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Imamo odlično godbo! Nogometni klub 
Mengo 28 – najmlajši 
nogometaši osvojili 
svoj prvi pokal

"Intima" v Kulturnem 
domu Mengeš

Z gradnjo Športne 
dvorane Mengeš korak 
bližje k rešitvi prostorske 
problematike OŠ Mengeš

11 28 356 8

»Vodenje in celotna predstava na splošno je 
bila tudi tokrat pravi užitek tako za godbene 
sladokusce kot za splošne ljubitelje. Prav 
tako je bil brezhibno izpeljan preostali 
program, s podelitvijo turističnih priznanj 
vred. Kot vedno, je šlo tudi tokrat za prijetno 
sožitje dveh dosežkov oziroma presežkov.«

Ivan Sivec

Šport ti da disciplino, 
vztrajnost in 
potrpežljivost



Planinsko društvo JANEZ TRDINA Mengeš

Vas vabi na predavanje
Toneta Škarje

IZ MENGŠA DO HIMALAJE,

ki bo v petek, 19. januarja 2018,
ob 19. uri na

 MENGEŠKI KOČI

30. 1. in 19. 2. 2018

ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB MENGEŠ

in
OBČINA MENGEŠ

vabita vse člane in občane

na
SPOMINSKO SLOVESNOST OB 74. OBLETNICI

POBOJA TALCEV V ZALOKAH, UPORA PROTI OKUPATORJU, 
ZA PADLE MENGŠANE TER DOGODKE V OKOLICI MENGŠA 

MED 2. SVETOVNO VOJNO.
Slovesnost bo 31. 1. 2018 ob 17.30 uri v 

Kulturnem domu v Mengšu.

Slavnostna govornica bo: tov. Marija Majhenič, 
predsednica Pokrajinskega odbora Ljubljanskega 

področja.
V kulturnem programu bodo sodelovali:

MPZ Svoboda Mengeš
Godba Veteranov

Recitatorji O.Š. Mengeš

VABLJENI in DOBRODOŠLJI!
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SMUČARSKO DRUŠTVO MENGEŠ
                         organizira

 
SMUČARSKO 

DRUŠTVO MENGEŠ 
 

organizira 
 

S E J E M 
 

rabljene opreme 
 

03.12.2016  od 9-16  
 

04.12.2016 od 9- 16  
 

v AIA centru( za občino Mengeš) 

VELESLALOM
za

POKAL OBČINE MENGEŠ
(zaprto prvenstvo) 

Sobota, 8. februar 2018

2 .  M E N G O  T R I S   P O K A L  ( F o r c h )
Sobota, 24. februar 2018

 in
3 .  M E N G O  T R I S   P O K A L  ( K o s o b r i n )

Sobota, 3. marec 2018

  9.00 - 10.30 Prijave tekmovalcev
  11.00  Tekma 
  14.30   Podelitev priznaj in nagrad

SMUČIŠČE BRSNINA V KRANJSKI GORI
VABLJENI!
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo 

biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano tele-

fonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu 

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaro-

čenih prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne honorirajo. Potrebno jih je oddati v 

formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne fotografije 

(vsaj ena je obvezna k vsakemu članku) pošiljajte kot samostojne datoteke v .jpg 

formatu ter velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in 

navedite avtorja. Dolžina prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki, 

v vsakem primeru pa je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za 

naslednjo številko je zadnji dan v mesecu. Prispevki oddani po tem roku ne bodo 

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. januarja 2018

Kazalo

.
Sreča je sončen dan. Ker je sonce en velik antidepresiv.

Sreča so počitnice z otroci. Ker bodo enkrat odšli po svoje.

Sreča je dober sosed. Ker gremo brez skrbi od doma in je za 
našega mucka poskrbljeno.

Sreča je šopek rož v vazi. Ker rože božajo oči in dušo.

Sreča je udobna postelja.  Ker se v njej sprostimo in prepustimo 
lepim sanjam.

Sreča sta oče in mati. Ker nas imata brezpogojno rada.

Sreča je tek v naravi. Ker prikliče pozitivne misli.

Sreča je dobro kosilo. Ker da energijo in nas razvaja.

Sreča je nekoga imeti rad.

Poiščite svojo srečo!

Edvard

Iskanje sreče

4 Občina

8 Intervju

11 Reportaža

14 Mengeški utrip

22 Zanimivo

24 Šport

30 Iz življenja cerkve

32 Kultura

38 Politika

39 Prireditve - Oglasi
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V gradbeni sezoni 2018 
predviden začetek in 
konec gradnje obvoznice 
v občini Mengeš
V petek, 15. decembra 2017, se je Franc Jerič, župan Ob-
čine Mengeš na sedežu družbe DRI upravljanje investicij, 
d. o. o., v Ljubljani srečal z Alešem Hojsom, direktorjem za 
področje cest in razvojnih projektov, ter Bojanom Cerkov-
nikom, vodjo projekta gradnje obvoznice Mengeš. Srečanje 
pred novim letom je bilo namenjeno pregledu opravljenih 
aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
manjkajočega dela obvoznice. Postopki tečejo v skladu s 
terminskim planom, gradbeno dovoljenje bo predvidoma 
pridobljeno januarja oziroma februarja 2018, sama gradnja 
pa se bo začela, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, v za-
četku gradbene sezone 2018.

Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov, je iz-
postavil dobro sodelovanje in koordinacijo aktivnost povezanih z 
gradnjo obvoznice: »Vse aktivnosti usklajujemo na rednih mesečnih 
sestankih s predstavniki DARS in gradnja manjkajočega dela obvo-
znice Mengeš ostaja prioriteta.« Bojan Cerkovnik, vodja projekta, 
je predstavil opravljene aktivnosti od zadnjega sestanka ter napo-
vedal: »Nadaljujemo skladno z dogovorjenim terminskim planom. 
Pričakujemo, da se bo gradnja manjkajočega dela obvoznice, ob 
terminsko ugodni izbiri izvajalca, začela in končala v gradbeni sezo-
ni 2018.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je zahvalil za vse 
informacije in pojasnil: »V občini že težko pričakujemo realizacijo 
gradnje dogovorjenega dela obvoznice, saj si želimo preusmeriti 
tovorni promet iz naselja Mengeš.« Pri tem je oba predstavnika 
družbe DRI povabil na eno od prihodnjih sej občinskega sveta, na 
katerem bosta svetnicam in svetnikom predstavila aktivnosti pri 
izvedbi obvoznice. 
Glede na prva poizvedovanja o vrednosti del so ugotovili, da je viši-
na rezerviranih sredstev primerna in upajo, da bodo postopki izbire 
izvajalca potekali brez zapletov in pritožb.

Besedilo in foto: Občinska uprava
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Kje začeti?
Se sprašujemo, kje začeti? Pa začnimo od začetka, z začet-
kom novega leta, z novim koledarjem, z novimi željami, z 
upanjem, da nam bo leto 2018 vsaj tako prijazno, kot je bilo 
leto pred njim.

