju Pahliškega bajerja pa se predvideva postavitev informacijskih 
tabel, tako o bajerju kot o mokriščih. Glavna naloga na območju občine 
Mengeš je ozaveščanje mladih in druge zainteresirane javnosti o pome-
nu mokrišč in njihovega ohranjanja, kar poteka v sodelovanju s stro-
kovnimi sodelavci zavoda ZRSVN na terenu, tako v bližini mokrišč kot 
v razredih Osnovne šole Mengeš oziroma na strokovnih predavanjih.

Ob svetovnem dnevu mokrišč predstavljamo projekt 
Zgodbe naših mokrišč
Pred tremi leti so se na pobudo občin vključenih v akcijsko skupino LAS za mesto in vas začele priprave projekta z naslovom 
Zgodbe naših mokrišč. V projekt so se vključile občine Trzin, Medvode, Vodice in Mengeš, ki je vodilni partner, ter Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Projekt smo maja 2017 oddali na pristojno ministrstvo, ki 
ga je po skoraj dveh letih v celoti odobrilo. Vrednost projekta je bila ocenjena na skoraj 167.000 evrov (po ocenah stroškov 
v letu 2017) in bo potekal dve leti, od 2019 do 2021.

V okviru projekta so predvidene številne aktivnosti, poleg zgoraj opi-
sanih tudi izdaja brošur in knjig, izvedba fotografskega in likovnega 
natečaja ter druge, v katere sta vključeni tudi Osnovna šola Mengeš in 
Likovno društvo Mengeš. Zaključimo lahko, da delo v okviru projekta 
Zgodbe naših mokrišč v občini Mengeš napreduje, kar velja tudi za 
opravljene aktivnosti pri drugih partnerjih. Pri tem je posebej dragoce-
no strokovno sodelovanje z Zavodom za varovanje naravne dediščine 
Slovenije, še posebej z mag. Andrejo Škvarč.

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Fotografija Bince Lomšek z naslovom Barje Jablje, ki jo je komisija na 
fotonatečaju Zgodne naših mokrišč uvrstila na deveto mesto

Na območju Pahliškega bajerja je bila skrbno načrtovana in izvedena 
košnja

Fotografija Lojzeta Burje z naslovom Jutro ob bajerju, ki jo je komisija na 
fotonatečaju Zgodne naših mokrišč uvrstila na enajsto mesto
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Na Fakulteti za arhitekturo so želeli študen-
tom predstaviti nov vidik trajnostnega ra-
zvoja v povezavi z zadnjimi trendi migracij: 
»Odkar so mesta, so prisotne tudi migracije 
vanje. Šele pred kratkim se je trend preselje-
vanja v nekaterih predelih sveta preusmeril 
tudi na podeželje. Vse bolj romantična vi-
zija razvoja podeželja ponazarja našo željo 
življenja v skupnosti, kjer se lahko izognemo 
urbani resničnosti, ki jo pogosto razumemo 
kot kaotično, disfunkcionalno, zmedeno ali 
protislovno.« Na fakulteti pa pri tem opo-
zarjajo, da trend migracij oziroma razvoja 
pomeni hitro širitev predmestij – suburbije, 
kjer prebivalci najlažje najdejo ravnotežje 
med ubranostjo in delovnimi mesti ter svoj 
lastni košček vrta – njihovega lastnega po-
gleda na podeželje. V praksi v Sloveniji to 
pomeni, da se okoli urbanih središč vedno 
hitreje razvijajo obsežne stanovanjske sose-
ske pretežno enodružinskih hiš, kar je izje-
mno drago s stališča izgradnje in vzdrževa-
nja tako javne infrastrukture kot tudi porabe 
energije in porabe kvalitetnega naravnega 
prostora.
V tej smeri pričakovanih migracij je za razvoj 
znanja urbanističnega načrtovanja študen-
tov zaradi bližine glavnega mesta zanimiva 
celotna občina Mengeš, z izgradnjo obvozni-
ce pa še posebej naselje Mengeš. Študentje 

Razstava So:mestja, študentski projekt prihodnjega 
urbanističnega razvoja naselja Mengeš, bo na ogled 
v Kulturnem domu Mengeš
Študentje drugega letnika Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, študijske smeri Urbanizem, so pri seminarju doc. 
mag. Polone Filipič, podrobneje raziskali in obdelali nadaljnji razvoj oziroma urbanistično prihodnost občine in še posebej na-
selja Mengeš. V obliki razstavljenih maket bodo svoje poglede predstavili na otvoritvi razstave So:mestja, ki bo v Kulturnem 
domu Mengeš v sredo, 26. februarja 2020. Nato bo ogled možen v Osnovni šoli Mengeš. V času otvoritve, ki bo v sredo, 26. 
februarja, ob 18. uri bo doc. dr. Sinan Mihelčič skupaj s skupinami študentov predstavil makete z rezultati dela na seminarju 
ter strokovne podlage za sprejete odločitve. Zakaj so izbrali prav naselje Mengeš, je pojasnil asistent Sinan Mihelčič: »Men-
geš je z izgradnjo obvoznice na eni strani sprostil svoje mestno središče, vendar je na drugi strani dobil tudi novo mejo v 
prostoru. Le-ta, se zdi, je sredi ničesar razmejila zgolj polja in nič drugega. A med to mejo in obstoječo zazidavo Mengša se je 
vzpostavila vmesna cona, ki bo z leti nedvomno postala predmet velikih pritiskov k pozidavi. Ravno ta pozidava, upravljanje 
tega vmesnega prostora, bo ključnega pomena za prihodnji razvoj Mengša in sosednjih občin.«

Delo študentov drugega letnika Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani, študijske 
smeri Urbanizem, je pregledal tudi svetovno 
priznani urbanist, danski profesor Jan Gehl 
(arhiv Fakultete za arhitekturo).

so tako v šolskem letu 2019/2020 začeli 
raziskovati možnosti urbanističnega razvoja 
praznega prostora med naseljem Mengeš in 
obvoznico. 
Najprej so predelali strokovno literaturo in 
postavili okvir svojega delovanja. Glede spe-
cifik lokalnega prostora pa so sodelovali z 
občino, posebej z Bogom Ropotarjem, pod-
županom Občine Mengeš. Med izhodišči, ki 
jih je bilo treba natančno definirati, je tudi 
trajnostni razvoj. Prvi mejnik, ki ga je bilo 
treba s študenti preseči, je vse bolj narašča-
joča potrošnja, kamor sodi tudi naraščajoča 
potreba po gradnji. Ta sicer predstavlja gi-
balo stabilne rasti, vendar hkrati vpliva na 
okolje in vse bolj ogrožajo naše življenje. Si-
nan Mihelčič opozarja, da je bilo treba preo-
blikovati celoten način razmišljanja študen-
tov, da bi lahko dosegli nov pogled na razvoj 
tega občutljivega prostora: »Opuščanje rasti 
gospodarstva seveda pomeni tveganje za 
propad, ohranjanje rasti pa uničenje ekosis-
temov, ki so osnova našega obstoja. Vodilna 
filozofija je postala manj je več. Trajnostni 
razvoj je bil temelj naših pogovorov in pou-
čevanja na projektu.«
Na fakulteti so študenti opozorili, da bodo 
konkretni trajnostni vidiki zahtevali tudi pri-
lagoditve načina življenja, spremembe na 
področju blaginje in porabe, spremembe na 
področju energetske oskrbe s prehodom na 
obnovljivo energijo, spremembe na podro-
čju porabe virov, spremembo mobilnosti, 
spremembo na področju prehrane, dekar-
bonizacijo, spremembe na področju recikli-
ranja, kar bo zahtevalo tehnološke inovacije 
v gospodarstvu, več sodelovanja in soupo-
rabe, inovativno politiko in urbane spre-
membe. Trajnostni način življenja pomeni 
kulturo uživanja v manjši porabi, predvsem 
manj potrošiti, manj voziti, zasesti manj 
prostora, manj segrevati ali hladiti, ustvariti 
manj odpadkov s postopki 6R: reduce / reu-
se / recycle / repurpose / refuse / repair (6R: 

zmanjšati / ponovno uporabiti / reciklirati / 
zamenjati / zavrniti / popraviti).
Zasnove prihodnje urbanistične ureditve 
naselja Mengeš so študentje uredili z upo-
števanjem zgoščevanje somestja vzdolž ko-
ridorjev mobilnosti (TOD – angl. transport 
oriented development), ki učinkovito pove-
zujejo mesta s podeželjem z vzpostavitvijo 
mozaika mikrososesk različnih tipov nizke 
– goste zazidave z mešano namensko rabo 
in večnamenskimi prostori skupnosti. Pred-
stavniki fakultete posebej izpostavljajo: »Pri 
tem je poudarek na oblikovanju javnih in 
poljavnih prostorov v skupnem upravljanju, 
z velikim deležem raznolikih zelenih in utr-
jenih površin in z upoštevanjem čim manj-
še uporabe osebnih avtomobilov, prednost 
imajo hoja, kolesarjenje in javni prevoz. Na 
teh območjih je tudi visoka raven samoo-
skrbe prebivalcev, tako z delom na domu 
in rekreacijo v naselju, z energetsko samo-
oskrbo, z doma pridelano hrano v skupno-
stnih vrtovih, na poljih in v sadovnjakih ter 
z upravljanjem odpadnih voda in odpadkov 
v zaprtih krogih. 
Študentje so na podlagi izhodišč in idej na 
območju naselja Mengeš celo šolsko leto 
razvijali solidarno trajnostno skupnost. Nji-
hovo delo je pregledal in komentiral tudi 
svetovno priznani urbanist, danski profesor 
Jan Gehl, ki je s študenti najprej spregovoril 
o pomenu javnega prostora in pomenu traj-
nostne mobilnosti v mestih, nato pa jim je 
svetoval: »Najprej oblikujte kvaliteten javni 
prostor in nato načrtujte stavbe okoli njih.«
Študentje so možnosti urbanističnega razvo-
ja naselja Mengeš načrtovali v treh skupi-
nah. Svoje delo so predstavili na zaključni 
razstavi Fakultete za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani. Sinan Mihelčič je na zaključni 
razstavi pri predstavitvi makete opozoril: 
»Zavedanje, da je tak način razvoja še kako 
pomemben, je prišlo potem, ko smo ob za-
ključku našega dela izračunali, da se je brez 
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pretiravanja prebivalstvo Mengša z novimi 
razširitvami, ki jih ''omogoča'' obvoznica, 
več kot podvojilo. To je seveda pomenilo 
tudi nove vrtce, šolo, trgovine, zdravstveni 
dom, športne površine in še številne druge 
javne stavbe. Jasno je postalo, da razvoj ta-
kega velikega območja ne bo vplival samo 
na občno Mengeš, temveč tudi na številne 
okoliške občine, da se bo povečal pritisk na 
transport, javno infrastrukturo, vrtce in tudi 
na delovna mesta.« 

Hkrati pa je opozoril, da so predstavljeni 
urbanistični pogledi v prihodnost naselja 
Mengeš delo študentov, ki so se ob tem mo-
rali šele naučiti številnih veščin in znanja za 
tako kompleksno projektiranje, kot je tako 
velika razširitev mesta. V drugem letniku 
študija je bil to precej velik zalogaj. Sinan 
Mihelčič je na koncu javne predstavitve na 
zaključni razstavi Fakultete za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani dejal: »Ponosni smo na 
delo študentov, ki so sprejeli drugačen način 

razmišljanja in v večji meri osvojili koncept 
solidarne trajnostne skupnosti ter ga prene-
sli v svoje delo. S tem smo odprli javno raz-
pravo, kaj se bo v naselju Mengeš dogajalo 
v prihodnosti, kako pomembno bo pametno 
usmerjati investicijske pobude na ta obmo-
čja, ter seveda, kako zares pomembno bo te 
investicije realizirati v čim bolj trajnostnem 
duhu.«

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

vabita na otvoritev razstave So:mesta,
ki bo v sredo, 26. februarja 2020, ob 18. uri,

v Kulturnem domu Mengeš.

Po pozdravnih nagovorih bo Sinan Mihelčič, asistent na seminarju 
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, predstavil pomen 

prenosa znanja študentom s pomočjo praktičnega dela na 
seminarjih in zakaj so v študijskem letu 2019/2020 za območje 

proučevanja izbrali prav naselje Mengeš ter s kakšnimi izzivi so se 
srečali pri načrtovanju in pripravi maket. 

Svoje delo in pogled na urbanistični razvoj naselja Mengeš do leta 
2050 bo predstavilo tudi sedem skupin študentov Fakultete za 

arhitekture, študijske smeri Urbanizem.

Njihovo delo na seminarju bodo na koncu komentirala tudi 
arhitekta Tomaž Schlegl in Matevž Vrhovnik ter strokovnjakinja 
gradbene stroke Breda Jamšek, ki z občino sodelujejo kot zunanji 

sodelavci za ureditev mestnega jedra naselja Mengeš in s tem 
osrednjega javnega prostora občine Mengeš. 

Vljudno vabljeni!

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni ve-

stnik Občine Mengeš, št. 2/2010) Odbor za družbene in društvene 

dejavnosti Občine Mengeš objavlja:

RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove 
nagrade dijakom, študentom in posameznikom 

za leto 2020

Trdinove nagrade so priznanja, ki se podeljujejo dijakom in študentom, 

ki so:

• - s posebnimi prizadevanji in uspehi prispevali k delovanju špor-

tnih, kulturnih in drugih društev, ki delujejo na območju občine 

Mengeš,

• - v študijskem oziroma šolskem letu izdelali projektno ali razisko-

valno nalogo s tematiko, ki je lahko temeljna podlaga za razvoj in 

kvaliteto življenja v občini Mengeš, ter predstavlja spodbudo za 

nadaljnje strokovno delo.

Za leto 2020 bodo lahko podeljene največ tri Trdinove nagrade. Višina 

posamezne nagrade je 1.000,00 EUR, neto.

Predlog za Trdinovo nagrado mora vsebovati:

1. ime in naslov predlagatelja;

2. ime in priimek, rojstne podatke, kratek življenjepis; 

3. potrdilo o šolanju; 

4. dokazilo o državljanstvu RS; 

5. dokazilo o stalnem prebivališču v občini Mengeš; 

6. kratek življenjepis kandidata, dokazilo o aktivnem udejstvovanju v 

delu društva oziroma projektno oziroma raziskovalno nalogo;

Predloge posredujejo društva in posamezniki najkasneje do 6. marca 

2020 do 12.00 ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Mengeš, Od-

bor za družbene in društvene dejavnosti, Slovenska cesta 30, 1234 

Mengeš, z oznako »Predlog za Trdinovo nagrado«.

Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Odbor za 

družbene in društvene dejavnosti ne bo upošteval.

Pregled in končni izbor bo opravil Odbor za družbene in društvene de-

javnosti, potrdil pa Občinski svet Občine Mengeš. Trdinove nagrade 

bodo podeljene na slovesnosti ob občinskem prazniku.

Številka: 094-1/2020-1

Datum: 12. 12. 2019

ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

  Aleš Janežič, predsednik



ZAVESE
V DVORANI

Oglaševanje na mestnih plakatih brez plačila 
komunalnih taks
Pestrost lokalnih dogodkov v naši občini se iz leta v leto stopnjuje, zato društva in organizatorji svoje aktivnosti promovirajo 
tudi z zunanjim oglaševanjem. Občina se zaveda pomembnosti tovrstnih vsebin, zato je za promocijo družbeno odgovornih, 
kulturnih in vsebin povezanih z lokalnim okoljem omogočila oprostitev plačila komunalnih taks za oglaševanje na mestnih 
plakatih družbe TAM-TAM..

Družba z občino Mengeš sodeluje že več kot deset let, s svojimi 30-le-
tnimi izkušnjami pa društvom in neprofitnim organizacijam pomaga pri 
oblikovanju in izvedbi plakatnih akcij ter jim zagotavlja dodatne popu-
ste. Njihova plakatna mesta na šestih izbranih lokacijah, ob avtobusni 
postaji Mengeš Lovec, na Slovenski cesti pri Kulturnem domu, trgovini 
Mercator, na vhodu in parkirišču trgovine TUŠ ter pri banki NLB na 
Zoranina ulici, so vidna tako pešcem, kolesarjem kot voznikom.
Poleg ugodnosti za društva vsako leto organizirajo vsaj en natečaj Plak-
tivat za oblikovanje mestnega plakata o aktualni problematiki in zma-
govalno delo nato na svojih plakatnih mestih po vsej Sloveniji tudi pred-
stavijo. Z izvedbo družbeno odgovornih akcij želijo opozoriti na prema-
lokrat izpostavljene vsebine in spodbuditi pozitivne premike v družbi.