Veliko želja in voščil je bilo izrečenih, pa vendar smo sami tisti, ki 
smo najbolj odgovorni do sebe, do naše okolice, v kateri živimo in do 
ljudi, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Veliko je bilo dogodkov 
oziroma prireditev, ki so nas razveselile in smo ob njih uživali.
Tudi v občinski upravi imamo v letošnjem letu kar nekaj izzivov ozi-
roma strateško pomembnih projektov, ki jih moramo začeti in jih v 
nadaljevanju oziroma prihodnosti tudi realizirati v zadovoljstvo ob-
čanov. Kar nekaj je takšnih, ki niso v naši domeni, pa vendar bomo 
z našo aktivnostjo vsekakor nadaljevali ter skušali čim prej doseči 
želeno realizacijo. 
Kaj pa je tisto, česar si najbolj želimo, o čemer me občani največ 
sprašujejo? Na prvem mestu je dokončanje nezgrajene obvoznice, 
saj nam obstoječe stanje otežuje in poslabšuje bivanje. Naslednji 
najbolj pereč problem je prostorska stiska za izvajanje športne vzgoje 
v Osnovni šoli Mengeš. Na teh dveh segmentih bo potrebno poka-
zati največ energije, vztrajnosti in strokovnega pristopa, da se naše 
želje in potrebe čim prej uresničijo. Seveda je bilo veliko tega že do 
sedaj postorjenega, zato lahko z zadovoljstvom ugotavljam, če se 
lahko izrazim v športnem žargonu, da smo tik pred startom. Tudi na 
drugih področjih nas čaka dosti dela in izzivov, predvsem pa bi radi 
realizirali vse tisto, kar smo planirali in potrdili v naših proračunskih 
dokumentih.
V letu 2018 bodo tudi državnozborske in lokalne volitve. Vsem ti-
stim, ki me sprašujete in želite izvedeti, ali se bom podal v vnovično 
kandidaturo za župana na lokalnih volitvah, pa lahko odgovorim pri-
trdilno. 
Želel bi ta uvodnik dokončati z željo in mislijo o stvareh, ki nas čaka-
jo, ki so nam izzivi, ob njihovi realizaciji pa nas obdaja občutek za-
dovoljstva. Naj vas ti občutki spremljajo v letu 2018, da bi uspešno 
zaključili zastavljene cilje in se jih veselili.

Franc Jerič, župan



OBČINA

V letu 2017 smo uspešno realizirali projekt komunalnega opremlja-
nja krajših odsekov ulic. Začelo se je z asfaltiranjem in urejanjem 
odvajanja meteorne vode na 40-metrskem odseku Japljeve ulice ter 
52-metrskem odseku ceste na Sadnikarjevi ulici. Sledila je rekon-
strukcija dela Grobeljske ceste z ureditvijo odvodnjavanja in gradnjo 
30 m dolgega odseka pločnika od Vodnikove do Domžal. Na Dalma-
tinovi ulici je bil zamenjan 37 let star vodovod. V Loki pri Mengšu, 
na Cesti na Gmajno, je bila zgrajena nova javna razsvetljava, ki vsem 
udeležencem v prometu zagotavlja večjo varnost. Na Kolodvorski ce-
sti je bila zamenjana hidroizolacija in na mostu pa asfalt, urejeno 
je bilo tudi  odvodnjavanje meteorne vode z mostu. Na Trubarjevi 
ulici je bil obnovljen dotrajan vodovod, zamenjanih je bilo 9 hišnih 
vodovodnih priključkov. Na Prešernovi cesti je bil zgrajen nov vodo-
vod in zamenjanih 12 hišnih priključkov, zgrajen je bil nov plinovod 
s hišnimi priključki ter postavljena nova javna razsvetljava s petimi 
svetilkami. Na občinski cesti od Loke pri Mengšu do ceste za Dobeno 
je bilo na 1,1 km dolgem odseku cestišče razširjeno, urejene so bile 
bankine ter odstranjena drevesa za boljšo preglednost na nevarnih 
odsekih na brežinah. Občina je v letu 2017 izvedla tudi delna sanaci-
ja cestišča Drnovo, poškodovani deli cestišča so bili izrezani, ponovno 
utrjeni in preplasteni. Urejeni sta bili tudi pešpot od otroškega igrišča 
na Hribarjevi ulici do trgovskega centra ter pešpot do spomenika tal-
cem na Zalokah.

Komunalno opremljanje 
ulic v letu 2017 
zaključeno z izgradnjo 
infrastrukture na 
Lavričevi in Ropretovi 
ulici

Na Lavričevi cesti je bil decembra, ker so vremenske razmere gradnjo 
še dovoljevale, zamenjan 90 m dolg vodovod s 13 hišnimi priključki. 
Ko bo vreme toplejše in bolj suho, bo sledila še preplastitev cestišča. 
Prav tako decembra je bila na Ropretovi cesti mimo VDC INCE zaklju-
čena vgradnja komunalnih vodov. Na 400 m dolgem odseku so bili 
v celoti izdelani vodi za fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, 
plinovod, vodovod, telekom (priprava za optiko), elektro kabelsko ka-

nalizacijo in javno razsvetljavo (elektro kabelska kanalizacija). Cesta 
je sedaj izdelana do spodnjega ustroja, asfalt pa bo vgrajen spomladi, 
ko bo vreme toplejše. Takrat bodo postavljeni tudi novi drogovi za 
javno razsvetljavo in nameščene svetilke. Cestišče bo do takrat nor-
malno prevozno in vzdrževano.

Besedilo in foto: Občinska uprava
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Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš – januar in februar 2018
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

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

četrtek, 18. januar, ob 19:30 Predstavitvena delavnica kreativnega 
slikanja za odrasle

Krajevna knjižnica Mengeš, Slovenska 
cesta 30, 1234 Mengeš

Maja Maselj in Krajevna knjižnica 
Mengeš

petek, 19. januar, ob 19. uri Predavanje Iz Mengša do Himalaje 
(predavatelj: Tone Škarja)

Mengeška koča na Gobavici, Ogrinovo 1, 
1234 Mengeš

PD Janez Trdina, Mengeš

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

sreda, 24. januar, ob 17. uri Predstavitvena delavnica kreativnega 
slikanja za otroke

Krajevna knjižnica Mengeš, Slovenska 
cesta 30, 1234 Mengeš

Maja Maselj in Krajevna knjižnica 
Mengeš

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

ZIMOVANJE NA ZELENICI Zelenica PD Janez Trdina, Mengeš

sobota, 3. februar, ob 18. uri Zbor članov Planinskega društva Janez 
Trdina Mengeš

Mengeška koča na Gobavici, Ogrinovo 1, 
1234 Mengeš

PD Janez Trdina, Mengeš



Z gradnjo Športne dvorane Mengeš korak bližje 
k rešitvi prostorske problematike Osnovne šole 
Mengeš
V letu 2018 bo Občina Mengeš začela drugo fazo reševanja prostorske problematike Osnovne šole Mengeš, zgradila bo 
športno dvorano. Pripravljajo pa se tudi projekti za dokončno preureditev Osnovne šole Mengeš, in sicer preureditev obsto-
ječe telovadnice v jedilnico in kuhinjo, knjižnico ter manjkajoče kabinete za kakovostnejše delo pedagoških in strokovnih 
delavcev na šoli.

Gradnja športne dvorane Mengeš 
V julijski številki glasila smo predstavili idejno zasnovo nizkoenergij-
ske večnamenske športne dvorane Mengeš. Postopek gradnje je sedaj 
v zaključni fazi pridobitve gradbenega dovoljenja na Upravni enoti 
Domžale. Na Občinski upravi Mengeš pričakujemo, da bomo gradbe-
no dovoljenje pridobili v zimskih mesecih in takoj začeli s postopkom 
izbire najugodnejšega izvajalca. Takoj ko bo mogoče, najverjetneje v 
začetku poletnih šolskih počitnic, pa se bo začela gradnja. Dvorana 
bo v prvi vrsti namenjena kakovostnemu izvajanju športnega pouka, 
ki se sedaj izvaja v neprimerno urejenih, prirejenih prostorih ter za or-
ganizacijo različnih šolskih športnih tekmovanj. V popoldanskih urah 
bo dvorana na voljo športnim društvom za športne aktivnosti njihovih 
članov, kar ponuja novo priložnost za razvoj organiziranega športa v 
občini Mengeš, v večernih urah pa bo na voljo za rekreacijo občank 
in občanov.
Naj še enkrat poudarimo, da se je projekt gradnje nizkoenergijske 
večnamenske športne dvorane Mengeš začel že leta 2009, ko sta 
Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli 
javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije. Izbrana je bila 
rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, d. o. o., saj gradnja dvorane 
neposredno ob Osnovni šoli Mengeš predvideva ohranitev parkovnih 
in rekreacijskih površin. Parkovnim in rekreacijskim površinam pa so 
prilagodili tudi materiale in zunanji videz objekta. Projekt gradnje je 
prekinil kohezijski projekt »vodooskrbe«, za kar je morala občina za-

ložiti lastna sredstva, rezervirana za gradnjo športne dvorane. Konec 
leta 2016 je občina dobila zagotovila za povrnitev založenih sredstev 
ter gradnjo športne dvorane vključila v proračun občine za leti 2017 
in 2018. Glede na to, da se je v letu 2016 in 2017 zgradil vzhodni 
prizidek k Osnovni šoli Mengeš, ki je posegel v predvideno območje 
za gradnjo športne dvorane, se je načrtovano športno dvorano ustre-
zno preprojektiralo. Dodatni razlog za preprojektiranje je tudi želja 
občine po pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada.

Preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo, jedilnico, knjižnico in 
kabinete
V naslednjem obdobju bo na vrsti tretja, zadnja faza ureditve prostor-
ske problematike Osnovne šole Mengeš, ki predvideva preureditev 
obstoječe telovadnice v kuhinjo in jedilnico, knjižnico ter manjkajoče 
kabinete. Predlog preureditve posebej pozdravljajo vključeni v orga-
nizacijo šolske prehrane ter učenke in učenci, ki imajo naročeno ko-
silo v šoli, saj sedaj nanj čakajo tudi več kot šolsko uro. Za vse, ki 
imajo obveznosti takoj po pouku, morajo tako imeti urejene posebne 
oznake, ki dovoljujejo prehod v posebno, hitrejšo vrsto. Poleg tega je 
zagotavljanje kakovostne prehrane v kuhinji s skoraj polovično kapa-
citeto od realizirane skoraj nemogoče. Z ureditvijo kuhinje, jedilnice, 
knjižnice in kabinetov na novi lokaciji pa bo zagotovljen tudi nemoten 
pouk v kletnih učilnicah, saj so sedaj čakajoče učenke in učenci v 
vrsti za kosilo pogosto moteči. 

Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš začel že leta 2009
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Z ureditvijo novih prostorov za šolsko knjižnico bo poleg lažje izposoje 
knjig zagotovljeno več prostora za organizacijo različnih aktivnosti 
in razstav povezanih s knjigami, branjem in drugimi vsebinami, ki 
so sedaj namenjene zelo omejenemu številu učenk in učencev. Prav 
tako pomembni so tudi kabineti za pedagoške in strokovne delavce, 
saj kakovostna organizacija pouka zahteva vse več učnih priprav ter 
individualnih obravnav učenk in učencev. 
Na Občinski upravi Mengeš pričakujemo, da bo predlog projekta tre-
tje, zaključne faze reševanja prostorske problematike Osnovne šole 
Mengeš pripravljen, usklajen in finančno ocenjen tako, da bo lahko 
umeščen v eno od naslednjih proračunskih obdobij. 

Besedilo in foto: Občinska uprava

Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, d. o. o.

Parkovnim in rekreacijskim površinam so prilagojeni tudi materiali in 
zunanji videz objekta

Dvorana bo v prvi vrsti namenjena kakovostnemu izvajanju športnega pouka
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INTERVJU: Žiga Zupan

Kdaj si postal član ŠD Partizan in kako je 
potekala tvoja pot od igralca namiznega te-
nisa, trenerja in do predsednika? 
V ŠD Partizan sem se vključil leta 1995, 
pred 22 leti. V osnovni šoli so nam predstavi-
li namizni tenis, ki me je zelo pritegnil. Igra-
nje namiznega tenisa v tekmovalnem smislu 
je namreč zelo zahtevno. Igra zaradi velike 
hitrosti žogice (do 160 km/h) in majhnega 
prostora zahteva hitrost reagiranja in izved-
be gibov. Zato sem se vključil v društvo in 
začel trenirati. Po nekaj letih premora zaradi 
srednješolskih obveznosti sem se vrnil v dru-
štvo, najprej kot rekreativni igralec, pozneje 
pa sem začel pomagati trenerju Davidu Ore-
šniku. Hkrati sem uspešno zaključil usposa-
bljanje za pomočnika in nato tudi za samo-
stojnega trenerja namiznega tenisa. Z delom 
v društvu sem se spoznaval tudi kot vaditelj 
športne rekreacije. Leta 2013 sem nato pre-
vzel vlogo podpredsednika društva, marca 
letos pa funkcijo predsednika. Kljub temu, 
zaradi lastnega veselja, še vedno opravljam 
tudi delo trenerja namiznega tenisa, kolikor 
mi le čas dopušča. Zadnji dve leti pa sem 
tudi vodja ekipe, ki letos nastopa v 2. državni 
SNTL (Slovenski namiznoteniški ligi). 
 
Kakšno je bilo tvoje sodelovanje z doseda-
njim predsednikom? 
Še preden sem postal podpredsednik, sva s 
predsednikom Jožetom Mlakarjem sodelova-
la pri raznih zadevah, kar se tiče delovanja 
društva. Po prevzemu funkcije predsednika 
se s prejšnjim predsednikom (ki je trenutno 
podpredsednik društva) redno slišiva. Pred-
vsem na začetku mi je zelo pomagal razložiti 
celoten postopek dela, določene stvari pa 
kot pomoč meni tudi še uredi. Tako bi se mu 
rad na tem mestu zahvalil za vso pomoč in 
za predhodno delo pri dolgoletnem vodenju 
društva in upam, da bo takšno sodelovanje 
tudi v prihodnje. 
 
Si ves čas treniral v ŠD Partizan in kakšni so 
bili tvoji športni uspehi? 
Kar se resnega tekmovalnega dela tiče, sem 
treniral in tekmoval samo v ŠD Partizan 
Mengeš. Nekaj let pa sem treniral tudi stan-
dardne in latinsko-ameriške plese. Ker so se 
treningi začeli prekrivati, sem ples opustil ter 
se posvetil samo namiznemu tenisu. V času, 
ko sem treniral, je bila konkurenca kar veli-
ka. Takrat je bilo na državnih tekmah v moji 
starostni skupini okoli 200 igralcev in igralk. 
Kot tekmovalec bolj vidnih uspehov nisem 
dosegel, občasno sem bil med šestnajstimi 
najboljšimi posamezno, ekipno pa je bilo kar 
nekaj uspehov. Več uspehov sem dosegel 
v zadnjih letih kot trener, saj naši igralci in 
igralke dosegajo zelo lepe uspehe na državni 
in tudi na mednarodni ravni. 
 

Šport ti da disciplino, 
vztrajnost in 
potrpežljivost
Letos je dolgoletni predsednik ŠD Partizana, Jože Mlakar, predsedniški 
stolček predal mlademu športnemu kolegu, Žigu Zupanu. Žiga je odrasel v 
Mengšu, kjer se je spoznal tudi z različnimi športi. Imel je srečo, ker je imel 
pri tem veliko podporo svojih staršev, saj ga je oče spremljal skoraj na vseh 
tekmah. Žiga je zelo delaven in vztrajen, znan je predvsem po tem, da hoče 
vsako stvar izpeljati do konca. Ker je zelo aktiven, ga prijatelji in domači 
večkrat pokarajo, da si nikoli ne zna vzeti časa zase, in da mora kar naprej 
nekaj početi.
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Kakšne motorične sposobnosti moraš imeti 
za šport in kaj si s športom razviješ in kaj 
pridobiš? 
Za vse športe so pomembne tako prirojene 
kot tudi pridobljene motorične sposobnosti. 
Z redno vadbo si motorične sposobnosti lah-
ko izboljšaš, predvsem moč, vzdržljivost in 
hitrost. Redna vadba v mladosti pripomore 
tudi k boljšemu planiranju časa za učenje ter 
prostega časa, ki ga je treba porazdeliti med 
časom za šolo in časom za treninge. Šport 
ti da tudi disciplino, vztrajnost in potrpežlji-
vost. Vse to ti pomaga tudi pozneje v življe-
nju, predvsem če si zelo zaposlen, saj si znaš 
pravilno organizirati prosti čas. Vsekakor pa 
se pri športu stkejo tudi prijateljstva, saj se 
s soigralci, s katerimi treniraš, redno videvaš 
in tako drugače skoraj tudi ne gre, kot da vsi 
delujemo kot enovita skupina. Spoznaš se 
tudi s tekmovalci iz drugih klubov, s kateri-
mi se redno srečuješ na vseh tekmovanjih. 