Mestni plakati pa niso pomembni le zaradi vsebin, ki jih sporočajo, 
temveč tudi zato, ker soustvarjajo mestni utrip. »V mestih bo vedno 
obstajala potreba po sporočanju. Vedno bo nekdo želel nekoga po-
vabiti na koncert, predstavo ali kak drug dogodek. Pomembno pa je, 
da lokalne, kulturne in družbene vsebine ločimo od tržnih vsebin ter 
jim zagotovimo mesto v javnem prostoru,« dodaja svetovalec direktorja 
družbe TAM-TAM, Tomaž Drozg. 
Fotografija: Občina je za promocijo družbeno odgovornih, kulturnih in 
vsebin povezanih z lokalnim okoljem omogočila oprostitev plačila ko-
munalnih taks za oglaševanje na mestnih plakatih družbe TAM-TAM.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Družba TAM-Tam ima v občini Mengeš šestih izbranih lokacij, ob av-
tobusni postaji Mengeš Lovec, na Slovenski cesti pri Kulturnem domu, 
trgovini Mercator, na vhodu in parkirišču trgovine TUŠ ter pri banki NLB 
na Zoranina ulici, vidne so tako pešcem, kolesarjem kot voznikom

Občina je za promocijo družbeno odgovornih, kulturnih in vsebin poveza-
nih z lokalnim okoljem omogočila oprostitev plačila komunalnih taks za 
oglaševanje na mestnih plakatih družbe TAM-TAM

V naselju Dobeno je bila na cesti Dobeno, od Kmečkega tu-
rizma Blaž pa do Dobenskega hrama, zgrajena javna razsve-
tljava z novim prižigališčem. Hkrati se je uredil dostop do 
ekološkega otoka, v spodnjem delu ceste pa so se zaradi na-
nosa kamenja na cesto v času padavin uredile tudi bankine.

Občina Mengeš je zaradi pritožb stanovalcev in obiskovalcev glede 
vlomov v avtomobile in posledično odtujitve lastnine, uredila novo 
javno razsvetljavo, ki jo je zgradil koncesionar za izgradnjo in vzdr-
ževanje javne razsvetljave v občini, Petrol, d. d. Na cesti Dobeno je 
bilo v dolžini 200 m, od Kmečkega turizma Blaž pa do Dobenskega 
hrama, postavljenih sedem drogov za javno razsvetljavo, ki so že 
priključeni na omrežje.
Občina je hkrati uredila tudi dostop do ekološkega otoka in sam eko-
loški otok. Na ekološkem otoku Dobeno se lahko odlaga papir in 
steklo, ob otoku pa sta zaradi razpršenosti naselja in težko dostopnih 

Na Dobenu je občina zgradila novo javno razsvetljavo in prižigališče ter 
uredila ekološki otok, kjer so poleg novega asfalta zgrajene tudi bankine, 
ki bodo preprečile nanos kamenja na cesto

Na Dobenu zgrajena nova 
javna razsvetljava in urejen 
dostop do ekološkega otoka

gospodinjstev namaščena tudi zabojnika za mešane komunalne od-
padke in plastenke. 
Na ekološkem otoku je bilo poleg novega asfalta urejeno tudi odvo-
dnjavanje oziroma zgrajene bankine, ki bodo preprečile nanos kame-
nja na cesto. S tem je zagotovljeno, da bo prostor za ločeno zbiranje 
odpadkov urejen, da bo odvoz odpadkov potekal nemoteno ter da bo 
cesta varnejša za avtomobile in številne kolesarje.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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OBVESTILA - OGLASI
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Redno skupinsko
tapkanje

D R U Š T V O  
I S K R E N I  C V E T  M E N G E Š

V S A K  1 .  I N  3 .  P E T E K  V  M E S E C U
O B  1 9 . 0 0

EFT metoda je usmerjena v odpravljanje

vzrokov težave, s čimer odpadejo tudi

posledice. Prav zato so rezultati trajni. Tehnike

se lahko nauči vsak.

Je varna in zanesljiva za uporabo.

Lepo vabljeni.

 

 

EFT = Emotional Freedom Techniques

 
Tapkanje je tehnika za samopomoč in

sproščanje. Z uporabo EFT v svoje življenje
vnesemo več lahkotnosti, notranje moči,

miru in zaupanja vase.

Vodi Ines Beno, izvajalka EFT metode

 

Dodatne informacije in predhodne prijave na:
ines.povezanost@gmail.com ali tel.: 069 941 108

GREGORJEVO 2020

KD ANTONA LOBODE
LOKA PRI MENGŠU 

v ponedeljek, 11. marca 2020, ob 17.30

vabi
v park ob kamnitem mostu v Loki

na spuščanje lučk po Pšati.

Tri najizvirnejše ladjice bodo »sladko« nagrajene!

V primeru neugodnih vremenskih razmer prireditev odpade.

VABLJENI!

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od FEBRUARJA  2020  

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

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

KAJ SE DOGAJA
*GAME NIGHT- igranje namiznih iger za 18+, v petek, 14.2.2020, ob 20:00, v prostor Mladinca (Nejc in Maja)
*PREDSTAVITEV ALTERNATINIH METOD ZDRAVLJENJA,  v sredo, 19.2.2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Mateja Kržin)
*Interaktivno predavanje JOGA, ČAKRE IN ZDRAVJE, v petek, 21.2.2020, ob 16:30, v prostoru Mladinca (Maja Maselj)
*MOVIE NIGHT The queen's CORGI, v soboto, 22.2., ob 17:00, v prostorih Mladinca (Sara Petrovčič)
*FORMULA SMOTRNEGA UČENJA, v sredo, 26.2.2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca. Predavanje je namenjeno učiteljem in vsem, ki se učite (Dušica 
Kunaver in Urška Vahtar) 
*TURNIR V NT, v soboto, 29.2.2020. ob 18:00, v prostorih Mladinca (Simon Štebe)
* VEČER ZGODB, v sredo, 4.3.2020, ob 19:30, v prostorih Mladinca (Andrej Pešec)
*Otvoritev razstave umetnika NEJCA TRAMPUŽA, v četrtek, 5.3.2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Maša Žekš)
*KONCERT FED HORSES, v  petek, 6.3.2020, ob 21:00, v prostorih Mladinca (Nina Zupan)
*Predstavitev EFT (tapkanje) za sproščanje in samopomoč, sreda, 11.3.2020, ob 19:00, v prostorih Mladinca (Ines Beno)
*S PREDSTAVO POMAGAJAMO KOSMATINCEM- DINOZAVER JE V MOJI KADI, v petek, 13.3.2020, ob 17:00 (Knjižnica Mengeš in AIA)
PLES in  VADBA 
* HIP HOP, mlajši pionirji, v torek, od 17;00 do 18:00 (v MC), v sredo, od 18:00 do 19:00; starejši pionirji, v torek in četrtek, od 18:00 do 19:00; 
mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše 
(predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00; hip hop tekmovalci- dodatno,  ob sredah od 17:00 do 18:00, NOVO hip hop mamice, ob ponedeljkih 
20:15 do 21:15 v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič); 
* PILATES, ob sredah, od 19:00 do 20:00, v prostorih Mladinca, pričetek 2.10. (Sanja Tomšič)
*JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak 
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16:00 – 20:00  (ali termin po dogovoru), od 10. l. dalje, za dijake in študente,  v Mladincu (Maša Povše)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v     soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 – 16:30, po dogovoru,  
izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)



Mesto prijaznih 
in zadovoljnih 
ljudi
Leto je naokoli in tudi čas, ko se ozremo nazaj, naredimo pregled prete-
klega dela in postavimo nove ali utrdimo stare cilje. Delovanje Občinske 
uprave in župana vpliva na vse nas, na kakovost življenja in počutje v 
kraju. Zato je svoj pogled nazaj in načrte za prihodnost razkril župan 
Mengša, Franc Jerič.

Obrnili smo še en list in če naredite revizi-
jo preteklega leta, kako bi ga označili. Za 
uspešno?
Lahko rečem, da je bilo preteklo leto eno bolj 
uspešnih, saj so se končno realizirali ali za-
čeli večji projekti v občini, ki so bili že dolgo 
rdeča nit občinske politike. Pa tudi želja in 
pričakovanja občanov. Med temi moram na 
prvem mestu izpostaviti dokončanje obvoz-
nice, o kateri smo občane obširno obveščali 
preko Mengšana in naše spletne strani. Drugi 
velik projekt pa je začetek izgradnje večna-
menske športne dvorane, ki je bila od leta 
1995 v naboru želja in potreb OŠ Mengeš, 
društev in občanov.

Večnamenska športna dvorana zdaj res za-
čenja dobivati pravo obliko. V kateri fazi iz-
gradnje je?
Naj se vrnem malce nazaj. Kljub močnemu 
nasprotovanju peščice posameznikov nam je 
uspelo pridobiti vso potrebno dokumentaci-
jo, izdano je gradbeno dovoljenje in uspešno 
smo zaključili razpis izbora izvajalca. Z naj-
bolj ugodno ponudbo je bil izbran Graditelj 
Kamnik. To je dobro podjetje, ki na področju 
gradenj izpolnjuje in zagotavlja kakovost, kot 
si jo lahko le želimo. Sam osebno pa sem 
zelo zadovoljen tudi z gradbenim odborom, ki 
mi je bil v vseh teh letih desna roka, obenem 
pa tudi močna strokovna pomoč.

Pa se vrniva še za trenutek nazaj k obvoz-
nici, ki je bila konec preteklega leta konč-
no narejena in predana v uporabo. Ali se je 
njen vpliv po odprtju že odraža na obsegu in 
strukturi prometa skozi Mengeš?
V tem času se je drastično zmanjšal pretok 
tovornega prometa, ki ga nadzorujemo z re-
darsko službo. Zmanjšalo pa se je tudi števi-
lo osebnega prometa. To pa v nadaljevanju 
pomeni večji zastoj na cesti proti Trzinu in 
vključevanje ljudi iz Loke na vključitev v sme-
ri proti Mengšu. Tu želimo in se odgovarjamo 
za postavitev semaforiziranega križišča prav 
zaradi vključitve Ločanov v smeri proti Men-
gšu.

Veliko pa se je v Mengšu naredilo tudi na 
obnavljanju preostalih cest in druge infra-
strukture.
Seveda pa smo v preteklem letu na preostali 
infrastrukturi postorili kar nekaj obnovitve-
nih del. V letošnjem letu pa bi izpostavil 
rekonstrukcijo Slovenske ceste od glavnega 
križišča v Velikem Mengšu do Gasilsko-god-
benega doma. Podpisana je bila tudi pogod-
ba o sofinanciranju s strani DRSI (Direkcija 
RS za infrastrukturo), saj je cesta še vedno 
v državni lasti. Tako bomo skupaj z občinski-
mi sredstvi zaključili in obnovili ta del ceste. 
Pri rekonstrukciji in obnovi Slovenske ceste 

INTERVJU: Franc Jerič
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Za nami je eno najbolj uspešnih let, saj so se končno realizirali ali začeli večji projekti v občini, ki 
so bili že dolgo rdeča nit občinske politike

bom pozval vse lastnike hiš, da bo ob zaprtju 
ceste, ki bo po predvidevanjih strokovnjakov 
trajala vsaj dva do tri mesece, tudi možnost 
obnoviti hiše ob glavni cesti, ki so bile zaradi 
težkega tovornega prometa najbolj izposta-
vljene neprijetnim vplivom.

Lani ste uredili tudi razbremenilnik Pšate in 
druge zelene površine.
Izdatna sredstva iz proračuna namenjamo za 
ureditev in urejanje zelenic v občini. Veliko 
sredstev pa tudi za urejanje vodotokov, pred-
vsem v zadnjih letih razbremenilnika Pšate, 
saj s tem zagotavljamo večjo varnost vseh 
predelov naselij Topol, Mengša in Loke, ki 

mejijo oziroma jim lahko večji vodostaj Pša-
te povzroči škodo.

V Mengšu se zavedate tudi pomena sobi-
vanja s kraji, ki vas obkrožajo. Kako je s 
povezovanjem z drugimi občinami?
Eden od skupnih projektov je razširitev ZD 
Domžale, h kateremu je pristopila Občina 
Mengeš kot solastnica, saj je nujno potreb-
no zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje 
z dodajanjem dodatnih vsebin, ki jih bodo 
lahko skupaj z drugimi koristili tudi občani 
Mengša. Na področju skupne kolesarske 
poti se izvaja postopek nakupa in komasa-
cije zemljišč. Kolesarska pot bo povezovala 
Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljano.

In če zaključiva pregled preteklega leta, bi 
vas vseeno vprašal, koga bi izpostavili in 
pohvalili?
Ne gre pozabiti na dobro sodelovanje med 
občinsko upravo, številnimi kulturnimi, špor-
tnimi, humanitarnimi in drugimi društvi. 
Vsem se zahvaljujem za njihov doprinos za 
boljše in varnejše življenje v občini. Želim pa 
izpostaviti mladinski center AIA za dobro so-
delovanje in delovanje.

Po pregledu vaših predvolilnih obljub je bilo 
med vizijo prihodnosti Mengša navedenih 
kar nekaj zanimivih projektov. Med njimi je 
ureditev mestnega središča s parkom pod 
kostanji.
Pristopili smo že k podrobni idejni zasnovi 
za ureditev mestnega središča, ki bo pred-
stavljena na eni od prihodnjih sej občinskega 
sveta. Pričakujem pozitivne odločitve za po-
stopek nadaljevanja in dokončanja ureditve 

mestnega jedra. Če bo šlo vse po načrtih, bo 
mestno jedro urejeno v nekaj letih.

Nova športna dvorana bo kmalu nadomesti-
la telovadnico pri OŠ Mengeš. Kakšna bo 
nova funkcionalnost prostorov današnje te-
lovadnice?

Tudi projekti za preureditev stare telovadnice 
so v delu. Ko bo zadeva zrela, bo to pred-
stavljeno na občinskem svetu. Za zdaj se še 
usklajujemo in dogovarjamo z vodstvom šole, 
da pridemo do čim boljše rešitve.

Mengeš se je v zadnjih letih zelo spremenil 
na bolje. Postal je bolj samostojen, prepo-
znaven in v senci Ljubljane ne deluje več 
kot spalno naselje, temveč prijetno okolje za 
življenje. Kako vidite Mengeš čez deset let?
Mengeš vidim predvsem z manj prometa, 
urejenimi hišami tudi ob glavni cesti, z dobro 
kolesarsko povezavo do Domžal, Kamnika 
in proti Ljubljani ter z zgrajeno podružnično 
šolo. Predvsem pa, kot že lahko ugotovim, s 
prijaznimi in zadovoljnimi ljudmi, ki najdejo 
svoj dom na Dobenu, Topolah, Loki pri Men-
gšu in Mengšu.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik
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Želim izpostaviti mladinski center AIA, za 
dobro sodelovanje in delovanje

Lega naše občine je čudovita. Imamo 
zelo dobro izhodišče za rekreacijo. 
Lahko se odpravimo na Gobavico, kjer 
nas prijazno pričaka osebje Menge-
ške koče, na daljšo pot čez pogorje 
Rašice, kjer obiščemo tudi Dobeno. 
Okolica nam omogoča krajše ali daljše 
sprehode, da lahko sami poskrbimo 
za svoje počutje, druženje in boljše 
razpoloženje. Lahko rečem, da v za-
dnjem času opažam vedno več ljudi, 
ki iščejo svoje trenutke rekreacije na 
sprehodih v naravi, saj je to tisto, kar 
je za nas najbolj sprejemljivo, in kot 
pravijo tudi zelo učinkovito. Tudi sam 
rad zaidem v naravo in lahko povem, 
da je veselje srečevati ljudi, ki imajo 
v sebi pozitivno energijo, saj se s tem 
človek napolni in obogati. Obenem pa 
so tudi tiste vsakodnevne skrbi ali pro-
blemi lažje rešljivi ali pa za trenutek 
nanje pozabimo.