Pri športu se stkejo tudi prijateljstva, saj se s soigralci, s katerimi treniraš, redno videvaš 
in tako vsi delujejo kot enovita skupina

Z nekaterimi od njih se sam še sedaj slišim, 
pa čeprav nisem tekmovalno aktiven že več 
kot deset let. 
 
Katera vloga ti je najljubša, tekmovalec, tre-
ner ali predsednik? 
Vsaka od teh vlog je zanimiva. Kot tekmova-
lec poskušaš pridobljena znanja s treningov 
uporabiti in preizkusiti na tekmah. Rezultat 
na tekmi je na koncu odvisen predvsem od 
posameznega tekmovalca. Glavna vloga tre-
nerja pa se večinoma opravi že na treningih, 
kjer podrobno spozna vsakega posameznega 
igralca in točno ve, česa je posameznik spo-
soben. Na tekmi sem tako kot trener pogosto 
bolj v stresu, kot sem bil kot igralec, še po-
sebej na pomembnih tekmah. Vendar posku-
šam stres obvladovati in mirno voditi svoje 
tekmovalce. Vlogi predsednika društva sem 
se že privadil, je pa vsekakor to odgovorna 
funkcija, kjer je treba skrbeti za vse malenko-
sti v društvu. Zaradi vedno večje birokracije 
in številnosti članov, ki jih je 330, ta funk-
cija vzame veliko prostega časa. Posledično 
sem tako manj časa v dvorani na treningih. 
Trudim pa se uskladiti vse svoje obveznosti, 
tako skupaj z izvršnim odborom in drugimi 
vaditelji delo v društvu poteka tekoče. 
 
Kakšni so tvoji cilji in želje na področju 
športa v Mengšu in kaj bi spremenil v ŠD 
Partizan? 
Predvsem bi rad nadaljeval delo z mladimi. 
Drugače pa bi, tako nam kot drugim športnim 
društvom, pogoje za delovanje dosti izboljšala 
nova športna dvorana, ki jo čakamo že vrsto 
let. Prav tako menim, da bi bilo dobro izbolj-
šati sodelovanje med Zdravstvenim domom 
ter športnimi društvi, saj bi lahko že zdravniki 
mlade Mengšane usmerjali v rekreacijo pod 

strokovnim vodstvom. Kar se tiče sprememb 
v ŠD Partizan, pa je do nekaterih sprememb 
že prišlo, predvsem kar se tiče računalniške 
obdelave podatkov. V kratkem imamo namen 
spremeniti še način vodenja evidence priso-
tnosti, razmišljamo pa tudi, da bi poenostavili 
predvsem stvari za vaditelje in vodstvo. 
 
Se pri ŠD Partizan osredotočate le na dolo-
čene športne panoge, ali delujete bolj široko 
na področju športnih disciplin? 
Kar se tekmovalnega dela tiče je v ospredju 
namizni tenis, drugače pa imamo v društvu 
veliko vadbenih skupin z različnimi športni-
mi panogami od odbojke, košarke, badmin-
tona itd., ki so primerne tako za mlajše kot 
tudi za starejše. 
 
Dvorana, v kateri izvajate športne dejavno-
sti, je stara in majhna. Kako to rešujete? 
Res je, dvorana je premajhna za vse naše čla-
ne in za tekmovanja. To rešujemo tako, da za 
določene vadbene skupine najemamo prostor 
v OŠ Mengeš, za tekmovanja pa moramo na-
jeti večje dvorane drugod. Tudi glede obna-
vljanja dvorane poskušamo čim več, kar je le 
možno, urediti kar sami. Na ta način privar-
čujemo finančna sredstva, ki so zelo omejena. 
Tako smo leta 2013 sami pobarvali celotno 
dvorano in druge prostore, večjih posegov, kot 
je npr. toplotna izolacija objekta ali prenova 
kurilnice, pa nam brez pomoči Občine kot la-
stnice objekta ne bi uspelo urediti. Lani smo 
tako s pomočjo Občine prenovili tudi razsve-
tljavo in uredili izolacijo stropa v dvorani.
 
Kaj bi za konec hotel sporočiti svojim so-
občanom? 
Izkoristite prosti čas tudi za športno rekre-
acijo, saj si s tem izboljšujete svoje lastno 
zdravje in počutje! 

Besedilo: Blanka Tomšič 
Foto: osebni  arhiv

Z delom v društvu se je spoznaval tudi kot 
vaditelj športne rekreacije

Več uspehov je dosegel v zadnjih letih kot tre-
ner, saj njegovi igralci in igralke dosegajo zelo 
lepe uspehe na državni in mednarodni ravni
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Zanimiva pot 
Športnega 
društva 
Partizan
Vodenje Športnega društva Partizan sem kot 
predsednik prevzel leta 1982. Takrat je bila glavna 
dejavnost ženska košarka. Ekipa ženske košarke je 
postala prvakinja Slovenije in nato uspešno igrala v 
takratni 2. jugoslovanski ligi.

Ker pogoji v telovadnici OŠ Mengeš za igranje tekem niso ustrezali, 
se je ženska košarka preselila v Domžale, ustanovile so samostojno 
društvo. V Športnem društvu Partizan je bila organizirana vadba za 

cicibane, pionirje in mladince, rekreacija za člane in članice. Orga-
nizirali smo odmevno prireditev košarkarski maraton 24 ur košarke. 
Na prireditvi se je vedno zbralo veliko gledalcev, pred začetkom 
maratona pa so nastopale ekipe paraplegikov, slovenska mladinska 
reprezentanca, ženska ekipa Domžal … V tistem času smo zgradili 
prva teniška in balinarska igrišča. Obe sekciji sta popestrili delo v 
društvu, število vključenih se je povečalo. Sčasoma sta se sekciji 
osamosvojili in še danes uspešno delujeta. Pri vadbi smo uvaja-
li nove oblike delovanja in privabili nove člane, tako je uspešno 
delovala skupina za aerobiko, ob pomoči občine smo odprli fitnes 
studio, v vadbo pa so vključene tudi tri skupine starejših članic, dve 
skupini odbojke ... 
Leta 1989 smo začeli z redno vadbo namiznega tenisa in kar hitro 
dosegali odmevne rezultate na regijskih tekmovanjih in na državni 
ravni. Danes je mengeška namiznoteniška sekcija najuspešnejša v 
Sloveniji, vključenih je več kot 50 mladih igralcev. Poraslo je tudi 
zanimanje za rekreativno igranje namiznega tenisa. Pohvalimo se 
lahko z bronasto evropsko medaljo, ki jo je pred leti osvojila Špela 
Burgar v mladinski konkurenci, pa tudi z dvema bronastima me-
daljama na evropskem prvenstvu za kadetinje (Katarina Stražar in 
Nika Kobetič). Naš tekmovalec Luka Trtnik je letos na evropskem 
prvenstvu za invalide osvojil naslov evropskega prvaka med po-
samezniki in v igri dvojic, na kar smo posebej ponosni, pa tudi 
tekmovalki Ana Tofant in Katarina Stražar sta na ekipnem evrop-
skem prvenstvu kot članici državne reprezentance osvojili 1. mesto 
v drugi diviziji … Vse od leta 1992 dalje uspešno organiziramo 
tekmovanja na najvišji državni ravni. Ker pa v Mengšu ni ustreznih 
pogojev, smo vsa državna prvenstva organizirali v Domžalah ali v 
Cerkljah na Gorenjskem, v zadnjem času pa v Komendi. Organiza-
cija teh tekmovanj je vedno zahtevala ogromno truda, za izpeljavo 
tekmovanj pa je sodelovalo več kot 30 sodelavcev. Leta 1998 sta 
se v 1. slovensko namiznoteniško ligo uvrstili ekipi članic in članov. 
Ekipa članic je prenehala z nastopanjem leta 2006, članska ekipa 
pa še nadaljuje s tekmovanji v 1. ligi. Leta 2015 smo v ligaško 
tekmovanje vključili še ekipo mladih in že po enem letu so v 3. ligi 
osvojili 1. mesto, v sezoni 2017/18 pa uspešno tekmujejo v 2. ligi 
in so kandidati za osvojitev 2. mesta. Moje delo je bilo pomemb-
no tudi na področju zagotavljanja potrebnih sredstev za delovanje 
vse obsežnejšega dela ŠD Partizan. Del sredstev smo namenjali 
za delovanje na področju tekmovalnega športa, del pa ob pomoči 
Občine za vzdrževanje telovadnice. Vsem številnim donatorjem in 
sponzorjem gre zasluga in zahvala, da smo obsežen program vedno 
izpolnili in ga nadgrajevali. 
Leta 2013 sem izvršni odbor društva seznanil, da bo to moj zadnji 
mandat vodenja. Z Žigo Zupanom, ki sem ga poznal kot nadobu-
dnega tekmovalca namiznega tenisa in se je kmalu vključil tudi v 
trenersko delo ter uspešno končal usposabljanje za trenerja nami-
znega tenisa, sva se dogovorila, da prevzame mesto podpredsedni-
ka in se seznani tudi z delovanjem in vodenjem društva. Tako sva 
zadnji mandat z Žigom zelo tesno sodelovala. Skupaj sva pripravila 
prireditev in brošuro ob 70-letnici delovanja ŠD Partizan Žiga je vso 
pozornost namenil digitalizaciji delovanja društva, pripravil raču-
nalniške programe za vodenje blagajniškega poslovanja, za pripravo 
poročil, lotil pa se je tudi prenove in posodobitve spletne strani 
našega društva ... Videl sem, da je svojemu delu predan, da je 
zanesljiv in natančen, zato sem vesel, da me je letos po 35 letih 
vodenja zamenjal in predsedniško delo opravlja uspešno, predano 
in zanesljivo. Kot podpredsednik društva mu bom pri njegovem delu 
vedno z veseljem pomagal in želim, naj bo še naprej dobro sode-
lovanje vseh.
  