V letošnjem letu želim vsem občan-
kam in občanom veliko dobrega. Naj 
bo leto uspešno, a za to se moramo v 
veliki meri potruditi sami. Obenem pa 
moramo ceniti tudi vse tisto, kar nam 
je dano.
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Vsako leto Mengšani kulturni praznik obe-
ležijo na malce drugačen način. V času pri-
reditve je na vsaki strani Slovenske ceste 
gorelo na desetine belih lučk. Pred Kultur-
nim domom pa je prihajajoče pozdravila 
Mengeška godba.
Slavnostna akademija se je točno ob sedmih 
začela s fanfarami trobentačev Mengeške 
godbe, nadaljevala pa s slovensko himno 
v izvedbi Simfoničnega orkestra Mihaelo-
ve strune, pod taktirko Hervina Jakončiča. 
V nadaljevanju so recitatorji Kaja Ručigaj, 
Zala Svete, Maja Keržič, Rok Burja, Vida 
Brojan, Matjaž Repnik in učenci Osnovne 
šole Mengeš brali Prešernovo poezijo in pri-
gode iz njegovega življenja. 

Osrednji gost akademije je bil prof. dr. Ale-
ksander Bjelčevič, poznavalec Prešerna in 
Trdine ter profesor na Filozofski fakulteti. 
Z njim se je pogovarjala Maja Keržič, ki je 
bila tudi njegova študentka. Pogovor je te-
kel o vlogi in delu Franceta Prešerna. Že v 
uvodu je Bjelčevič poudaril vlogo Prešerna, 
Bleiweisa, Trdine, Trubarja, Kopitarja, ker 
so pravi očetje naroda, ki so se odločili, da 
bodo pesnili in pisali v slovenskem jeziku in 
tako rekoč ustvarili slovenski narod.
Na koncu prireditve je predsednica ZKDOM 
Nataša Vrhovnik Jerič podelila plakete in 
priznanja Mengšanom, ki so v preteklem 
obdobju najbolj zaznamovali kulturno ži-
vljenje v mestu. Zlato priznanje je prejela 

Stanka Kač. Kačeva se je pevskemu zboru 
Svoboda Mengeš pridružila leta 1979 kot 
mlada učiteljica razrednega pouka. Posta-
la je ogrodje pevskega zbora. Je neopazna, 
ko je vse dobro, in aktivna, ko je treba kaj 
spremeniti ali posodobiti, prijazna in taktna, 
odločno kritična, če gre kakšen komentar 
preko meja in zavzeto sodelujoča, da zbor 
homogeno zveni. Svoje glasbene sposobno-
sti pa že desetletja razdaja glasbeni skupini 
Strune, ki deluje v okviru Društva Sožitje 
Mengeš, se je glasila obrazložitev podelje-
nega priznanja.

Besedilo in foto: E. V

Letos so na slavnostni akademiji, ki 
je 7. februarja potekala v Kulturnem 
domu v Mengšu, povezali dva velika 
dogodka: 190. obletnico rojstva rojaka 
Janeza Trdine, ki je eden izmed naj-
pomembnejših Mengšanov in je s svo-
jim delom vplival na celotni slovenski 
kulturni prostor, ter spomin na 220. 
obletnico rojstva dr. Franceta Prešer-
na, ki je zaslužen za razcvet slovenske 
literature in ji pustil neizbrisen pečat. 
Prireditev je organizirala Zveza kultur-
nih društev Občine Mengeš (ZKDOM) 
ob podpori Občine Mengeš.

Slavnostna akademija na predvečer 
kulturnega praznika

REPORTAŽA: KULTURNI PRAZNIK

Pogovor s prof. dr. Aleksandrom Bjelčevičem je vodila Maja Keržič. V pogovoru je razlagal verze iz 
Prešernove poezije in pomen kulture ter slovenskega jezika za konstituiranje slovenskega naroda.

Orkester Mihaelove strune in dirigent Hervin Jakončič so povezovali prireditev v zvočno celoto
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Listino ZKDOM je ob 20-letnici delovanja 
prejela Veteranska sekcija Mengeške 
godbe. Sekcija zelo uspešno deluje že od 
leta 2000. Vodita jo predsednik Bojan 
Burnik in dirigent Janez Per. V njenem 
imenu je listino prevzel Bojan Burnik.

Otroci iz OŠ Mengeš so zaigrali prizor srečanja Franceta Prešerna z mladim Janezom Trdino, ki 
je odkrito občudoval njegovo delo

Eno izmed najstarejših ohranjenih Prešernovih 
pesmi, Slovo od mladosti, je prebral Rok Burja

Srebrno priznanje je prejel Lojze Burja. Član 
Likovnega društva je že več kot deset let. Takoj 
ob prihodu se je aktivno vključil v organe društva 
ter nastopal kot zelo ustvarjalen član. Je najbolj 
vsestranski član Likovnega društva, ki mu vsako 
področje likovne umetnosti predstavlja izziv. Kljub 
temu da ni iz Mengša, je v Mengšu zelo prepoznaven. 
Loti se kiparjenja v železu, grafike, vseh slikarskih 
tehnik in fotografije. Je pravi mojster fotografije, 
zato je bil že velikokrat nagrajen za svoje izdelke.

Bronasto priznanje je prejela Zorka Požar. Z 
večletnim aktivnim prostovoljnim vključevanjem 
v občinsko društveno življenje pomembno 
prispeva k ustvarjanju dosežkov na kulturnem 
področju, predvsem pri krepitvi medsebojnega 
sodelovanja in pristnih medsebojnih odnosov. Z 
znanjem, izkušnjami in človeško toplino pomaga 
in je aktivna v Turističnem društvu Mengeš, 
Kulturnem društvu Mihaelov sejem, Mengeški 
godbi in Zvezi kulturnih društev Občine Mengeš.

Pred vhodom v Kulturni dom je goste vabila Mengeška godba

Nataša Vrhovnik Jerič, predsednica ZKDOM, je 
občinstvu prebrala zadnjo, sedmo Prešernovo gazelo 
iz istoimenskega pesniškega cikla, ki izpostavlja, 
da Prešerna in njegove poezije takrat le niso vsi 
razumeli: »Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje 
sodi ...«
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Predavanje "Prva pomoč in uporaba defibrilatorja" 
na Dobenu
Verjetno se vsi strinjamo, da je zdravje človekovo največje bogastvo in vrednota, ki jo moramo čuvati, pomoč sočloveku v 
zdravstvenih težavah pa je naša človeška, moralna in etična dolžnost. Na Dobenu smo v lanskem letu dobili še en defibrilator, 
ki smo ga namestili pri gostišču Ručigaj, prvi aparat pa je že dalj časa pripravljen v kmečkem turizmu Blaž.

Glede na to, da je Dobeno verjetno naj-
privlačnejša in najbolj obiskana izletniška 
točka ne samo v naši občini, temveč tudi v 
širši okolici in je med pohodniki tudi veliko 
starejših, se nam je v TD in VO zdelo prav, 
da se opremimo z aparaturama, ki morda 
lahko komu rešita življenje.

DOBENO

Da bomo znali uporabljati to napravo in ve-
deli, kako ravnati, če se znajdemo v situaci-
ji, ko človek rabi našo pomoč, je turistično 
društvo organiziralo v četrtek 23. januarja, 
na Dobenu v KT Blaž, ob 18. uri strokovno 
predavanje "Prva pomoč in uporaba defi-
brilatorja". Zbranim obiskovalcem, ki nas je 
napovedana tema pritegnila in smo se od-
zvali vabilu, je predaval Grega Ziherl, gorski 
reševalec in vodja urgentne službe v bol-
nišnici Golnik. Ob predavanju, na katerem 
je podrobno opisal postopke pri izvajanju 
prve pomoči in oživljanju poškodovanca, 
nam je uporabo defibrilatorja tudi praktično 
prikazal. Zainteresirani navzoči slušatelji so 
lahko tudi sami praktično preizkusili svoje 
znanje.

Vsi navzoči smo bili enotnega mnenja, da 
je bilo predavanje zelo kakovostno izvedeno 
in nam bo lahko pridobljeno znanje v veliko 
pomoč pri morebitni pomoči sočloveku.
 

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Rokodelska delavnica 
v Društvu upokojencev 
Mengeš
Rokodelske delavnice delujejo v kar 150 društvih upokojen-
cev v Sloveniji. Številne že po 40 let.

Od oktobra 2019 imamo take delavnice tudi v našem, mengeškem 
društvu. Ustanovljene so po večletnih pobudah ZDUS – sekcije za 
tehniško kulturo in rokodelske dejavnosti.
Zbiramo se v prostorih društva in tako vsak ponedeljek med 16.30 in 

18. uro ustvarjamo. Ustvarjamo iz naravnih in odpadnih materialov 
okrasne in uporabne predmete in tako bo tudi vnaprej. Izrezujemo, 
lepimo, zlagamo, gubamo, kvačkamo in si izmenjujemo izkušnje 
in znanja. Naš cilj je spodbujanje ustvarjalnosti, zato smo jih tudi 
poimenovali ustvarjalne delavnice.
Tako smo v tem kratkem času oblikovale iz gline, izdelovale dekoraci-
je iz listov in ličkanja, oblikovale šopke in adventne venčke, Miklavže 
in Miklavževe palice, ogrlice in košarice iz revijalnega papirja, spo-
znale servietno-dekupažno tehniko ... Prve izdelke ste lahko že videli 
v oknu prostorov društva.
Kljub majhnemu prostoru društva, zbere se nas tudi deset in več, 
nam z ustvarjalno sposobnostjo organizacije prostora uspe ustvarjati.

Besedilo: Majda Repnik, voditeljica rokodelske delavnice Društva 
upokojencev Mengeš
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MENGEŠKI UTRIP

Kitajska – doživetje 
drugačnosti

V soboto, 11. januarja, je Turistično društvo organiziralo pre-
davanje Toneta Vahtarja, ki svoj čas v pokoju namenja inten-
zivnemu učenju pisanja in govoru enega najtežjih jezikov na 
svetu – kitajščine. V sliki in besedi je predstavil svojo pot in 
zavezo, da se bo naučil jezika in pisanja. Da mu je to v celoti 
uspelo, smo se na tem večeru prepričali vsi navzoči.

V dobri uri in pol smo spoznavali deželo, tako oddaljeno in tako 
nepoznano. Tone Vahtar je bil v svojem učenju že trikrat na izo-
braževanju v San čunu, mestu s sedmimi milijoni prebivalcev. Ob 
učenju je spoznaval tudi kitajski način življenja v vseh razsežnostih, 
od njihovih navad, skrbi za okolje do prehrane. Posebej zanimivi so 
bili detajli dela kitajske gradnje infrastrukture.
Konec leta 2020 se na povabilo univerze vrača na dodatno izobra-
ževanje v San čun, tako da se tudi že mi veselimo novega pogovora 
z njim o daljni deželi Kitajski.

 
Besedilo: Jože Vahtar

Foto: FZT

Kakšen vedenjski tip ste?

V AIA – Mladinskem centru Mengeš so mladi in starši konec 
meseca januarja spoznali orodje Persolog, ki je lahko v po-
moč pri odkrivanju prednosti in potenciala oz. pri odločitvi 
za nadaljnje šolanje. Če mladi oz. njegovi starši, (pre)po-
znajo svoje prednosti in potencial, je odločitev za nadaljnje 
šolanje lažja in manj stresna.

Poklic, delovno mesto oz. karierno pot si moramo izbrati tudi glede 
na svoje osebnostne lastnosti, temperament. Persolog – osebnostni 
model – DISK je ena izmed najbolj razširjenih, znanstveno dokaza-
nih analiz, ki meri naša vedenjska nagnjenja in preference oziroma 
pokaže vedenjski tip posameznika. 
Na predavanju so udeleženci spoznali štiri osnovne skupine ve-
denjskih profilov. S pomočjo barv ter asociacij so odkrivali njihove 
prednosti in slabosti, kako posamezni vedenjski tipi lahko izkoristi-
jo svoj potencial v določenih poklicih, na delovnih mestih oziroma 
na karierni poti. Predavanje je bilo praktično naravnano, z veliko 
primeri iz prakse in tudi zabavno. 
Pogosto so starši po osebnostnih lastnostih drugačni kot njihovi 
otroci in jim ustrezajo tudi drugačni poklici, a ko starši iščejo pri-
mernega za otroka, izhajajo iz sebe. Če ne opravljamo poklica, ki je 
primeren za naše osebnostne lastnosti, bo naš odtok energije velik 
oziroma bo stopnja stresa zaradi prilagajanja delovnemu mestu 
visoka. 

 
Besedilo: Andreja Glavač, persolog trenerka

Kolaž slik s predavanja

Andreja Glavač, trenerka persologinja, je predstavila vedenjske 
profile. Foto: Brane Tomšič

Karierni Plac – Karierni center za mlade,
Cene Štupar – CILJ

 
S 1. marcem 2019 je začel na Cene Štupar – CILJ delovati 
Karierni Plac – Karierni center za mlade. Informiranje, testi-
ranje ter svetovanje s področja načrtovanja karierne poti je za 
mlade do 19. leta brezplačno, saj projekt sofinancira Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v 

obdobju 2019–2022.
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LOKA

Najprej je predsednik društva Robert Ručigaj 
pozdravil vse navzoče člane in delegate oz. 
predstavnike društev. Predlagal je dnevni red 
in podal predlog za delovno predsedstvo, ki 
je po potrditvi članstva nadaljevalo delom po 
sprejetem dnevnem redu.
Po izčrpnih poročilih predsednika Roberta 
Ručigaja, poveljnika Anžeta Kvedra, tajnika, 
blagajničarke, gospodarja, strojnika in pred-
sednikov komisij je sledila konstruktivna in 
predvsem pohvalna razprava naših gostov in 
ob koncu potrditev poročil. Sprejeto in potrje-
no je bilo poslovno poročilo za preteklo leto. 
V nadaljevanju je predsednik društva Robert 
Ručigaj podal še delovni in finančni plan za 
leto 2020, ki smo ju člani soglasno potrdili. 
Opravljene so bile tudi volitve delegatov dru-
štva za občni zbor GZ Mengeš.

V nadaljevanju sta Janez Koncilija in Miha 
Verbič podelila diplome za opravljene tečaje, 
napredovanja v činu ter značke za dolgoletno 
delovanje v društvu.
Diplomo za opravljen tečaj in čin gasilca pri-
pravnika so prejeli: Matej Mitrovič, Urban Ru-
čigaj, Matej Cimerman, Lucijan Štempelj, Bor 
Žugelj, Urban Štampfl, Žiga Lipovec, Primož 
Premk, Simon Berlec, Aleš Ložar. 
Diplomo za opravljen tečaj in čin višjega ga-
silca so prejeli: Kaja Ručigaj, Urša Brumec, 
Miha Jerič, Sašo Jenčič, Blaž Slabajna, Do-
men Pirnat.
Diplomo za opravljeno specialnost strojnik so 
prejeli: Kaja Ručigaj, Miha Jerič, Blaž Slabaj-
na.
Napredovanje v čin gasilec II. stopnje so preje-
li: Nejc Loboda, Blaž Burgar, Tadeja Kunstelj.

Občni zbor PGD Loka pri Mengšu
V petek, 31. januarja, smo se na 87. rednem letnem občnem zboru zbrali člani Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri 
Mengšu. Na povabilo so se zbora udeležili tudi predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilija in poveljnik Miha Verbič 
ter predstavniki Prostovoljnih gasilskih društev: Mengeš Miha Verbič in Jure Jerič, Topole Miha Špruk in Mitja Petrič, Trzin 
Gašper Pevec in Uroš Mušič in PIGD Lek Boštjan Slak. V naši sredi smo pozdravili tudi podžupana Boga Ropotarja, župnika 
Marka Koširja ter predstavnike: KD Antona Lobode Natašo V. Jerič, Športnega društva Loka Matjaža Anžlovarja, Vaškega 
odbora Loka Marijo Repanšek, Vaškega odbora Dobeno Aleša Ložarja ter KD Mengeške godbe Jana Potočnika. Med nami pa 
so bili tudi častni občan in častni član našega društva Peter Krušnik in častni član Franc Bergant.

Predstavniki komisije mladih gasilcev podajajo poročilo

Značke za dolgoletno delo so prejeli: Betka 
Stopar, Matevž Dolinšek, Matej Cimerman 
(za 10 let), Robert Pogačar, Nataša Vrhovnik 
Jerič, Barbara Justin (za 30 let), Miro Ur-
banc, Janez Urmaš (za 50 let), Peter Bro-
jan (za 60 let). Značke za dolgoletno delo 
v operativi pa: Andrej Bizjak, Andrej Brojan, 
Marko Kocjan – vsi za 20 let.
Ob zaključku smo še potrdili zneske čla-
narine društva ter za podporne člane. Tudi 
članarina Sklada samopomoči in izplačilo iz 
sklada ob smrti člana sta bila potrjena. Vsi 
zneski so ostali nespremenjeni iz preteklega 
leta.
Ta občni zbor je bil tudi nekako prelomnega 
značaja, saj smo v preteklem letu sprejeli v 
članstvo društva tudi več prebivalcev Dobe-
na. Ti so se kar aktivno vključili in v večini 
opravili tečaj za gasilca-pripravnika, ter tudi 
na občnem zboru prejeli potrdila in čin. Prav 
gotovo bo to naselju Dobeno, ki se je v za-
dnjih letih kar pošteno razširilo in povečalo, 
v mnogočem koristilo ob dogodkih, ki terjajo 
hitro in ustrezno pomoč.
Po koncu uradnega dela pa smo se iz dvora-
ne preselili nadstropje nižje v operativni pro-
stor, kjer smo nadaljevali prijateljsko sreča-
nje ob prigrizku, kozarčku pijače in prijetnem 
pogovoru ter izmenjavi izkušenj.
V sklopu priprave članskega občnega zbora 
je bil 18. januarja izpeljan že 10. občni zbor 
mladine. Ti so ob prisotnosti funkcionar-
jev društva, podžupana, predstavnikov GZ 
Mengeš in vabljenih predstavnikov mladine 
iz sosednjih gasilskih društvih, opravili pre-
gled dela v letu 2019 ter sprejeli plan dela 
za letošnje leto. Po spodbudnih besedah va-
bljenih gostov je sledila podelitev veščin in 
značk, ki so jih otroci zaslužili na taboru v 
lanskem letu. Tudi občni zbor mladih gasil-
cev se je zaključil s prijateljskim druženjem 
ob prigrizku in pijači.
Konec meseca januarja se je naša članica 
Kaja Ručigaj udeležila tečaja za specialnost 
tehnični reševalec, ki je potekal na Izobra-
ževalnemu centru za zaščito in reševanje na 
Igu. Prva dva dni so imeli predavanja o prvi 
pomoči, psihologiji nesreč, opremi in orodju 
na tehničnih intervencijah in taktiki reše-
vanja. Po predavanjih pa je v soboto sledil 
praktični del, kjer so se tečajniki spoznali s 

Udeleženci 87. občnega zbora PGD Loka pri Mengšu
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potrebnimi veščinami, ki sodijo v okvir izo-
braževanja za tehničnega reševalca.
Dne 18. januarja so kandidati za gasilca-pri-
pravnika po opravljenih predavanjih imeli iz-
pite. Vseh 14 tečajnikov je uspešno opravilo 
izpit. Tečaj je pripravila in vodila GZ Mengeš 
v našem gasilskem domu.
V drugi polovici januarja so člani društva na 
fasado gasilskega doma namestili nov AED 
(avtomatski eksterni defibrilator), skupaj s 
posebej zanj namenjeno omarico. Tako je ta 
prepotrebna naprava sedaj na voljo 24 ur na 
dan. Ob tem gre zahvala Občini Mengeš za 
nabavo naprave in omarice. Ta AED je tudi 
vključen v mrežo oz. bazo teh naprav v Slo-
veniji.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Najmlajši gasilci z mentorjema

Tečajniki na izpitu za gasilca-pripravnika

Nasmejani tečajniki za tehničnega reševalca v IC Ig

Nov AED na gasilskem domu v Loki pri 
Mengšu

Prejemniki diplom posameznih veščin 
in značk so:

• Naravoslovec gozdar: Miha Justin, 
Maks Lipovšek, Žan Mark Loboda, 
Marko Mali, Maj Purnat, Tilen Do-
vžan, Urban Dovžan;

• Preventivec: Rosvita Štempelj, 
Martin Dovžan, Žiga Justin;

• Bolničar: Matej Mitrovič, Lucijan 
Štempelj;

• Kolesar: Maks Lipovšek;
• Plavalec: Žiga Justin;
• Bronasta značka: Martin Dovžan, 

Žiga Justin, Rosvita Štempelj;
• Srebrna značka: Mark Dimic Re-

panšek, Tilen Dovžan, Urban Do-
vžan, Miha Justin; Žan Mark Lobo-
da, Marko Mali, Maj Purnat.
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MASKE NA GLAVO, 
ŠMINKO NA USTA, 
PA GREMO V LOKO 
PREGANJAT PUSTA!

OTROŠKA MAŠKARADA
NA ŠPORTNI PLOŠČADI V LOKI

SOBOTA, 22. FEBRUARJA 2020, OB 14. URI.

ZA ZABAVO BODO POSKRBELI ANIMATORJI 
IN ČLANI GLEDALIŠČA KU-KUC.

PUSTNI KROFI IN ČAJ ZA VSE UDELEŽENCE!

V PRIMERU DEŽJA ALI SNEGA PRIREDITEV ODPADE!

VABLJENI!

LOKA

Koledovanje v Loki
Modri z Vzhoda – Gašper, Miha in Boltežar – so od 26. 
decembra dalje v domove v Loki prinašali blagoslov in vo-
ščila. V zahvalo za svoj obisk pa prejemali darove.

Praznični sklep akcije je bil na tretji sveti večer, 5. januarja. 
Zbrali smo se pri kamnitem mostu in v procesiji, na čelu katere 
so stopali sv. trije kralji, krenili proti cerkvi sv. Primoža in Felicija-
na. Mašo je daroval župnik Marko Košir, prepevala pa je skupina 
Rž. Za pecivo in topel čaj so poskrbele loške gospodinje. Zbrane 
darove bodo naši misijonarji ponesli v revne dežele. 

Besedilo in foto: Barbara Justin

Srečanja igre križemkražem
Društvo upokojencev Mengeš med svojimi dejavnostmi orga-
nizira srečanja za vse zainteresirane ljubitelje igre križemkra-
žem. Igra, ki je prisotna v Sloveniji že več kot trideset let, je 
miselna igra s črkami in besedami. Na prvi pogled je igra zelo 
podobna angleški igri Scrabble, iz katere se je tudi razvila.

Igra je primerna je za vse igralce ne glede na starost in izobrazbo igralcev, 
saj se igra tako med osnovnošolci, dijaki v srednjih šolah kot tudi ali 
predvsem med starejšimi. Partijo igrata dva igralca, ki morata v dese-
tih potezah iz desetih izžrebanih črk, sestaviti besede, ki bodo točkovno 
najbolj ovrednotene. Vsaka črka je glede na pogostnost v slovenskem 
ugankarstvu ovrednotena od ene do štirih točk. Pri tem igralca upoštevata 
tudi dodatna nagradna polja, ki še povečajo vrednost posamezne črke ali 
besede. Verzija za osnovnošolce je enostavnejša, saj predvideva samo 
šest potez. Obstaja pa tudi elektronska oblika, kjer si igralca izmenjujeta 
poteze prek elektronskih sporočil.
Igra je primerna kot razvedrilo, pa tudi kot tekmovalna dejavnost. Saj 
Društvo Križemkražem, ki združuje igralce in ljubitelje igre in ki ima sedež 
v Zgornji Polskavi, že osemindvajset let organizira redna vsakomesečna 
tekmovanja za naslov državnega prvaka. Tekmovalna verzija se razlikuje 
od ljubiteljske v časovni omejitvi, saj imata igralca omejen čas 30 minut 
na igralca za vsako partijo.
Društvo upokojencev Mengeš vabi na tedenska srečanja v prostore Ša-
hovskega društva Mengeš (pod odrom Kulturnega doma) vsako sredo ob 
16. uri, kjer boste pod vodstvom Igorja Maligoja, tudi vrhunskega igralca 
križemkražma, spoznavali skrivnosti in lepote igre. Srečanja so brezplač-
na in so namenjena spoznavanju igre. Na srečanjih boste spoznali pravila 
igre in osvojili osnove igre. Imeli pa boste tudi možnost odigrati partije. 
Več o igri in tekmovanjih pa lahko dobite tudi na spletni strani Društva 
Križemkražem www.drustvokrizemkrazem.si. 

Besedilo in foto: Štefan Markovič

Tekmovalni komplet
igre križemkražem

Vabimo člane društva mengeških upokojencev, da se nam 
pridružijo na pustno soboto, 22. februarja, ob 18. uri 
v Harmoniji na pustovanju. Lansko leto smo prvič izve-
dli druženje s plesom in maskami, pa nam je kar uspelo, 
zato smo se letos odločili, da ga ponovimo. Če ste ljubi-
telji pustnih mask in plesa, se nam pridružite, mi se bomo 

pa potrudili za prijetno vzdušje.
Vabljeni vsi, ki se še znate sprostiti in veseliti.

DU MENGEŠ

VABILO MENGEŠKIM UPOKOJENCEM
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Koktajl z imenom "Sladke 
sanje" osvojil najboljšo 
uvrstitev
Leto 2020 se je za Tomaža Fartka iz Mengša začelo zelo 
uspešno. Na prvem letošnjem tekmovanju v mešanju pijač, 
ki je potekalo v četrtek, 30. januarja, na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani v sklopu Mednarodnega strokovnega 
Sejma Okusov – GASTexpo in Alpe-Adria, je Društvo bar-
manov Slovenje organiziralo Mednarodno tekmovanje bar-
manov, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci in barmani iz 
Finske, Švice, Avstrije ...

Pri pripravi koktajla je bilo obvezno uporabiti najmanj 3,0 cl žgane 
pijače v osnovi podjetja Venka Vojo, Tomaž se je odločil za uporabo 
gina. Vse druge sestavine pa so bile proste po izbiri in brez omejitve 
glede števila sestavin. Tekmovalci so uporabili svoje lastne kozarce. 
Tomaž se je odločil za izbiro koktajl kozarca iz kristala. Za pripravo 
štirih koktajlov so tekmovalci imeli na voljo 7 minut; za dekoracijo 
15 minut. Strokovna komisija je ocenjevala videz, aromo, okus in 
skupni vtis koktajla, ter strokovno pripravo koktajla, kar se je štelo 
tudi za skupno oceno koktajla. 
Tomažev koktajl z imenom "Sladke sanje" ("Sweet Dreams") s sesta-
vinami: gin, vodka mozart bela čokolada, zeliščni liker, pasijonka 
pire, karamela sirup, sirup grenadine, grški jogurt z okusom kokosa 
in cimet v prahu, je osvojil prvo mesto. Koktajl je sladkega never-
jetnega okusa, izvrstne arome, lepega videza, malo bolj kremast, 
skratka izvrstna Tomaževa kreacija in kombinacija vseh sestavin, ki 
se lepo dopolnjujejo. Za dekoracijo koktajla je Tomaž uporabil ci-
metovi palčki, dekorativno travo, cvet orhideje, svežo meto in strok 
vanilje. Koktajl je seveda možno pokusiti v koktajl baru Pr`Fartku 
nad Mengšem.

 
Besedilo in foto: Sabina Fartek

Koktajl "Sladke sanje"

Tomaž Fartek s predsednikom 
Društva barmanov Slovenije, 
Alešem Ogrinom

Mali detektivi
v kapljicah

Tako smo se v petek, 10. januarja, podali v njihovo šolo, kjer so 
samo za nas v učilnici pripravili pravo prometno predstavitev. Nato 
smo pobarvali različne prometne motive in se za konec posladkali 
s piškoti.
Prav posebno izkušnjo pa smo doživeli, ko smo se lahko za eno 
dopoldne pridružili g. policistu Sandiju in postali njegovi pomočniki. 
Kot mali detektivi smo spoznali pravilno in napačno vedenje voznikov 
osebnih avtomobilov. Otroci so bili motivirani za opazovanje in pred-
vsem za opozarjanje na nepravilno ravnanje odraslih. V ta namen 
smo že prej izdelali opozorilne kartončke. Le-te smo po predhodnem 
posvetu in po skupnem sklepu, da si voznik »zasluži kazen«, sku-
paj s policistom nalepili na steklo avtomobila. Našli smo kar nekaj 
prekrškarjev. Smo pa se odločili, da smo tudi prijazni detektivi, saj 
smo kar nekaj pravilno parkiranih avtomobilov nagradili s pohvalo. 
Tudi te smo nalepili na avtomobile. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko 
smo ustavljali promet. Nekatere brez prižganih luči, spet druge brez 
pripetega varnostnega pasu. Tokrat so imeli srečo, saj smo jih samo 
opozorili in nekatere celo nagradili z aplavzom. Mogoče pa je med 
nami kakšen bodoči policist ali policistka. 

 
Besedilo in foto: Petra Vodlan in Nuša Rogelj

Mali detektivi v akciji

Mesec januar smo si v Kapljicah zamislili v znamenju pro-
meta. Iz knjižnice smo si izposodili veliko literature na to 
temo. Spoznali smo kar nekaj prometnih znakov, kako se 
pravilno prečka cestišče, se pogovorili o varni uporabi pasu 
in čelade ter o tem, kako deluje semafor. Brali smo zgodbo, 
Rožnati avtobus, avtorice V. Radovanovič in iz odpadne em-
balaže izdelali avtobus. Ker pa smo bili željni še več znanja 
o tej temi, so otroci predlagali, da lahko obiščemo bližnjo 
šolo vožnje, Retos. Takoj so bili pripravljeni za sodelovanje 
z nami.
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Spominska slovesnost
Člani Združenja borcev za vrednote NOB smo konec januarja izpeljali prireditev, v kateri smo se na začetku spomnili talcev 
na Zalokah, v nadaljevanju pa smo se sprostili v kulturnem programu.

Tudi letos sta se odzvala MePZ Svoboda 
Mengeš in Veteranska Mengeška godba. 
Vsak s svojimi in tudi skupnimi koračnicami 
in domovinskimi pesmimi sta poskrbela za 
zanosno in čustveno vzdušje.
Slovesnost so s svojimi prapori počastile de-
legacije Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
in slovenskih častnikov, Gasilske zveze in 
gasilskih društev občine Mengeš, tabornikov 
RUP ter društev ZB NOB sosednjih občin.
Slavnostni govornik predsednik Zveze zdru-
ženj borcev Slovenije Marijan Križman nam 
je najprej obudil spomin na poboj talcev v 
Mengšu in na razloge za to okrutno dejanje. 
Nato je govoril o današnjem času, predvsem 
o razveljavitvi obsodbe največjega izdajalca 
v slovenski zgodovini, zločinca Leona Ru-
pnika. 
Dejal je: »Bojim se, da se je začelo obdobje, 
v katerem se bomo Slovenci ponovno začeli 
hudo deliti. Ob tej priložnosti sem napisal 
pismo za javnost, v katerem sem izrazil 
ogorčenje združenj borcev o tej nerazumni 
sodbi. Pred dnevi sem pisal tudi na urad za 
človekove pravice. Naši člani so prizadeti, 
se počutijo ponižane, kajti njihovi svojci in 

nekateri danes še živeči člani so bili prav 
zaradi Leona Rupnika in od njegovega šefa 
policije Hacina zverinsko mučeni. Ti so, da 
bi še bolj pokazali pripadnost Nemcem, ve-
liko zapornikov pobili praktično na zadnji 
dan. Z uglednimi ustavnimi pravniki pri-
pravljamo ustavno obtožbo. Kaj se bo z njo 
zgodilo, težko rečem. Če se ne bo zgodilo, 
kar pričakujemo, se bomo pritožili na Evrop-
sko sodišče v Strasbourg s pripisom, da je 
to sramota za Slovenijo in za Evropo, ki jo 
je težko prenesti, kajti v preambuli ustave 
Evropske unije je zapisano, da Evropa te-
melji na protifašizmu. To pa ne drži, če se 
dopuščajo take in podobne reči.«
Letošnja posebna gostja Jerica Mrzel, ki je 
pesmi sama uglasbila, nam je zapela dve 
Kajuhovi pesmi: Slovenska pesem in Dekle 
iz zapora, Shakespearov 66 sonet in pesem 
Domovina je ena Otona Župančiča.
Učenci Osnovne šole Mengeš Petja Žaler, 
Urban Štepec in Tara Kasaš so nam zelo 
lepo in na visoki ravni recitirali pesmi Ne-
napisano pismo Ele Potočnik, Slovenska 
zemlja Iga Grudna, in Eno besedo Srečka 
Kosovela.