Besedilo: Jože Mlakar
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Mengeška godba s kapelnikom Dimitrij Lederer je pripravila pester glasbeni program s samimi domačimi solisti

Sam izbor skladb je bil dokaj zahteven. Še posebej v prvem delu so naši 
godbeniki dokazali, da obvladujejo tudi najzahtevnejšo glasbeno litera-
turo in da se s pomočjo odličnega in nadvse temperamentnega dirigen-
ta Dimitrija Ledererja upajo spopasti tudi z najzahtevnejšimi skladbami. 
Vse so izvedli na visoki ravni, brez kakršnih koli napak, tako rekoč 
enakovredno kakovostno po vseh sekcijah. Tudi drugi del koncerta je 
bil tokrat precej zahteven – nekateri poslušalci so menili, da celo preveč 
– a so godbeniki ta vtis popravili z bolj ali manj obveznimi prazničnimi 
dodatki. Na splošno pa lahko ugotovimo, da godbeniki oziroma dirigent 
ne podlegajo sveti preproščini, temveč so tudi tokrat izpeljali glasbeni 
lok do konca v vsej svoji viziji dobre godbe na pihala. Vodenje in celotna 
predstava na splošno je bila tudi tokrat pravi užitek tako za godbene 
sladokusce kot za splošne ljubitelje. Prav tako je bil brezhibno izpeljan 
preostali program, s podelitvijo turističnih priznanj vred. Kot vedno, je 
šlo tudi tokrat za prijetno sožitje dveh dosežkov oziroma presežkov. 
Morda bi v prihodnje veljalo med letom zadolžiti enega od mengeških 
fotografov ali sodelavcev Mengšana, da bi prispeval več fotografij o 
lepotah Mengša, saj se nam še posebej od pomladi do jeseni ponujajo 
v vsem svojem razkošju.
O sami godbi pa je treba dodati, da je s pomlajenim kadrom in očitno z 
dovolj resnim pristopom odličnega dirigenta Dimitrija Ledererja (godbo 
vodi že skoraj deset let) in z odličnim organizacijskim vodstvom dosegla 
visoko vseslovensko raven, ki nam je lahko vsem v ponos, še posebej 
pa godbenikom samim, saj lahko brez pomisleka konkurirajo številnim 
podobnim poklicnim glasbenim sestavom. Rečeno na kratko: Imamo 
odlično godbo in upajmo, da bo ta nivo z neutrudnimi vajami, z visoko 
profesionalnim dirigentskim pristopom ter z do občinstva odgovornimi 
nastopi obdržala tudi vnaprej.

Besedilo: Ivan Sivec
Foto: E.V.

Imamo odlično godbo!
Delovanje Mengeške godbe spremljam že skorajda petdeset 
let. Od stoletnice naprej, ko smo z dirigentom Francijem Li-
pičnikom in z drugimi vnetimi godbeniki začeli s prireditvijo 
Pod mengeško marelo, pa intenzivno. Že tedaj sem se začel 
zavedati, kaj godba pomeni Mengšanom in kako visoko ka-
kovostno godbo na pihala imamo. Ob letošnjem prednovole-
tnem koncertu pa še posebej ugotavljam, da smo kar premalo 
ponosni nanjo in da jo premalo podpiramo. Že med letom so 
naši godbeniki dosegli nekaj vrhunskih dosežkov, od pokala 
Vinka Štrucla, do izjemnega rockovskega koncerta, pika na 
i pa je vsekakor bil zaključni koncert. In prav o njem bi rad 
napisal nekaj vrstic.

Žan Avbelj je imel svoj prvi nagovor v vlogi predsednika KD Mengeška 
godba. Funkcijo je prevzel v začetku septembra.

Medtem ko je godba igrala Straussovo Šampanjsko polko, so skupaj 
nazdravili slavnostni govornik Boštjan Svete, trenerka Mengeških 
mažoretk Anita Omerzu Tome, predsednica TD Mengeš Zorka Požar, 
župan Franc Jerič in povezovalca Maja Keržič in Žan Avbelj. Kapelnika 
Dimitrija Ledererja pa ni zraven, saj je vestno opravljal svojo kapelniško 
funkcijo.

REPORTAŽA: Koncert KD Mengeška godba
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REPORTAŽA: Koncert KD Mengeška godba

Letošnja solista sta bila klarinetist Miha Kosec, ki je zopet 
navdušil s svojim igranjem, tokrat s Carmen – koncertno 
fantazijo, za katero je sam za godbo napisal tudi priredbo ...

Z godbo so ponovno sodelovale Mengeške mažoretke, ki jih je vedno več

... in Alojz Kompan, ki je navdušil s trobento in Concertno etudo
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V uvodnem govoru je predsednica Zorka Požar pohvalila urejenost Mengša. Člani 
upravnega odbora društva so vsakokrat v zadregi, komu podeliti priznanje. Izbor so 
naredili na podlagi predlogov občanov in komisije društva. Upravni odbor je na koncu 
podelil priznanja naslednjim občanom in društvu: Anici Stopar iz Loke za ocvetličenje 
in urejenost okolice, Mihaeli in Cirilu Bolta za domiselno ureditev vrta in okolice, Miri in 
Slavku Grilc iz Topol za lepo urejen in ocvetličen vodnjak na vrtu ter Kulturnemu dru-
štvu Mihaelov sejem, ki letos praznuje 20-letnico delovanja, ker s svojim delom veliko 
prispeva k ohranjanju kulturne dediščine v kraju in promociji Mengša v domačem in 
mednarodnem prostoru.

Besedilo in foto: E. V.

V sklopu novoletnega koncerta Mengeške godbe v Kulturnem domu Mengeš 
je 26. decembra lani, predsednica Turističnega društva Mengeš, Zorka Požar 
podelila turistična priznanja za vzorno urejene vrtove in okolico mengeških 
domov.