Slavnostnemu govorniku za aktualen govor 
in vsem nastopajočim se člani ZB Mengeš 
za udarne koračnice ter doživeto recitirane 
in zapete pesmi lepo zahvaljujemo. Prav 
tako se za priznanje pomena take prireditve 
s svojo udeležbo zahvaljujemo spoštovanim 
posameznikom iz javnega življenja, Občine 
Mengeš, zavodov in društev ter drugih vete-
ranskih organizacij.

Besedilo in foto: dmag. Mirjan Trampuž



Mengšan – februar 2020 21

Članice FB skupine 
Mengeška 100krat 
postavile cilje leta
2020

V soboto, 25. januarja, smo se članice FB skupine Men-
geška 100krat srečale na Mengeški koči in zastavile cilje 
za leto 2020. Kljub temu da je naslov skupine Mengeška 
100krat, so bili cilji precej višji, med drugim tudi obisk Tri-
glava. Povečalo pa se je tudi predvideno število sprehodov 
po občini, tako na Mengeško kočo kot na Rašico oziroma 
Dobeno.

Seveda pa poleg osebnih ciljev članic ostajajo tudi zaveze, da se 
bomo udeležile tradicionalnih prireditev skupine, v februarju Ruthi-
nega teka, literarnega pohoda od Vrbe do Žirovnice in pustnega po-
hoda na Mengeško kočo; v marcu za dan žena druženja in skupnega 
sprehoda na Mengeško kočo ter pohoda Povežimo soline; v aprilu se 
bomo udeležile trimskega pohoda na Rašico; v maju pa Pohoda ob 
žici in pohoda ob Kamniški Bistrici; v juniju bo kolesarski vzpon na 
Mengeško kočo, dogodek Vsi na trim in pohod od vzhoda do zaho-
da; v juliju tradicionalni zajtrk ob sončnem vzhodu, ko se poslovimo 
in obljubimo, da se spet vidimo septembra; v septembru se bomo 
udeležile dobrodelnega pohoda na Sv. Primoža; v oktobru Velike 
nagrade občine Mengeš in odšle peš na Brezje; v novembru bomo 
ponovile 12 ur mengeške – dobrodelni pohodi za dober namen ter 
v decembru pregledale realizirane obljube na novoletnem druženju. 
Seveda pa FB skupina vabi nove člane – vse, ki se radi gibate in 
pri tem včasih potrebujete malo spodbude sočlanov, ko spremljate 
njihove aktivnosti ali se srečate in ob klepetu prehodite še doda-
ten krog ali dva. Poiščite nas na FB, naš naslov seveda Mengeška 
100krat.

Besedilo in foto: Tina Drolc

Druženja smo se udeležile vse, ki smo imele čas – med njimi 
tudi dve novi članici

S Sapramiško smo 
pomagali kosmatincem

Ker je december mesec obdarovanj, nismo pozabili niti na 
naše kosmatince. V duhu dobrodelnosti je AIA – Mladinski 
center Mengeš s krajevno knjižnico Janeza Trdine Mengeš 
in Društvom pravljična Frtina organiziral humanitarno akci-
jo za pomoč živalim

Zelo smo bili veseli dobrega obiska, saj si je humanitarno predstavo 
ogledalo čez sto malih gledalcev in njihovih staršev, dedkov in ba-
bic. Predstava po knjigi Svetlane Makarovič, s številnimi pevskimi in 
plesnimi vložki, otrok ni pustila ravnodušnih.
Zbrali pa smo tudi veliko količino hrane, odej za muce in kužke ter 
nekaj igrač, ovratnikov ter posod. Z zbranim denarjem smo dokupili 
še mačji pesek ter hrano. Vsa zbrana sredstva je prevzela skupina 
veterinarjev zavoda SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets. SVSP je 
neprofitna organizacija, ki poskuša izboljšati problematiko zapušče-
nih živali s tem, da jim nudijo sterilizacijo in kastracijo ter vso po-
trebno nego, zaščito in oskrbo. Organizirajo tudi izobraževanja za 
prebivalstvo in veterinarje v manj razvitih državah Evrope ter tudi v 
Sloveniji. 
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali, in vsem, zaradi 
katerih je bila akcija uspešna, ter veterinarjem, ki bodo poskrbeli, da 
bo za živali dobro poskrbljeno.
 

Besedilo: Barbara Ahačič Osterman in Sara Petrovčič 

Predstava po knjigi Svetlane Makarovič. Foto: Sara Petrovčič

Vsa zbrana sredstva je prevzela skupina veterinarjev zavoda 
SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets, neprofitna organizacija, ki 
poskuša izboljšati problematiko zapuščenih živali. Foto: Brane 
Tomšič
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Novoletna obdaritev 
invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Domžale ima številne člane 
tudi v Mengšu. Na prehodu v novo leto 2020 nismo poza-
bili na socialno ogrožene in težke invalide. Naši prostovoljci 
invalidi redno obiskujejo naše člane. Ob novem letu jim pri-
nesejo naš koledar, letos pa tudi paket. Društvo s pomočjo 
Anine zvezdice že več let s prehranskimi paketi obdaruje 
invalide.

Prostovoljci smo pripravili več kot 200 paketov hrane, ki nam jo je 
podarila Anina zvezdica. Pakete smo s kombijem peljali k prosto-
voljcem, ki so pripravili sezname članov invalidov in jim pakete tudi 
prinesli domov. Menimo, da je prav obisk na domu tista vez, ki nas 
združuje, malo polepša dolgočasen dan. Veliko naših članov invali-
dov je osamljenih in zanje ni dovolj časa. Prostovoljci si ob obisku 
zanje vzamejo čas, jih razumejo in prisluhnejo njihovim tegobam. 
Zahvala pa gre tudi vsem našim prostovoljcem, ki se nesebično tru-
dijo. Naše društvo nudi tudi brezplačne prevoze invalidov k zdrav-
niku, v bolnišnico po predhodnem dogovoru z našim kombijem in 
voznikom.
Razveselijo se koledarja, ki ima na hrbtni strani napisan plan dela 
društva za celo leto in razpored koriščenja kapacitet za ohranjanje 
zdravja in vse drugo, kar jim društvo nudi. To so rekreacija, kulturna 
dejavnost, izleti, ohranjanje zdravja v lastnih kapacitetah v Izoli, 
kapacitetah ZDIS še zlasti v Simonovem zalivu, Termah Čatež.
Skrb za invalida je naša največja želja in naloga tudi letos. Pri tem 
si želimo pomoči tistih, ki to zmorejo in imajo veliko volje. V društvu 
nas je že več kot 1690, vabimo vas, da se nam pridružite, tako 
člani kot prostovoljci pri našem delu in skrbi za invalide.

Besedilo in foto: Zdenka Novak,
prostovoljka MDI Domžale

Kranjska čebela Bela
v vrtcu Mengeš

Sem kranjska čebela Bela. Rada bi vam predstavila, kako 
sem zgrajena, kje živim, kakšno je moje stanovanje, kaj v 
njem delam, kdo je moja družina in … česa se bojim …

Se začne zgodba o čebeli Beli, ki smo jo v okviru eko projekta Alter-
med pripravile vzgojiteljice za naše najmlajše in jim jo z veseljem 
in ponosom predstavile s pomočjo japonske tradicionalne oblike 
pripovedovanja pravljic ob slikah – s kamišibajem.
Kadar slišimo besedo čebela, po večini najprej pomislimo na me-
donosno čebelo, na našo kranjsko sivko. Kranjska čebela je gojena 
žuželka za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov – me 
pa smo s svojo zgodbo želele sivki dodati vrednost in nam je bila 
navdih za drugačen pogled na naravo in družbo.
Najmlajše bi radi podučili, da bi se zavedali, da je vsako živo bitje 
del tkanja življenja; da je »igrati« se z naravo tvegano početje, 
saj je narava nepopustljiva in strašno zamerljiva in vedno vrne z 
nepredvidljivimi in neobvladljivimi odgovori. Podnebje in »narobe 
svet« vedno bolj vplivata na nas. V zgodbi se sprašujemo, kako 
vse to vpliva na našo čebelico in na vse njene sestrice. S pomočjo 
pripovedi ugotovimo, da je tako ona kot vsa njena družina v nevar-
nosti za svoje življenje, saj se vsem podnebnim spremembam še 
težje prilagajajo kot ljudje.
Bela na koncu nagovori otroke, da moramo lepo skrbeti za naše 
skupno domovanje in skrbno čuvati njeno naravo – ločevati od-
padke, hoditi peš, tam in ko se le da, varčevati z vodo, elektriko 
… Pove jim tudi, da jih ima rada in si še naprej želi poskrbeti, da 
bodo dobivali dobrote, ki so pomembne za njihovo rast, razvoj in 
veselo otroštvo.
Čebelico Belo smo predstavile vsem starostnim skupinam. Odzivi 
otrok so bili pozitivni in spodbudni. Najmlajše so pritegnile lepe 
in kakovostne ilustracije; otroci drugega starostnega obdobja pa 
so vsebino dobro spremljali, jo razumeli in se aktivno vključevali v 
pogovor, ki je sledil po pripovedi.
Zgodba je res napisana za otroke, vendar tudi nas, odrasle lahko 
marsičesa nauči ali vsaj postavi pod vprašanje »Kaj bi bilo, če 
čebel ne bi bilo več?«

Besedilo: Nina Štrukelj
Foto: Sanja Birčaković

Kamišibaj



Mengšan – februar 2020 23

ZDRAVJE

Terapevtski pes Lord z vodnikom 
Matjažem v skupini Miške

Obdobje predšolskega otroka je ključnega pomena za celosten razvoj. Po-
membno je, da otroci gradijo pozitiven odnos tako do žive kot nežive narave. 
Da bi otrok lahko razvil pozitiven odnos do živih bitij in ustvaril realne predsta-
ve o živalih, stvareh, predmetov, pa potrebuje neposredno izkušnjo, izkušnjo, 
ki jim da »iskrice v oči«. Vse to otrokom iz skupine Miške v letošnjem šolskem 
letu omogočamo v sodelovanju s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo 
psov – Tačke pomagačke.

Naš novi prijatelj je kuža Lord. Kdo pa je 
Lord? Lord je terapevtski pes v društvu Tač-
ke pomagačke, ki je usposobljen za delo 
s starejšimi, gibalno oviranimi in seveda 
s šolskimi in predšolskimi otroki. Z vo-
dnikom Matjažem veliko delata z otroki v 
osnovni šoli. Tudi v vrtcu, v naši skupinici, 
nas obiščeta enkrat mesečno, po navadi ob 
petkih. Otroci vsak mesec nestrpno priča-
kujejo, kdaj bo prišel tisti dan – dan, ko 
bo k nam prišel kuža Lord z vodnikom Ma-
tjažem. Tako se z vsakim obiskom vedno 
znova naučimo veliko novega o psih, se z 
njim igramo, mu kaj zapojemo, telovadimo 
… Tudi na sprehod smo ga že peljali. V me-
secu januarju smo imeli jutranjo telovadbo, 
ki jo je vodil kar Lord, pregledal je naše 
slikarske umetnine in nas nagradil s štam-
piljko. Ugotovili smo, da ima tudi Lord svo-
je najljubše igrače, s katerimi se rad igra. 
Malo smo se pohecali in mu skrili njegovo 
igračo. Vodnik Matjaž nam je razložil, da 
psi zelo dobro vohajo, kar je povsem do-
kazal Lord, saj je vedno znova našel svojo 
plišasto igračo.
Ob vsej tej igri lahko opazimo, kako otroci 
razvijajo skrb za žival, krepijo svojo čustve-

Jutranja telovadba

Privoščite si dovolj spanca.
Priporočila navajajo 7 do 9 ur. Povezava 
med pomanjkanjem spanja in slabšim 
imunskim sistemom je sicer kompleksna, 
vendar dovolj jasna, da zadostna količina 
spanca dejansko izboljšuje imunski 
sistem. Če ste imeli naporen teden, si 
dodaten odmerek spanca privoščite čez 
vikend.

Vzemite si čas za skodelico čaja.
Popijte ga v miru, posvetite se svojemu 
dihanju in se umirite. Naj bo to vaših 10 
minut za krepitev imunskega sistema.

Naj bo vadba del vaše tedenske rutine.
Med vadbo nastajajo nove imunske 
celice, pospeši se limfni pretok in 
pomaga pri čiščenju telesa.

Ulovite sončne žarke in se napolnite z 
vitaminom D
Seveda, ko je to le mogoče. Povezava 
med nizkimi vrednostmi vitamina D 
in nastajanjem prehladnih obolenj je 
znanstveno dokazana. 

Posvetite se svojemu dihanju
... in napolnite svoje telo s svežim 
kisikom.

Naj bo vaša hrana mavrična.
V sezoni gripe in prehlada je še posebej 
pomembno, da se izogibate predelani 
hrani, ki lahko poslabša simptome 
in oteži odziv imunskega sistema na 
bolezen.

Naredite si napitek iz limone,
medu, ingverja in kurkume ter ga 
popijte s toplo vodo. Limona je bogata 
z vitaminom C, kurkuma spodbuja 
imunski sistem, med in ingver pa sta 
naravna antioksidanta, pri čemer ima 
ingver pozitiven učinek na pljuča.

Pozitivne misli
Predvsem pa, naj bodo vaše misli 
pozitivne in naj vas greje notranje sonce. 
Menda lahko prežene še tako nadležen 
prehlad!

Besedilo: Mateja Kržin

Okrepite svoj 
imunski sistem
Naš imunski sistem ima po-
membno nalogo, da nas brani 
pred okužbami, zato je pozimi 
dobro vedeti, kako ga okrepiti. 
Pripravili smo nekaj praktičnih 
nasvetov za njegovo krepitev.

no inteligenco, premagujejo strah in kako 
hitro stkejo prijateljstvo z živaljo, če se le ta 
predaja s primernim, strokovnim znanjem, 
predvsem pa z ljubeznijo.

Besedilo: Nina Rogelj
Foto: Mateja Zrnec

Pravi prijatelji
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Že Hipokrat je govoril, da se večina bolezni 
začne v črevesju in da ravnovesje v prebav-
nem sistemu vpliva na naša čustva, imun-
ski sistem in življenjsko energijo. Zdravje 
črevesja je tesno povezano tudi s črevesno 
mikrobioto, torej z razmerjem med dobrimi 
in slabimi bakterijami v našem črevesju.
Človeška mikrobiota je skupek vseh mikro-
organizmu, ki simbiotsko prebivajo v našem 
telesu. Teh je več kot 500 vrst, razlikujejo 
se po nalogah, ki jih opravljajo in mestu, 
kjer so naseljene. Največji delež mikrobiote 
najdemo v črevesju. 
Ustrezna mikrobiota v črevesju pomaga pri 
presnovi hranil, izboljša mobilnost čreve-

ZANIMIVO

Probiotika, makrobiota in zdravje
V sredo, 29. januarja, smo imeli v Društvu AIA – Mladinskem  centru Mengeš pre-
davanje z naslovom Kako okrepiti mikrobioto in vzdrževati zdravo črevesje. Skozi 
tematiko nas je popeljala Mateja Kržin, njeno predavanje je temeljilo na širokem 
in splošnem vpogledu v funkcije in delovanje mikrobiote in na razumevanju logike 
ustrezne izbire hrane zase, za svojo mikrobioto. Vsebine so nam bile predstavljene  
razumljivo in preprosto tako, da smo izvedeli veliko novega in razumeli pomen za 
naše zdravje. Kratek povzetek je v nadaljevanju prispevka.

sne vsebine, krepi moč črevesne sluznice, 
zavira naseljevanje slabih bakterij, pomaga 
pri nastajanju vitaminov in hormonov. 
Zdrava mikrobiota ima pozitiven vpliv tudi 
izven črevesja, saj krepi celoten imunski 
sistem ter vpliva na dobro počutje in men-
talno ostrino. V črevesju se nahaja kar 70 
odstotkov našega imunskega odziva. 
Današnji slog življenja negativno vpliva na 
mikrobioto, saj spodbuja porast slabih in 
oportunističnih bakterij in jemlje mesto 
bakterijam, ki so za nas ugodne. Na ta na-
čin se zmanjšuje tako raznolikost bakterij-
skih kultur kot tudi njihovo število. 
Moderna doba nam je prinesla veliko do-

brega in hitrost razvoja materialnih dobrin, 
ki nam povečujejejo udobje vsakdana, je 
pa to pogosto prehitro za naš evolucijski 
razvoj. Podobno je tudi s hrano, zato je 
koristno, da se včasih ozremo tudi k pre-
prostim hranilom, za katere je bilo skozi 
evolucijo narejeno naše telo in prilagojena 
naša mikrobiota. 
Vabljeni na naslednje predavanje Predsta-
vitev alternativnih metod zdravljena, ki bo 
19. februarja ob 18. uri v AIA – Mladin-
skem centru Mengeš.

Besedilo: Mateja Kržin

Probiotika, makrobiota in zdravje. Foto: Brane Tomšič

Mateja Kržin: Že Hipokrat je govoril, da se večina bolezni začne v črevesju in da ravnovesje v 
prebavnem sistemu vpliva na naša čustva, imunski sistem in življenjsko energijo. Foto: Brane 
Tomšič

Prva zacveti 
kamelija
Vsi kazalci kažejo, da prihaja pomlad. 
Pri nas najprej zacveti kamelija, ki ra-
ste v notranjosti hiše na nezakurjenem 
stopnišču. Rastlina živi pri nas doma že 
več kot dvajset let. Ima še veliko pop-
kov, ki čakajo, da se cvetovi odprejo.

Med znanilce pomladi prištevamo zvončke, 
ki so lep okras, kjerkoli rastejo. Na priloženi 
sliki so mali zvončki, ki jih lahko prištevam 
med velike vsaj glede na velikost cveta. V 
tem trenutku bi bilo zanimivo vprašanje, le 
kdaj pa bo zima?

Besedilo in foto: Rajko Vuga
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V soboto, 11. januarja, so se naši najmlajši člani udeležili 
turnirja BadminTonček-BadminTončica na Ravnah na Koro-
škem. Turnir je namenjen najmlajšim otrokom in udeležili 
so se ga otroci iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Slovaške. 
Prijavljenih je bilo kar 92 mladih igralcev badmintona.

Tekmovalo se je v devetih disciplinah, posamezno dekleta in dečki, 
ki so bili razdeljeni po starostnih skupinah ter v dve jakostni ka-
tegoriji (A in B). V predtekmovanju se je igralo po skupinah, tako 
je vsak od udeležencev odigral najmanj tri tekme. Zaradi velikega 
številka prijavljenih otrok so se vse tekme odigrale po en set do 
21. Badminton klub Mengeš so zastopali ena BadminTončica in 
šest BadminTončkov. Domov so prišli s štirimi medaljami. Spodaj 
so navedeni rezultati članov BK Mengeš, vse rezultate in tekme pa 
lahko preverite na spletu. 

 
Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Najmlajši člani 
Badminton kluba Mengeš 
so se znova izkazali

Tim, 3. mesto (U-11 A)

U-11 A – dečki (2010, 2009) Tim Bregar – 3. mesto skupno 
U-11 B – dečki (2010, 2009) – začetniki, ki igrajo 1 leto David 
Sitar – 3. mesto skupno; U-13 A – fantje (2008, 2007)
Nejc Šinkovec – 4. mesto v svoji skupini;
U-13 B – dekleta (2008, 2007) – začetniki, ki igrajo 1–2 leti 
Naya Sheika – 2. mesto skupno 
U-13 B – fantje (2008, 2007) – začetniki, ki igrajo 1–2 leti
Vid Tomazin – 3. mesto skupno; Jan Terpin - 3. mesto v svoji 
skupini; Žan Ifko – 2. mesto v svoji skupini

Naya, 2. mesto (U-13 B)

V soboto, 25. januarja, smo bili na že 4. turnirju (od skupno 
7) v sklopu jadranske badmintonske lige ADA. Naši člani so 
tudi tokrat dobro zastopali mengeški klub. Po zanimivih in 
napetih dvobojih so si priigrali kar šest medalj – tri zlate in 
tri bronaste.

Turnir Marlex OPEN 2020 so gostitelji tudi letos organizirali v ogromni, 
moderni dvorani, v Areni Varaždin, kjer je možnost igrati na kar 18 igri-
ščih, na voljo pa so še tri dodatna igrišča za ogrevanje. V tej lepi dvorani, 
ki dosega svetovne standarde, so pogoji igranja badmintona vrhunski. Po-
hvala organizatorjem, ki so poskrbeli za res odlično športno prireditev, ki 
nam bo ostala v lepem spominu. 
Tekmovanja Marlex OPEN 2020 se je udeležilo skupaj 261 igralcev iz 
Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, celo iz Danske in Bolgarije. BK Mengeš je 
zastopalo 13 članov. Igralo se je v 16 kategorijah: moški in ženske posa-
mezno, moške in ženske dvojice ter mešane dvojice, ki so bili razdeljeni 
na tri jakostne kategorije A, B in C, moški posamezno še D. Vsi rezultati 
so na voljo na spletu: https://bit.ly/314bJTu 

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Badminton klub Mengeš 
iz Varaždina s šestimi 
medaljami

Dosežki članov BK Mengeš:

1. mesto (WS C): Helena Šinkovec; 1. mesto (MS B): Matic 

Kaliman; 1. mesto (MD B): Uroš Bregar in David Vrhovnik; 3. 

mesto (MS D): Rok Kalan: 3. mesto (XD C): Mateja Vrhovnik in 

David Vrhovnik; 3. mesto (XD B): Snežana Zupin in Jure Roblek

Katarina, prvo mesto, Ana, tretje mesto

Irena in Helena
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3. OT za člane in članice 
v namiznem tenisu
Na turnirju je nastopilo 48 članov in 22 članic iz 16 sloven-
skih namiznoteniških klubov. Mengeš so zastopale 3 člani-
ce in 7 članov.

Tudi tokrat smo vso potrebno opremo pripeljali v Komendo, upamo 
pa, da bomo kmalu lahko večja tekmovanja organizirali v novi špor-
tni dvorani v Mengšu. Tekmovanje smo odlično izpeljali, za pravilen 
potek je skrbel delegat NTZS Jože Mlakar, ki je tekmovanje vodil ob 
pomoči Toneta Gostiše. Za računalniško vodenje je poskrbel Žiga 
Zupan, za razporejanje 24 sodnikov pa vodja sodnikov Janez Er-
javec. Pri prevozu, tudi tokrat ga je opravil Brane Vrhovnik, in pri 
pripravi dvorane so pomagali starši.
Po tekmovanju članov v predtekmovalnih skupinah so se v finalni 
del, kjer so igrali na izpadanje, uvrstili Mitja Zavec, Klemen Jazbič, 
Aljaž Frelih, Rok Trtnik, Andraž Avbelj in Nejc Erjavec. Žreb je dolo-
čil, da sta se v dvoboju za uvrstitev med osem pomerila domačina 
Rok Trtnik in Andraž Avbelj. Boljši je bil Andraž Avbelj, zmagal je z 
rezultatom 4 : 0, nato pa v četrtfinalu s 4 : 0 premagal Črta Lovra 
Grm Urbančiča, ki tekmuje v tujini. V polfinalu je Andraž Avbelj 

igral (izgubil) s kasnejšim zmagovalcem turnirja Tomažem Pelcar-
jem in z rezultatom 1 : 4 osvojil bronasto odličje, kar je njegov 
največji uspeh v posamičnih tekmovanjih v članski konkurenci. Prav 
tako je lep uspeh dosegel mladinec Mitja Zavec z uvrstitvijo v finalni 
del tekmovanja.
V kategoriji članic so nastopile Ana Tofant, Tara Kobetič in Brina 
Markič. Tara Kobetič je v predtekmovalni skupini premagala no-
silko Laro Opeka iz Kajuha Slovana in Evo Dominik iz Maribora 
ter osvojila 1. mesto, nato je v finalnem delu tekmovanja v prvem 
krogu premagala Špelo Trelec iz Vesne z rezultatom 4 : 0. Tudi pri 
članicah se je žreb poigral z našima igralkama. Tara Kobetič se je 
pomerila s svojo starejšo soigralko Ano Tofant v dvoboju za uvrstitev 
med štiri najboljše. Uspešnejša je bila Ana Tofant z rezultatom 4 : 
0, v polfinalu pa se je pomerila z Nino Zupančič, Logatec, in izgu-
bila z rezultatom 2 : 4, osvojila je bronasto odličje. 

Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan

Rezultati člani:
3.–4. mesto: Andraž Avbelj
9.–16. mesto: Klemen Jazbič, Aljaž Frelih, Rok Trtnik, Nejc 
Erjavec 
Rezultati članice:
3.–4. mesto: Ana Tofant
5.–8. mesto: Tara Kobetič

V soboto, 18. januarja, smo se zbrali v Češminovem parku v Dom-
žalah, kjer smo akcijo začeli s prižigom olimpijskega ognja. Po raz-
delitvi v reprezentance so se ekipe pomerile v vremenskim razme-
ram prilagojenem curlingu, slalomu in biatlonu. Posladkali smo se s 
švicarsko čokolado, akcijo pa zaključili z drsanjem na domžalskem 
drsališču.

 
Besedilo in foto: Blaž Slabajna

Aljaž 3.–4. mesto

Zimorajanje pri tabornikih
Čeprav snega letos pri nas nismo dočakali, smo taborniki 
januarsko akcijo namenili zimskim olimpijskim športom.

Ana 3.-4. mesto
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V čudovitem sončnem vremenu se je 26. decembra v organizaciji Kolesarskega društva Mengeš natanko sto tekačev pomeri-
lo v prvem prazničnem rekreativnem gorskem teku Mengeška koča–Dobenski hram. Trasa je bila dolga 5,5 kilometra, tekači 
pa so morali premagati 256 višinskih metrov.

Zmagovalca v obeh kategorijah, David Vogrin in Mojca Koligar, sta bila 
nad organizacijo in traso navdušena, saj sta v izjavi povedala, da je bila 
ta zelo razgibana in zanimiva, zato je tudi hitro minila. Je pa bila na 
začetku prvi kilometer precej spolzka in je bilo potrebne več previdnosti.
David Vogrin, nekdanji gorski kolesar in sedaj predvsem tekač, je v cilj 
pritekel v 25 minutah in 32 sekundah, Mojca Koligar pa je za njim zao-
stala le za 27 sekund. 
Primož Jeretina, predsednik kluba KD Mengeš, je bil zadovoljen z ude-
ležbo in izpeljanim dogodkom. Vesel je, da sta se k sodelovanju odzvala 

Uspešno izpeljan prvi tek
Mengeška koča – Dobenski hram

tudi oba gostinca, Jure Repanšek in Robert Jankovič, ki sta bila sponzor-
ja prireditve. Prvi gorski tek so z donacijami podprli še: Občina Mengeš, 
Janez Stopar, s. p., Pleksi izdelki Saša Jeretina, s. p., Sašo Osenar, s. p., 
Ključavničarstvo Vladimir Gogala, s. p. in Študentska trgovina. Pri izpe-
ljavi in redarstvu na progi so poleg članov kolesarskega društva pomagali 
še člani Smučarskega društva Mengeš in Turističnega društva Dobeno, ki 
so imeli na dan prireditve precej težav, saj jim je nekdo ponagajal in po 
celotni progi odstranil oznake tekmovalcem.
Tek bo letos potekal v obratni smeri: tekači bodo startali pri Dobenskem 
hramu in  pritekli v cilj na Mengeški koči, zato si lahko že zdaj rezervirate 
termin za drugi tek, ki bo na sporedu v soboto, 26. decembra 2020.

Besedilo: Nataša V. Jerič
Foto: prijavim.se
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Drugi turnir lige PKA (Pod Kamniškimi Alpami) smo v celoti izpeljali v 
Harmoniji v Mengšu, in sicer v soboto, 4. januarja 2020. Turnir smo 
začeli ob 9. uri z igrami mešanih dvojic (XD), nadaljevali z ženskimi 
(WD) in moškimi (MD) dvojicami ter zaključili s kategorijo ženske po-
samezno (WS) in moški posamezno (MS). Turnir se je zaključil ob 20. 
uri. Kljub temu da je bil turnir še v času novoletnih počitnic, se je v 
Harmoniji zbralo kar 72 igralcev badmintona iz Slovenije in Hrvaške. 
Na petih igriščih se je v osmih kategorijah odigralo 135 tekem. 
Vse tekme in rezultati 2. turnirja lige PKA so na voljo na https://bit.
ly/2txYFsK, spodaj pa so nanizani dosežki članov BK Mengeš. Naši 
člani so skupaj osvojili osem medalj, nekaj bronastih zgrešili zaradi 
močnejših nasprotnikov, pa vendar je bil BK Mengeš med vsemi ude-
leženimi klubi najuspešnejši, tako po številu udeležencev kot tudi po 
osvojenih medaljah. 
 

Besedilo: Helena Šinkovec, Foto: Daniele Melloni

Badminton klub Mengeš: 
leto 2020 začeli s 
turnirjem PKA
V Badminton klubu Mengeš tudi med prazniki nismo počiva-
li. Proste dni smo izkoristili za igranje badmintona, piljenje 
taktike in za organizacijo prvega turnirja v badmintonu v letu 
2020, ki ga organiziramo v sodelovanju z Badminton zvezo 
Slovenije.
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Ekipno državno 
prvenstvo v namiznem 
tenisu za mladince
Ekipa mladink je osvojila drugo mesto, mladinci so bili četrti. 
V Izoli je bil 19. in 20. januarja finalni turnir ekipnega prven-
stva v NT za mladince in mladinke.

Jure in Jure, Iztok in Peter

Za ekipo mladincev so igrali Aljaž Goltnik, Mitja Zavec, Rok Grad, 
Dejan Jokič. V predtekmovanju so premagali ekipo NTK Kema z re-
zultatom 5 : 1, NTK Logatec z rezultatom 5 : 2 in izgubili z ekipo ŠD 
SU Novo mesto 2 : 5. Uvrstili so se v skupino za osvojitev 1. do 4. 
mesta. Ekipa NTK Fužinar Interdiskont jih je premagala z rezultatom 
5 : 2, ekipa NTK Savinja pa z rezultatom 5 : 3. Osvojili so končno 
4. mesto.
Za ekipo mladink so igrale Tara Kobetič, Gaja Kobetič, Živa Markič, 
Brina Markič in Eva Šobar. NTK Letrika so premagale z rezultatom 5 
: 2, ekipo NTK Savinja z rezultatom 5 : 4, z ekipo Arrigoni so izgubile 
z rezultatom 2 : 5. Uvrstile so se v skupino za osvojitev 1. do 4. me-
sta. Premagale so NTK Fužinar Interdiskon z rezultatom 5 : 3, NTD 
Kajuh Slovan z rezultatom 5 : 4 in NTK Letrika z rezultatom 5 : 2 in 
osvojile 2. mesto.
Čestitamo igralcem in igralkam, trenerjema Davidu Orešniku in Žigi 
Zupanu ter pomočniku trenerja Javorju Zavcu, ki so jih vodili na tek-
movanju.
 

Besedilo: MLAJ
Foto: Žiga Zupan

Ekipa mladink

1. mesto, MDA: Uroš Bregar in Matic Turinek; 1. mesto, 
MDB: Gal Jurca in Peter Šala
1. mesto, XDB: Mateja Vrhovnik in David Vrhovnik; 1. mesto, 
MSB: Matic Kaliman; 2. mesto, MDB: Primož Modrijan in 
Branko Sočak
3. mesto, XDA: Uroš Bregar in Tanja Papler; 3. mesto, XDB: 
Peter Šala in Lucija Šljuka Novak
3. mesto, MDB: Matic Kaliman in Andrej Peterlin; 4. mesto, 
MSA: Uroš Bregar4. mesto, WS: Helena Šinkovec; 4. mesto, 
WD: Helena Šinkovec in Snežana Zupin; 4. mesto, MDB: Miha 
Furlan in Bojan Pečnik; 4. mesto, XDB: Blaž Koren in Tadeja 
Osenjak

Prve tri uvrščene ekipe
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Lanišek iz SSK Mengeš 
še naprej navdušuje med 
svetovno elito
Po sijajnem startu v sezono je bilo le vprašanje časa, kdaj 
bo Anže Lanišek, 23-letni član Smučarsko-skakalnega kluba 
Mengeš, presegel svojo točkovno bero (232) iz svoje do te 
zime najuspešnejše sezone 2015/16. To mu je uspelo že 4. 
januarja v Innsbrucku, kjer se je na tretji tekmi novoletne tur-
neje izkazal z 11. mestom. Takrat je imel na svojem računu 
že 254 točk, pa smo bili šele komaj na tretjini sezone.