Turistična priznanja kot 
spodbuda

Zorka Požar: »Hvala vsem občanom in 
občankam, ki kakorkoli prispevajo k 
ustvarjanju prijetnega in čistega bivalnega 
okolja. Vsem, ki delajo male stvari in te z 
ljubeznijo. Tudi z malimi stvarmi in dejanji 
se da spremeniti in polepšati svet.«

Za ocvetličenje in urejenost okolice je 
priznanje dobila Anica Stopar iz Loke

V imenu Kulturnega društva Mihaelov sejem 
je priznanje prevzel predsednik Matjaž Repnik

Mihaela in Ciril Bolta sta prevzela priznanje za domiselno 
ureditev vrta in okolice

Mira in Slavko Grilc iz Topol sta dobila priznanje za lepo urejen in 
ocvetličen vodnjak na vrtu
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MENGEŠKI UTRIPMENGEŠKI UTRIP

Med nas je spet prišel stari, dobri dedek Mraz
Člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša smo se zbrali v soboto, 9. decembra 2017, v Kulturnem domu v Radomljah, 
na novoletnem druženju z obiskom dedka Mraza. Pridružili so se nam gostje: župan Občine Kamnik Marjan Šarec, župan 
Občine Komenda Stanislav Poglajen, podžupan Občine Mengeš Božo Ropotar in direktorica Zveze Sožitje Mateja De Reya.

Predsednica dr. Tatjana Novak je navzoče pozdravila in se zahvalila 
vsem, ki sodelujejo v društvu, tako staršem, skrbnikom, rejnikom, kot 
strokovnim delavcem, spremljevalcem in prostovoljcem, ki s svojo pre-
danostjo in podporo omogočijo, da se v društvu izvedejo vse načrto-
vane akcije ter še več, kar prispeva, da se člani društva z veseljem 
udeležujemo društvenih aktivnosti. 

S košarico dobrot nam je kamniški župan, g. Marjan Šarec, zaželel pri-
jetno praznovanje. Prav tako sta nam želela vse lepo in dobro v novem 
letu komendski župan, g. Stanislav Poglajen, in mengeški podžupan, 
g. Božo Ropotar. Ga. Mateja De Reya nas je seznanila z novostmi v 
zakonodaji, ki se dotikajo naših članov. 
Ogledali smo si igro »Jazbec in njegovo petje« v izvedbi KD Mlin Rado-
mlje, avtorice Nine Mav Hrovat, in se prijetno zabavali. 
Prejeli smo tudi posebno donacijo v višini 1.600 EUR, ki so nam jo 
na pobudo g. Nedja Pevulja, poslovodje bencinskega servisa Domžale 
1 namenili Petrolovi bencinski servisi Domžale 1 (Nedjo Pevulja), Tr-
zin (Dean Malkoč), Voklo 1 Šenčur (Anja Mandelj), Primskovo 1 Kranj 
(Simon Čebul), Primskovo 2 Kranj (Gašper Golob), Zlato polje 2 Kranj 
(Simon Čebul), Domžale 3 (Miha Slapnik) in Rakovnik Ljubljana (Mati-
ja Avšič). Predsednica se je za prejeto donacijo toplo zahvalila in pove-
dala, da bodo sredstva porabljena za izvedbo zimskega tabora in učenja 
za življenje članov društva, oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Po obisku dedka Mraza in obdarovanju smo druženje nadaljevali  v 
preddverju Kulturnega doma, kjer so nas čakale sladke dobrote, ki so 
jih pripravile članice, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Veseli smo 
prisluhnili mlademu ansamblu z zanimivim imenom »Bele gate«, ki 
so nam popestrili praznovanje (njihova povprečna starost je 12 let), 
seveda smo se ob njihovih zvokih tudi veselo zavrteli. Prijetno se je bilo 
zopet srečati z znanci, prijatelji, se pogovoriti, pokramljati, izmenjati 
informacije in izkušnje ter si zaželeti vse dobro. 

  
Besedilo in foto: Metka Mestek

Ustvarjalna delavnica adventnih venčkov
December je bogat in dejaven mesec in takšen je bil tudi med mladimi v prostovoljnem gasilskem društvu Topole. V soboto, 
2. decembra, smo organizirali delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Adventni venček simbolizira čas do božiča, hkrati pa 
obuja tradicijo in vzpodbuja druženje in pogovor v družini.

Prvi adventni venček je naredil evangeličanski pastor Johann Hinri-
ch Wichern leta 1839. Otroke iz revnih hamburških četrti je želel 
vzpodbuditi k sodelovanju pri bogoslužju, zato je na staro leseno 
kolo pritrdil 19 majhnih rdečih sveč in 4 velike bele. Tako je vsak 
dan z otroki prižgal eno malo rdečo, ob nedeljah pa eno veliko svečo 
in tako skupaj z njimi odšteval dneve do božiča.
Na dan delavnice je v gasilnem domu dišalo po svežem smrečju, 
mahu, drugih zimzelenih rastlinah in svečkah. Na mizi smo imeli 
pripravljene bele stiroporaste obroče, filc, žaklovino, raznobarvne 
trakove in pisane okraske. Venčki, ki smo jih izdelali, so bili različ-
nih oblik in barv ter iz naravnih in umetnih materialov. Želeli smo, 
da se otroci prepustijo domišljiji in si izdelajo unikatni venček, ki bo 
dom krasil drugače kot kupljeni venček – krasil ga bo tudi z osebno 
izkušnjo izdelovanja in ustvarjanja. 
Delavnice se je udeležilo 10 otrok, 3 mentorji in starši, nastalo pa 
je 12 krasnih adventnih venčkov.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis

Družabno druženje z dedkom Mrazom

»Želeli smo, da se otroci prepustijo domišljiji in si izdelajo 
unikatni venček«



Mengšan – januar 2018 15Mengšan – januar 2018 15

Darila otrokom
Podjetje Hofer in Rotary club Domžale sta z igračkami raz-
veselila otroke iz materialno šibkih družin.

V tem zimskem prazničnem obdobju, ko je čas čarobnih bitij, druže-
nja in obdarovanja, smo v Centru za socialno delo Domžale prejeli 
kopico lepih, novih igračk, ki jih otroci obožujejo in s katerimi so v 
podjetju Hofer in Rotary clubu Domžale poskrbeli za veselje med 
otroki iz materialno šibkih družin. V imenu vseh obdarjenih, hvala za 
prijazno dobrodelno dejanje.

Besedilo in foto: Marta Tomec

Dedek Mraz v Mengšu
Vsako leto, na potovanju okrog sveta, pokuka v vse skrivne kotičke in vidi, da ni nikoli enako, kot je bilo lani ali še leto pred 
tem. Življenje se nenehno spreminja in lepo je, da prinaša tudi radostne trenutke.

In nekaj takih je dedek Mraz prinesel tudi mengeškim otrokom, ko jih 
je obiskal 16. decembra na prireditvi Naj bo srečno.
Ob tržnih stojnicah pri gasilsko godbenem domu je bilo že v dopol-
danskem času vse pripravljeno za druženje občank in občanov. Pope-
strile so ga seveda domače vokalne in glasbene skupine, ki so skupaj 
z obiskovalci in ansamblom Odziv poskrbele za lep uvod v otroško 
predstavo in obisk dedka Mraza.
Razvedrilni program so z vedrimi pesmimi začele vzgojiteljice, zdru-
žene v pevskem zboru Kalina, nato se je razlegel glas harmonik in 

orglic, saj sta zaigrali glasbeni sekciji kulturnega društva Mihaelov se-
jem, Harmonikarski orkester in Sejmarji. Tudi tokrat so ozračje ogreli 
še zvoki veteranov Mengeške godbe.
Pred začetkom predstave za otroke, izvedlo jo je KD Mlin Radomlje, 
so z »božičkovimi« kapami na glavah, zaplesale najmlajše plesalke 
AIA Mengeš.
Dopoldne se je hitro prevesilo v popoldansko pričakovanje, ko so otro-
ci, tudi s pomočjo staršev, priklicali dedka Mraza, ki se je v spremstvu 
godbe in snežink tokrat pripeljal v Mengeš kar s kočijo, v katero sta 
bila vprežena dva konjička.
Po pogovoru z otroki, ki jim je namenil lepo bero besed o vrednotah, 
je čas kar prehitro tekel in ob slovesu nam je dedek Mraz izrazil še 
svojo željo: »Upam, da se srečamo, družimo ter sežemo v roke tudi 
ob izteku leta 2018.«
Organizatorji so bili: Občina Mengeš, Toma prireditve, Turistično dru-
štvo Mengeš in KD Mihaelov sejem, ki so poskrbeli, da udeleženci 
prireditve niso bili lačni ali žejni.

Besedilo in foto: Matjaž

Otroci so tudi s pomočjo staršev priklicali dedka Mraza

Prejeli so kopico lepih, novih igračk, ki jih otroci obožujejo

V spremstvu godbe in snežink se je dedek Mraz pripeljal v 
Mengeš s kočijo, v katero sta bila vprežena dva konjička
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Srečanje članov Društva upokojencev Mengeš, 
starih 80 let in več
Društvo upokojencev Mengeš je 12. decembra 2017 organiziralo tradicionalno srečanje svojih članov starih 80 let in več. 
Srečanje je potekalo v posebej praznično okrašenem prostoru v Domu počitka Mengeš. Povabljenih je bilo 171 naših 
članov, ki so dosegli to visoko starost, srečanja pa se jih je udeležilo kar lepo število, kljub letom in različnim boleznim.

Vse navzoče je s prijetnimi melodijami za dobrodošlico pozdravil glas-
benik Franc Osterman.
Predsednik DU gospod Janez Šutar se je vsem zahvalil za udeležbo na 
srečanju in jim zaželel prijetno druženje. V prihajajočem letu 2018 pa 
naj jih spremljata predvsem zdravje in sreča.

Čestitkam se je pridružil župan Občine Mengeš gospod Franc Jerič in 
vsem zaželel vse lepo ob prihajajočih praznikih ter veliko zdravja in 
dobre volje v novem letu.
Vse navzoče je pozdravila tudi direktorica Doma počitka gospa Lidija 
Krivec Fugger.
Kosilo je bilo odlično, tudi sladica, potica in pijača. Za vse je poskrbelo 
osebje v kuhinji Doma počitka, za kar se jim zahvaljujemo.
Pregledali smo naš seznam povabljenih in ugotovili, da sta tokrat pri-
sotna najstarejša povabljenca gospa Mara Lužar, 94, in gospod Franc 
Košak, 90 let. Čestitali smo jima in ju skromno obdarili.
Za dobro voljo je vseskozi skrbel naš glasbenik. Skupaj z njim so zapeli 
tudi povabljenci.
Po nekaj urah prijetnega druženja so naši gostje odhajali vedri in na-
smejanih obrazov. Zaželeli smo jim še veliko sreče, predvsem pa zdrav-
je in nasvidenje prihodnje leto.
Vsem, ki so pomagali pri organizaciji srečanja, se najlepše zahvaljujemo.

Besedilo in foto: tajnica Francka Trobec, DU Mengeš

Tudi letos je Miklavž 
obdaroval otroke rejniških 
družin
Rotary klub Domžale je v sodelovanju z Občino Lukovica in 
Centrom za socialno delo Domžale tudi letos organiziral Mi-
klavžev večer v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici. 
Večer je tradicionalno namenjen otrokom iz rejniških družin 
občin Lukovica, Moravče, Domžale, Mengeš in Trzin.

Dogodek obiska svetega Nikolaja sta vsem pridnim otrokom sta letos 
popestrili predstava Pujsa Pepa in priljubljena pevka Alenka Kolman. 
V prelepem večeru lepe glasbe in skupnega petja so otroci priklicali 
svetega Miklavža, ki jih je bogato obdaroval z lepimi darili. Otroci so 
v polnih nahrbtnikih v toplino svojih domov odnesli igrače, čokoladne 
dobrote in seveda praktična darila.
Tudi letošnji dogodek so, poleg Občin Domžale, Lukovice in Trzina, 
finančno in materialno podprli številni donatorji, ki so prispevali fi-
nančna sredstva in praktična darila.

Besedilo in foto: Bogdan Zupan

Zaključno srečanje 
prostovoljcev
Ob zaključku leta smo 23. decembra v AIA – Mladinskem cen-
tru Mengeš organizirali zaključno srečanje naših prostovoljcev.

Enaindvajset prostovoljcev se je odzvalo povabilu na zaključno sreča-
nje, ki smo ga že tradicionalno organizirali kar v Mladinskem centru. 
Po pozdravnem nagovoru, voščilu za leto 2018 in druženju ob odlični 
hrani, ki jo je pripravil Trdinov hram, smo večer popestrili tudi z raz-
ličnimi aktivnostmi. Svojo srečo smo preizkusili s tombolo, po igri pa 
so sledila glasbena darila prostovoljcem: Aljaž Zupan nas je razveselil 
z odlično vokalno izvedbo skladbe Can't Help Falling Elvisa Presleyja, 
ki jo je zapel ob spremljavi kitare. Uroš Rangus pa nam je podaril 
svojo interpretacijo božičnih pesmi, ki jih je spremljal s saksofonom. 
Po glasbenih poslasticah so prostovoljci preizkusili novo pridobitev, 
električno rolko. Zabavali smo se tudi z namiznim nogometom, večer 
pa zaključili  z božičnimi karaokami. 
Vsem prostovoljcem, udeležencem  in prijateljem AIA – Mladinskega 
centra Mengeš pa še tole voščilo: 
»Samo dva načina sta, kako živimo svoje življenje. Eden je, da ni nič 
čudežno. Drugi pa je, da je čudež prav vse.« (A. Einstein). 

  
Besedilo: Blanka Tomšič

Povabljenih je bilo 171 članov

Sveti Miklavž je otroke bogato obdaroval z lepimi darili

Zaključno srečanje so popestrili z glasbenim programom
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Novartisov karierni zajtrk predstavlja karierne izzive 
za vrhunske strokovnjake doma
V Leku v Mengšu so 3. januarja pripravili že tretji Novartisov karierni zajtrk za visoko izobražene strokovnjake naravoslov-
nih znanosti, ki delajo ali študirajo v tujini. Projekt Novartisov karierni zajtrk je namenjen spodbujanju vračanja slovenskih 
strokovnjakov naravoslovja v domače okolje in je novembra lani prejel tudi priznanje za najbolj inovativno prakso pri razvoju 
kadrov, ki jo podeljuje Planet GV. Dogodek poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživnin-
skim skladom Republike Slovenije ter Društvom v tujini izobraženih Slovencev Vtis.

Na dogodku se strokovnjaki seznanijo z odličnimi kariernimi priložnostmi 
v domačem okolju in dobijo zelo konkreten vpogled v širok nabor izzivov, 
s katerimi se soočajo strokovnjaki v Novartisu. Izzivi v visokotehnološkem 
farmacevtskem podjetju so pogosto najpomembnejši argument, ki 
pripelje do odločitve za vrnitev v domače okolje: »Strokovnjaki, ki se 
izobražujejo ali že delajo v tujini, se za vrnitev navadno odločijo takrat, ko 
spoznajo, da bodo tudi v domačem okolju lahko uresničili svoje poklicne 

112 SOS OBVESTILA

Nesreče v cestnem prometu 2. 1. 2018 21:51
Ob 21.52 je ob Kolodvorski cesti v Mengšu voznik z osebnim vozilom 
zapeljal v kanal reke Pšate. Gasilci PGD Kamnik in Mengeš so vozni-
ka varno potegnili iz vozila, iz narasle Pšate z dvigalom izvlekli vozilo 
in odklopili akumulator. Podhlajenega voznika so prevzeli reševalci ZD 
Domžale in ga prepeljali v bolnišnico.