Zatem je bil »Žaba« zelo dobro razpoložen tudi v Predazzu, kjer je z 
desetim in devetim mestom obakrat skočil med elitno deseterico, vr-
hunsko pripravljenost pa je nato unovčil tudi v Titisee-Neustadtu, kjer 
si je priskakal 14. in šesto mesto. Med dobitnike točk za svetovni pokal 
se je prebil tudi v Zakopanah (29.), kjer je bil na moštveni preizkušnji 
najboljši posameznik slovenske ekipe, ki je navdušila s tretjim mestom.
V mednarodni konkurenci je bil uspešen tudi Anžetov mlajši klubski 
kolega Taj Ekart, ki je na tekmi za alpski pokal v Oberstdorfu zasedel 
21. mesto. V pokalu Cockte je 15-letni Komendčan med dečki, starimi 
do 16 let, slavil zmagi v Planici in Kranju, na državnem prvenstvu na 
100-metrski skakalnici v dolini pod Poncami pa se je ovenčal s srebrno 
kolajno.
Med dečki, starimi do 13 let, je bil januarja razred zase Nik Bergant 
Smerajc, ki je v svojo korist odločil preizkušnji za slovenski pokal v 
Žireh in na Gorenji Savi, kjer je bil prvi tudi na tekmi gorenjske regije. 
Na tisti preizkušnji mu je družbo na zmagovalnem odru delal tudi tretje 
uvrščeni Timo Šimnovec. 
Med deklicami (do 12 let) je Živa Andrić zmagi na tekmovanju gorenj-
ske regije na Gorenji Savi na istem prizorišču dodala še drugo mesto v 
slovenskem pokalu, na tem položaju pa je pristala tudi v Žireh. V enaki 
starostni konkurenci je med dečki vse tekmece v slovenskem pokalu na 
Gorenji Savi preskočil Alen Pestotnik, ki se je pred tem v Žireh izkazal 
tudi s tretjim mestom.

Anže Lanišek – Žaba

Med dečki, starimi do 11 let, se je prejšnji mesec dvakrat na stopničke 
zavihtel Jaka Perne. Potem ko je bil drugi na tekmi za slovenski pokal v 
Logatcu, si je to uvrstitev priskakal tudi na preizkušnji gorenjske regije 
na Gorenji Savi, na kateri se je tretjega mesta razveselil Erik Tomažič. 
Odlična forma mengeških skakalcev je vsekakor lepa napoved prihaja-
jočih izzivov na domačih in tujih napravah.

 
Besedilo: Š. M.

Foto: @gepapictures

10. in 11. januarja je bilo na Muti državno prvenstvo za 
kadete in kadetinje. V finalni del tekmovanja sta se uvrstili 
ekipi kadetinj in kadetov NTS Mengeš.

V predtekmovanju so igrali v dveh skupinah. Prvouvrščeni ekipi sta 
se uvrstili v finalni del za uvrstitev od 1. do 4. mesto, tretja in četrta 
skupina pa za uvrstitev od 5. do 8. mesta.
Za ekipo kadetov NTS Mengeš so igrali David Grad, Jan Kromar, Luka 
Jokič, Andraž Maček in Timotej Jerina.
V predtekmovanju so se pomerili z ekipo ŠD SU Novo mesto in iz-
gubili z rezultatom 2 : 5, ekipo NTD Kajuh Slovan so premagali z 
rezultatom 5 : 0 in izgubili z rezultatom 0 : 5 in se uvrstili v skupino 
za uvrstitev na 5. do 8. mesto.
Premagali so NTK Vesna z rezultatom 5 : 0, NTK Krka z rezultatom 5 : 
3 in osvojili 1. mesto v tolažilni skupini, kar pomeni končno 5. mesto.
Za mlado ekipo NTS Mengeš so igrale Neža Pogačar Žun, Maruša 
Vrhovnik, Pika Gorenc in Mihaela Stoilkovska.
V predtekmovanju so se pomerile z ekipo NTK Letrika in izgubile z 
rezultatom 2 : 5, NTK Fužinar Interdiskont jih je premagal z rezulta-
tom 5 : 0. Uvrstile so se v tolažilno skupino za uvrstitev na 5. do 8. 
mesto. NTK Kema jih je premagala z rezultatom 5 : 2 in NTD Kajuh 
Slovan z rezultatom 5 : 2. Osvojile so 8. mesto. Za mlade igralke je 
velik uspeh, da so se uvrstile na finalni del tekmovanja, saj so še vse 
mlajše kadetinje, tri igralke pa so začele trenirati v začetku letošnje 
sezone.

Besedilo: MLAJ
Foto: David Orešnik

Ekipno državno 
prvenstvo v namiznem 
tenisu za kadete

Ekipa kadetov



KULTURA

Sinergija mladosti in 
zrelosti na tradicionalni 
likovni delavnici
Že vrsto let Osnovna šola Mengeš organizira likovno 
delavnico za učence, na katerih sodelujejo člani Likovnega 
društva Mengeš kot somentorji. Delavnice potekajo v okviru 
obogatitvenih dejavnosti za učence, ki si želijo pridobiti 
nova znanja in usvojiti razne tehnike likovnega ustvarjanja. 
Lojze Kalinšek, ki je učitelj likovnega pouka na Osnovni 
šoli Mengeš in tudi mentor v likovnem društvu, je vsako 
leto navdušen nad interesom in navdušenjem učencev, ki 
zavzeto ustvarjajo nove motive skupaj z izkušenimi likovniki. 
Za vse udeležence delavnic je tak način dela mladih in 
izkušenih skupaj zelo pozitiven. Izmenjavajo se ideje mladih 
z izkušnjami zrelih ustvarjalcev likovnih del. Nastale so 
odlične likovne kreacije.

Delavnica je potekala 17. in 18. januarja, udeležilo se jih je 18 učen-
cev, v obeh dneh pa je posredovalo svoje izkušnje in znanje osem 
članov likovnega društva. Letos je bil poudarek slikanje na steklo. 
Nekaj učencev se je te tehnike lotilo nekako boječe, bali so se, da 
je zanje težka. A po navodilih mentorja so kar hitro povzeli  način 
dela, ob koncu so bili navdušeni nad rezultati. 
Člani likovnega društva so podajali znanje različnih tehnik – Lojze 
Burja, vsestranski umetnik, slikar, kipar, fotograf in še kaj …, je naj-
bolj navdušil mlade z izdelovanjem kipov  iz žice. Najprej so začeli 
zvijati žico fantje, a ni trajalo dolgo, da so jim priključila tudi dekleta. 
Vsem je bil ta način oblikovanja kipov zelo všeč. Leonida Goropev-
šek je prikazovala risbe s tušem, Helena Testen krasilno tehniko in 
ornamente, Barbara Rabič slikanje na platno z lopatico, Ina Malus je 
slikala na steklo, prav tako Marjana Tavčar.  Diana Korelc je prikaza-
la okraševanje kozarcev z ornamenti, Binca Lomšek je navduševala 
dekleta s kolažem.
Učencem je bila delavnica tako všeč, da so hoteli ustvarjati kar 
dlje časa. Glede na izkušnje s teh delavnic je je vsekakor zelo kori-
stno medgeneracijsko druženje, tako za učence in njihovo  znanje 
likovnega ustvarjanja, kot za starejše in izkušene likovnike, saj jih 
taka druženja pomladijo. Mentor Lojze Kalinšek se je zahvalil za 
vso pomoč in podporo ter sodelovanje članom likovnega društva. 
Likovna dela, ki so nastala na delavnici, bodo razstavljena v knjižnici 
osnovne šole.

 
Besedilo: Binca Lomšek

Foto: Lojze Burja

Udeleženci tradicionalne likovne delavnice – učenci in mentorji

Pogovori o knjigah in ob 
knjigah

Knjige, knjige, knjige – koliko lepega, pomembnega, za-
nimivega, resničnega, razmišljujočega božajočega in tudi 
vizionarskega skrivajo tiskane strani. Bralce od malega pa 
do pozne starosti vabijo v svojo intimno družbo in preta-
njeno zahtevajo, da si vzamejo čas zanje. Če bereš, nisi 
nikoli sam, ampak si z njimi lahko kakovostno polniš dneve 
in neprespane noči. S pomočjo različnih vsebin in literarnih 
zvrsti se lahko tudi miselno povezuješ z ljudmi v bližnji ali 
malo bolj oddaljeni okolici, pridobivaš različne informacije 
in preverjaš naravnost, vrednote in utrip življenja nekoč, da-
nes in tudi v prihodnosti.

Knjige so danes lahko dostopne prav vsem. Res je, da so cene novih 
izdaj pogosto zasoljene in zato manj primerne za ustvarjanje lastnih 
zbirk, res pa je tudi, da je mreža javnih knjižnic pri nas dobro razpre-
dena, ponudba pa raznolika. Prav zato ni razloga, da si ne bi bogatili 
našega bivanja z različnimi gradivi, si zbirali tematike, ki nas privlačijo 
in tako kakovostno preživljali svoj čas.
V Društvu upokojencev Mengeš smo v sodelovanju s Knjižnico Men-
geš pripravili mesečne pogovore o izbrani knjigi in ob knjigah. Sreča-
nja so v prostorih knjižnice v večernih urah, pri izbiri ustrezne temati-
ke nam strokovno in optimistično pomaga naša knjižničarka Barbara. 
Skupaj smo uro in pol, čas nam vedno hitro mine, saj besedna ume-
tnost omogoča različne poglede in razmišljanja ob prebranem delu. 
Tu ni pravih in nepravih ugotovitev, pomembno je, da se pri tem 
dobro poslušamo, utemeljujemo svoje videnje in z navdušenostjo ali s 
pridržanostjo vabimo k nadaljnjemu branju.
Če vas mika literatura in ste radi v prijetni družbi odraslih bralcev, vas 
vabimo, da se nam pridružite. Čas in ura srečanj sta redno objavljena 
na oglasni tabli Društva upokojencev Mengeš, informacije o naših 
srečanjih in pomoč pa dobite tudi v knjižnici.
Pridite, ne bo vam žal, kajti kot je napisal lord Shesterfield »knjiga je 
najboljša družba.« 

Besedilo in foto: Urška Stritar
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Likovno društvo Mengeš 
razstavlja
Likovno društvo Mengeš že več let razstavlja likovna dela 
svojih članov v Domu starejših občanov Ljubljana Moste-
Polje. Tokrat je postavilo na ogled 21 likovnih del 14 svojih 
članov z naslovom »Zima«. Tematika je primerna letnemu 
času, čeprav ni prav tipična zima. Motivi likovnih del res 
predstavljajo zimo, čeprav so zelo različni, kakor tudi tehnike, 
prevladuje pa tehnika v akrilu.

S postavitvijo razstave likovnih del so člani društva popestrili mono-
tone, hladne in meglene zimske dni ter pravo zimsko vzdušje približali 
starostnikom – stanovalcem doma, obiskovalcem, pa tudi zaposlenim. 
Leta 2017 smo člani likovnega društva izdelali veliko stensko sliko po-
mladnega razpoloženja, ki krasi preddverje doma.
Svoja dela razstavljajo člani društva Lojze Burja, Leonida Goropevšek, 
Ani Karo, Aleš Koman, Diana Korelc,  Martina Kozamernik, Binca Lom-
šek, Špela Magister, Ina Malus, Barbara Rabič, Emanuela Rodica, Mar-
jana Tavčar, Helena Testen in Milica Tomšič. Razstava je bila postavlje-
na 24. januarja in bo na ogled predvidoma do konca februarja 2020. 
V Slamnikarskem muzeju Domžale je bila v sredo, 29. januarja, pred-
stavitev knjige »Pletemo kite«. Ob tej priložnosti je muzej gostil KUD 
Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, ki je pripravil in izdal knjigo. 
V kulturnem programu z ljudskimi pevci in pevkami je bilo pletenje 
kit  prikazano kot pristno doživetje pred mnogimi leti. Hkrati je muzej 
postavil tudi razstavo likovnih del likovnikov z območja  Domžal, Lu-
kovice, Krašnje, Radomelj in Mengša. Prva postavitev razstave del na 
temo slamnikarstva, ustvarjenih na ex temporu Krašnja 2019, je bila 
v Osnovni šoli Krašnja 19. novembra 2019. Na razstavi v muzeju so 
likovna dela kar desetih članov  našega društva. Razstava je na ogled 
od 29. januarja do 31. marca 2020.

 
Besedilo: Binca Lomšek

Foto: Lojze Burja in Binca Lomšek

Zima na stenah Doma starejših občanov Ljubljana Moste-Polje

Filmski večer v Mengšu
Videosekcija kluba Mavrica je 6. januarja v Župnijskem domu 
v Mengšu pripravila tradicionalni, tokrat že deseti filmski 
večer. Obiskovalce je ob prihodu pozdravljala projekcija 
nagrajenih fotografij članov Foto, kino in video kluba Mavrica 
iz Radomelj. V pozdravnem nagovoru so obnovili spomin na 
okrogle obletnice in napovedali filme.

Za uvod so pokazali kroniko nekaterih dogodkov, ki so zaznamovali 
utrip Mengša: prvomajski pohod, polaganje temeljnega kamna špor-
tne dvorane, žalna seja v spomin na častnega občana Franca Blejca, 
inventura dvajsetletnega delovanja mengeške videosekcije, odprtje 
obvoznice, postavitev strehe na športno dvorano. Nato so pokazali 
pet filmov. Velika noč 2019 je zapis dogodkov, ki se vsako leto ob 
veliki noči zvrstijo v fari Mengeš. Svete Višarje je utrinek z romanja in 
maše, ki jo je daroval upokojeni nadškof Alojz Uran. Samouk prikazu-
je delo in umetniško življenjsko pot Janeza Škrlepa. Potopisni film je 

Tone Mueller, neutrudni mengeški filmar in kronist, se je zahvalil obi-
skovalcem in povezovalkam

Božični koncert v Loki
Pevci pevske skupine Rž iz Loke pri Mengšu so v sodelovanju 
s KD Antona Lobode na božični dan, 25. decembra 2019, 
pripravili tradicionalni – že 4. božični koncert. Pod vodstvom 
umetniškega vodje Andreja Ropasa so pred loško cerkvico sv. 
Primoža in Felicijana, zapeli dvanajst lepih božičnih skladb.

Pred zadnjo pesmijo so se pevci zahvalili vsem, ki so pripomogli 
k izvedbi koncerta ter poslušalcem za obisk. Zadnjo pesem, Sveto 
noč, smo zapeli vsi navzoči. Po koncertu smo ob toplem čaju in 
pecivu, ki so ga pripravile loške gospodinje, klepetali, zapeli in si 
zaželeli, da bi se prihodnje leto spet srečali.

Besedilo: Žiga Justin
Foto: Miha Justin

gledalce popeljal v špansko pokrajino Galicijo in predstavil dejavnost 
centra za zdravljenje odvisnikov. Zaključili so s pesmijo o materi – po-
snetkom Gala koncerta Radia Ognjišče v Cankarjevem domu.
Tone Mueller, vodja sekcije, se je ob koncu zahvalil gospodu župni-
ku za gostoljubje, obiskovalcem, ki so spet napolnili veliko dvorano, 
in ekipi Mavrice, ki je poskrbela za brezhibno projekcijo. Voditeljice 
Ema Mueller, Pia Koleša in Ida Koleša so za prijetno tkanje misli in 
sporočil med filmi prejele bonboniere. Izkazale so se spet mengeške 
gospodinje, ki so napekle dobrote, da so se po projekciji obiskovalci 
lahko zadržali in s polnimi usti kramljali o filmih, dogodkih minulega 
leta in si voščili ob novem letu.

Besedilo in foto: Igor Lipovšek
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POLITIKA

Zeleni Slovenije – park, Pšata, Gobavica ... 
zdravo, prijetno mesto v naravi – Mengeš
Upanje je! Vedno! Je pa nujno spremeniti nebrzdane pozidave, tudi smiselne, neprimernih velikosti in na povsem neprimernih 
lokacijah.

Vplivi na podtalnico mengeškega polja, na 'zdravo' pitno vodo – izkop gramoza, dovoz smrdečih 
materialov

Apetiti so na območju nekdanje opekarne, 
Mengeškega jezera in kraškega zaledja izvira 
Stan.
Pa tudi v še preostalem delu Mestnega parka 
Mengeš!
Kaj smo dobili z megalomansko večnamensko 
športno dvorano tik ob drevoredu in Pšati? 
Nepregledni zaprt kolos za tisoč sto gledalcev 
kot nekakšno visoko skladišče (na slikah).
Všečno arhitekturno zasnovano sliko južne 
fasade, reklamirano povsod, so, potem ko je 
postalo očitno, da bo to preprosta zaprta ste-
na, odstranili tudi z vhoda v gradbišče, kjer je 
igrala vlogo lepotne reklame.
Sedaj je jasno zaznavno, kako je zaprt pogled 
z juga proti Gobavici in Alpam, in obratno, 
pogled proti cerkvi. Sliki govorita sami zase.
Upanje, da bo kaj drugače, je vedno. Na pri-
mer, da se na »županstvu« premisli o kolosal-
nem nadstropnem parkirišču nasproti kolosal-
ne dvorane. Pšata – bodi pozorna!

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

Onesnaževanje in posegi na vodovarstvenem 
območju se nadaljujejo in širijo. Koliko časa še!?
Januarja sem prejel dva klica zaskrbljenih občanov iz Suhadol (prvega devetnajstega – slika 1) in Mengša zaradi izkopavanja 
gramoza in dovažanja smrdečih materialov vanje. Na telefonski klic je odreagirala takoj le policija. Skupaj smo si ogledali stanje, 
dne 21. januarja 2020 tik pred nočjo – slika 2. Inšpekcija za to potrebuje prijavo v pisni obliki. Delajo pa le v času uradnih ur.

Na območju med Mostami in glavno cesto 
Mengeš–Duplica se izvaja komasacija in gradijo 
se nove poljske poti. Gramoz zanje se izkopava 
in dovaža raznovrsten material na treh mestih: 
pod Križem (slika 3), zahodno od plinske posta-
je Duplica (slika 1) in na severnem robu odlaga-
lišča odpadkov Publicus (slika 2). Da se odpadki 
pomešani v izkope iz odlagališča odvažajo, je 
razvidno iz kolesnic in bagerja na zahodnem 
delu odlagališča.
Poslal sem jim zahtevo: »Do konca aprila 2020 
pa pričakujemo končno dejanje glede zakonito-
sti delovanja podjetij Publicus, Rešet, Biotera 
v jami Suhadole – glede na predpise in sklepe 
oz. odločitve (npr. Občine Komenda o zapiranju 
odlagališča iz leta 2008). Rok je namenjen na-
šim odločitvam o nadaljnjih ravnanjih v skladu z 
Ustavo RS in v skladu z odgovornostmi organov 
in posameznikov, ki so o tej problematiki in do-

gajanju bili seznanjeni oz. pozvani, da ukrepajo 
v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi.
Pričakujemo oz. hkrati vlagamo zahtevo, da nas 
o vseh korakih in ugotovitvah sproti seznanjate 
v skladu z ZDIJZ takoj in brez odlaganja kot po-
navljajočo zahtevo.«
Inšpekciji za zdaj nista poslali nobenega odgo-
vora. Kljub pozivu oz. zahtevi za seznanjanje!
Bomo pa očitno spet morali ukrepati državljani!
Obveščajte nas o spornih dogajanjih in jih do-
kumentirajte. Veselimo se sodelovanja in dela z 

vami. Spremljajte nas na naši FB-strani 'facebo-
ok.com/CivilnaIniciativaMenges'.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

Spremljajte nas na FB – https://www.face-
book.com/ZeleniMenges/ in https://www.
facebook.com/ZeleniSlovenije/ Povežite se z 
nami! 

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, član 
Sveta Občine Mengeš, izvoljen na listi Zeleni 

Slovenije, član Zelenih Slovenije
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Izkop na območju Nazarij – zahodno od glavne ceste Men-
geš–Duplica (fotografije prejel pisec prispevka z navedbo o 
močnem smradu, posneto 19. 1. 2020)

Izkop tik ob odlagališču Publicus, bager za izkop (posne-
to 21. 1. 2020) ter slika poravnanega terena odlagališča 
z sumljivimi odpadki spodaj (posneto 24. 1. 2020)

Izkop tik pod naseljem Križ (posneto 29. 1. 2020) s sliko 
materiala

Zaprt pogled na Gobavico, graščino in gore

Zaprt pogled na zvonik sv. Mihaela in mestni park – 
pogled z dovoza v osnovno šolo

Zaprt pogled na zvonik sv. Mihaela in mestni park – 
pogled z istega mesta – roba Oranžerije



TRETJE OBDOBJE

»Pri medgeneracijskem prostovoljskem druženju smo starejši in 
mlajši drug drugemu učitelji in drug pri drugem učenci za kako-
vostno življenje in lepo medčloveško sožitje, pa tudi za smiselno 
staranje, saj se staramo od rojstva do smrti z isto hitrostjo,« je dr. 
Ramovš zapisal v vabilu za udeležbo na tečaju za prostovoljce – 
voditelje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje. In še: 
»V goščavi in naglici današnjih razmer se je treba lepega sožitja 
zavestno učiti in naučiti, enako kakor vožnje z avtom v gostem in 
hitrem prometu.«

Znova združeni v medgeneracijski skupini Mengeš
Skupina za medgeneracijsko sožitje Mengeš, kot si radi rečemo, znova združuje nove in stare članice od začetka oktobra 
2019. Družimo se ob četrtkih popoldne od uro in pol do dve in si ob pogovoru izmenjujemo mnenja in izkušnje o bivanju 
in sobivanju starejših v naši lokalni skupnosti. Osnova naših pogovorov in razmišljanj so zapisi v priročniku Starajmo se 
trezno, ki so ga smiselno in življenjsko zaokrožili člani strokovne skupine pod vodstvom dr. Jožeta Ramovša na Inštitutu 
Antona Trstenjaka, za kar smo jim vsi člani skupine zelo hvaležni.

Skupina se druži v Osnovni šoli Mengeš, kjer nam je vodstvo šole 
omogočilo delo in na ta način še bolj osmislilo medgeneracijsko 
vzdušje in duha mladih. Počutje v šolski učilnici je zares prijetno in 
spodbudno za našo učečo se skupino. Delujemo po načelu, da smo 
vsi učitelji in vsi učenci, tak način dela je prijeten in povezovalen, 
nikogar ne izključuje ter nam vliva energijo, da se veselimo vsake-
ga novega druženja. Čeprav priročnik Starajmo se trezno od nas ne 
zahteva telesno razgibalnih vaj kot priročnik Preprečevanje padcev 
v starosti – to tematiko smo v naši skupini pred leti že predelali, 

sedaj pa jo v Mengšu izvaja še ena skupina – pa smo vendar z za-
dovoljstvom in odgovornostjo ohranili tak način telesne aktivnosti 
in jo po uvodni pogovorni temi redno izvajamo.
K lepemu in spodbudnemu druženju pripomore izjemno strokov-
na, praktična in preprosta zasnova priročnikov, po katerih deluje-
mo. Priročnik za člane skupine Starajmo se trezno sledi in razvija 
usklajen način pogovornih tem, kjer vsi najdemo povezave in smi-
sel sobivanja od izjemno izbranih pogovornih tem do vsebinsko 
povezanih tematskih sklopov. Sledimo načelom, da smo v prizade-
vanju za kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij vsi ena 
sama celota, da smo povezani in se povezujemo v smislu skrbi za 
dobre medčloveške odnose.
'Trdno' jedro skupine sestavlja pet članic, nekaj pa jih sodeluje 
občasno. Za ta članek so nekatere prispevale svoja mnenja. Gospa 
Ana je vesela, da je skovala lepa prijateljstva in poznanstva, ki ji 
bodo omogočila ustvarjanje novih in na ta način h krepitvi pomoči 
in samopomoči. Gospa Margareta je prepričana, da bodo nova 
pridobljena spoznanja članom skupine pomagala nuditi pomoč ti-
stim, ki jo potrebujejo. Usposabljanje je zelo pozitivno, napotki in 
usmeritve v priročnikih pa vseobsežni in koristni. Razmišlja, da bi 
za delo s starimi lahko usposobili tudi mlajše brezposelne. To bi 
bilo lahko za vse zelo dobro in koristno. Gospa Francka je poveda-
la, da ob delu v skupini podoživlja lastne precej boleče življenjske 
izkušnje, vendar jo to krepi. Gospa Majda je pri svojem delu v RK 
pridobila veliko izkušenj, veliko ve o razmerah, v kakršnih živijo 
starejši. Kljub temu pa so ji druženja v naši skupini in načela, po 
katerih delujemo, zelo dobrodošla in v oporo pri njenem humani-
tarnem delovanju.
Podobnega mnenja kot članice skupine sem tudi sam. Še več, ob-
čutek imam, da s tovrstnim humanitarnim delovanjem izpolnjujem 
svoje življenjsko poslanstvo. Prepričan sem, da človek ne živi pol-
nega življenja smiselnega in osrečujočega življenja, če živi le zase 
in za svoje potrebe. 

Besedilo in foto: Borut Trček, prostovoljec – širitelj
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Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila – 

za tabo ostala je velika praznina, 
ki z našim spoštovanjem in mislijo 

nate – se bo polnila.

ZAHVALA
V 87. letu starosti se je poslovila naša draga 

žena, mama, stara mama, prababica, sestra in 
teta

MARIJA JERETINA
rojena TOME iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste jo spremili na njeni 
zadnji poti, izrekli sožalja, darovali cvetje, sveče in 
darove za svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku 

Marku Koširju, pevcem in trobentaču za lepo opravljen 
pogrebni obred.

Posebna zahvala patronažnima sestrama ga. Mirjam in 
ga. Majdi za nego v zadnjih dveh letih njene bolezni.
Hvala vsem, ki ste jo cenili, obiskovali in jo imeli radi.

Vsi njeni.

Ni umrla … spi,
Kajti v naših srcih še živi …

ZAHVALA
V 98. letu nas je tiho zapustila

JOŽEFA PODBORŠEK
rojena Posavec

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja in podarjene sveče.

Še posebej pa hvala vsakemu posebej in vsem 
skupaj, 

ki ste našo mamo Pepco poznali in jo imeli radi,
 ter jo v tako velikem številu

 pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

Sklenjen je krog …
Ne prošnja, ne jok,

te več ne predrami …
V mislih, spominih,

z nami ostajaš,
ljubljena mami …

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 93. letu starosti 
sklenila naša draga mama, babica, prababica 

in teta

ANTONIJA KOPINA
iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslo-
vili in jo pospremili na zadnjo pot. Hvala tudi vsem, ki 
ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA
V 90. letu nas je za vedno zapustila naša ljuba 

mama, stara mama, prababica,
teta in tašča

CIRILA MAJDIČ
rojena Pirnat Iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti, z nami delili težke trenutke, ter nam izrekli 

sožalje in tolažilne besede. 
Hvala za cvetje in sveče ter darove cerkvi.

Hvala g. župniku, ter ostalim izvajalcem pogreba, 
posebno še Domžalskim rogistom.

Hvala osebju Doma počitka Mengeš za oskrbo.

Vsi njeni.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
Le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 

dedka, pradedka, brata, strica in svaka

FRANCA MAJDIČA

iz Mengša

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za vsa 

izrečena sožalja, cvetje in sveče.

Iskrena hvala župniku Marku Koširju za 
pogrebni obred, pevcem kvarteta Krt za 
zapete pesmi ter trobentaču za zaigrano 

Tišino.

Še posebej pa se zahvaljujemo doktorici 
Gabrieli Kovač Mohar ter njenemu osebju in 
Kardiološkemu oddelku intenzivne nege UKC 
Ljubljana za človeško toplino, pomoč in skrb 

ob njegovi bolezni.

Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, in ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.
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Datum: 14. 2. 2020
Številka: 671-1/2020-1

POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ NAJUSPEŠNEJŠIM 
ŠPORTNIKOM OBČINE MENGEŠ V LETU 2019

Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike k oddaji 
predlogov za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom ob-
čine Mengeš v letu 2019. 
Pravico do priznanj imajo:
• športniki, ki so člani društev, ki imajo sedež na območju 

občine Mengeš;
• športniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine 

Mengeš in so v letu 2019 dosegli medaljo (zlato, srebrno 
ali bronasto) na državnem, evropskem ali svetovnem pr-
venstvu ali olimpijskih igrah. 

Predlog mora biti ustrezno obrazložen s priloženim uradnim do-
kumentom o doseženem rezultatu.
Rok za oddajo predlogov je 1. marca 2020 do 12.00 ure. Pre-
dloge lahko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, 
Slovenska cesta 30, Mengeš ali po elektronski pošti na naslov 
obcina.menges@menges.si. Več informacij o povabilu dobite 
na telefonski številki 01/724 71 07. 

Priznanja najuspešnejšim športnikom občine Mengeš bodo po-
deljena na zaključni prireditvi, za katero bo datum javno obja-
vljen naknadno.
  Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš
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Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni 
vestnik Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet Občine Mengeš na 
svoji 10. redni seji dne 12. decembra 2019 sprejel

SKLEP 
O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 

MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVA-
JO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 

2020

1.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo za prispevek k boljšemu, kva-
litetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine 
na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem 
področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in 
v širši skupnosti. 

2.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo posameznikom, skupinam in 
pravnim osebam.

3.
Za leto 2020 bodo podeljena naslednja priznanja:

• 1 zlato priznanje,
• 2 srebrni priznanje,
• 3 bronasta priznanja.

1. Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma 
skupini za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 
50-letno delo.

2. Srebrno priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma 
skupini za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 
40-letno delo.

3. Bronasto priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma 
skupini za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 
30-letno delo.

Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo 
posamezniki, skupine in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ozi-
roma sedež v občini Mengeš. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:

1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
2. ime in priimek, rojstne podatke in naslov predlaganega kandidata 

oziroma naziv in naslov pravne osebe, ki je predlagana za prizna-
nje;

3. vrsto priznanja;
4. podrobnejšo obrazložitev predloga.

Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki najka-
sneje do 6. marca 2020 v zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet 
Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta 30, 
1234 Mengeš, z napisom Predlog za podelitev priznanja.
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Komisija za 
podeljevanje priznanja ne bo upoštevala.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 65-10/7
Datum: 12. 12. 2019
                        Franc JERIČ
 župan

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 
94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17-ZVrt-F) in na 
podlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni 
vestnik Občine Mengeš št. 3/2011, z dne 14. 03. 2011) Vrtec Mengeš 
objavlja

JAVNI POZIV ZA VPIS NOVINCEV V ODDELKE VRTCA MENGEŠ 
(dnevni program) za šolsko leto 2020/2021

V skladu z Zakonom o vrtcih lahko vrtec sprejme otroka, ko dopolni starost 
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Mengeš na podlagi kriterijev iz 
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mengeš. 
Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v Vrtec 
Mengeš objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen 
na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo 
objavljeni pod šifro, ki ste jo starši oziroma vlagatelji prejeli na potrdilu o 
vpisu otroka v vrtec. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno 
pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 
Vloga za vpis otrok v Vrtec Mengeš je na voljo na spletni strani vrtca: 
www.vrtec-menges.com, v rubriki Starši/Obrazci in v tajništvu vrtca. Vlogi 
priložite potrebna potrdila oz. dokazila, na podlagi katerih vam bo komisija 
lahko dodelila točke. 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel št.: 01/7230-220.

Izpolnjeno vlogo oddajte v tajništvu vrtca ali pošljite po pošti na naslov: 
Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, najkasneje do 31. 3. 
2020.

                                                UPRAVA VRTCA MENGEŠ



Mengšan – februar 202036