Požari na prometnih sredstvih 27. 12. 2017 10:44
Ob 10.44 se je v križišču Slovenske in Grobeljske ceste v Mengšu zgodi-
la prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Posredo-
vali so gasilci PGD Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, ki so zavarovali 

ambicije,« je poudaril Samo Roš, direktor kadrov in član uprave Leka.
Prvih dveh zajtrkov se je udeležilo več kot 150 slovenskih strokovnjakov 
iz tujine, zaposlitev jih je do zdaj dobilo petnajst; s številnimi pa ostajajo 
v stiku, saj se v farmacevtski industriji nenehno pojavljajo novi poklicni 
izzivi in nove priložnosti za strokovno rast.
Moniko Avbelj, raziskovalko v Razvojni analitiki v Tehničnem razvoju 
bioloških zdravil Mengeš, ki se je dogodka udeležila lani, je prepričal 
predvsem inovativen pristop do novih sodelavcev: »Na dogodku so mi 
omogočili vpogled v delo v biofarmacevtski industriji, zaradi česar sem 
se lažje odločila, ali bi bilo to delo primerno zame. Hkrati sem lahko v 
neformalnem pogovoru in sproščenem ozračju predstavila svoja znanja 
in interese.«
Tudi na letošnjem, že tretjem Novartisovem zajtrku pričakujejo veliko 
udeležencev, svoj prihod jih je napovedalo več kot petdeset. Špela 
Bernhard, idejna vodja projekta: »V veliko zadovoljstvo nam je, da 
je dogodek vedno bolj prepoznaven, da je udeležba tako številna in 
predvsem, da lahko vrhunskim in ambicioznim strokovnjakom ponudimo 
izzive, ki jih prepričajo, da se z veseljem vrnejo domov.«

Besedilo in foto: Katarina Klemenc

Zaključek leta ob 
taborniški čajanki
Leto se je bližalo koncu in taborniki smo ga zaključili z že 
tradicionalno čajanko, ki je letos potekala v Župnijskem domu 
Mengeš. Tokratna naloga naših članov je bila, da po skupinah 
z opravljanjem različnih nalog zberejo čim več kupončkov, s 
katerimi so si na koncu "kupili" sredstva za izdelavo stolpa.

Stolp je moral biti kar se da visok in odporen na naravne razmere, 
kot sta na primer potres ali pa orkan. Vse to je natančno ocenil naš 
arhitekt/vodnik Domen. Priložnost smo izkoristili tudi za podelitev rutk 
novim članom, ob kateri smo vsi skupaj obnovili taborniško zaprisego. 
Na koncu smo se pogostili s piškoti in drugimi prazničnimi dobrotami. 

Besedilo in foto: Ela Praznikeš

kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, z absorbentom posuli 
iztekle motorne tekočine in pomagali delavcem pri nalaganju po-
škodovanega vozila na vozilo vlečne službe. Poškodovanih ni bilo.

Požari v objektih 17. 12. 2017 16:51
Ob 16.51 so na Grobeljski cesti v Mengšu gorele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu 
so počakali do izgoretja saj, očistili dimno tuljavo, s termo kamero 
pregledali okolico dimnika ter svetovali obisk dimnikarske službe.

Besedilo: Gasilci

Postavitev stolpa ni bila lahka naloga

Prvih dveh zajtrkov se je udeležilo več kot 150 slovenskih 
strokovnjakov iz tujine, zaposlitev jih je do zdaj dobilo petnajst
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Obisk članov Šole zdravja v vrtcu Mengeš
Na malo manj lepo oktobrsko jutro so nas obiskali člani društva Šola zdravja. Že s samo prisotnostjo in njihovo pozitivno 
energijo je čez megleno jutro posijalo sonce.

Na ploščadi vrtca smo se jim pridružile vse skupine enote Gobica, 
od majhnih do velikih, od najmlajših do najstarejših. Člani so nam 
pripravili jutranjo telovadbo. Dobro smo se razgibali in zabavali. 
Manjši so malo prej zaključili z gibanjem, večji otroci pa so z veseljem 
sodelovali pri vseh vajah. Na koncu telovadbe so nas lepo presenetili 
še s pesmijo, pokazali so veliko dobre volje in pozitivnosti. Nekateri 
otroci pa so bili še posebej veseli, saj so bile med članicami njihove 
babice. 
Vsi se zavedamo, kako pomembna sta gibanje in telovadba za 
vse starostne skupine od najmlajših do najstarejših. V prvih letih 
otrokovega življenja je gibanje ključnega pomena in je zelo pomembno 
pri razvoju. Vsi si prizadevamo, da imajo otroci gibanja dovolj. Posebej 
lepo pa je, da si kdaj s takimi obiski popestrimo jutranja gibanja in s 
tem spodbujamo še medgeneracijsko sodelovanje.
Nad dejavnostjo smo bili vsi zelo navdušeni in se iz srca zahvaljujemo 
Šoli zdravja za razgibano jutro in polepšan dan. 

Besedilo in foto: Špela Ivanšek Medgeneracijska telovadba

Decembrski bralni večer
Društvo za študije kontemplativnih tradicij je decembra zao-
krožilo poltretje leto bralnih večerov, na katerih smo brali mi-
sli iz Dnevnika cesarja Marka Avrelija, pisma filozofa Seneke 
prijatelju Luciliju, ter odlomke iz njegovih razprav, zbrane v 
knjigi O srečnem življenju. Z njimi smo sledili filozofski tradi-
ciji, v kateri je branje del osebnega oblikovanja.

Tokrat smo se poglabljali v 13. pismo, ki govori o stanju, ko se boji-
mo nečesa, kar pričakujemo, da se bo zgodilo v prihodnosti in trpi-
mo, še preden se zgodi. Seneka v skladu s stoiško filozofijo svetuje, 
da se strahu lotimo z razumom in modrostjo. Spoznati moramo, 
ali je to, kar nas straši, resnično; ali imamo zanesljiva znamenja, 
da se bo nekaj zgodilo, ali so to le naše domneve. Marsikaj, kar 
pričakujemo, se nikoli ne zgodi in marsikaj, kar se zgodi, ima srečen 
konec. Pa tudi če pride nekaj slabega, sedaj tega še ni; zakaj bi šli 
bolečini naproti. 
Z branji nadaljujemo v letu 2018. Prvo bo v ponedeljek, 15. januarja 
2018, ob 19.30 v Knjižnici Mengeš.

Besedilo in foto: Nevenka Kovač

Pot, ki ti jo kažem, ni drugačna od tiste, po kateri te vodi tvoja narava

Novoletna zabava z 
Božičkom
V petek, 22. decembra, je bilo v Gasilskem domu Topole 
veselo, toplo in glasno … Božiček nam je namreč že sredi 
decembra prišepnil, da so bili otroci v Topolah tako pridni, da 
jih bo prišel obiskat.

Novoletno zabavo za otroke smo začeli z Božičnim muzikalom v iz-
vedbi hip hop plesalk društva AIA iz Mengša. Skozi zgodbo so nam 
plesalke predstavile pravi pomen Božiča, ki ga je treba začutiti v sebi 
in ga deliti navzven – sebi in drugim. Poleg lepe zgodbe z globoko 
vsebino pa je bil muzikal prijeten tako za oči kot ušesa. Ob koncu 
predstave smo skupaj poklicali Božička. In je le prišel – zabaven, 
prijeten in s polno vrečo daril. Vsak otrok je dobil svoje darilo in prilo-
žnost, da poklepeta z Božičkom. Otroci so mu ob koncu zapeli še dve 
pesmici, potem pa se je moral posloviti. 
Večer smo nadaljevali s karaokami in plesom. Osrednje prizorišče 
smo spremenili v plesišče, mize ob stenah pa smo obogatili s picami 
in pijačo. 
Novoletne zabave se je udeležilo 23 otrok, sodelovalo pa je 5 men-
torjev in veliko staršev.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis

Vsak otrok je dobil darilo in priložnost, da poklepeta z Božičkom



Turistično društvo Mengeš na tehniškem dnevu v 
Osnovni šoli Mengeš
Že nekaj let zapored TD Mengeš v okviru tehniškega dne v Osnovni šoli Mengeš organizira in izvede delavnico, na 
kateri učenci višjih razredov pod vodstvom mentorja ustvarjajo božično-novoletne venčke in okraske. Letos so se mladi 
ustvarjalci razdelili v dve skupini. V eni so izdelovali venčke in okraske iz klasičnih materialov, v drugi pa razne izdelke 
iz polsti.

Kaj pa je to polst oziroma polstenje? Polstenje ovčje volne ali filca-
nje je že zelo stara tehnika izdelave tkanine za različno uporabo. 
Ovčjo volno omočimo z vodo in milom. Z močnim drgnjenjem in 
stiskanjem se začne volna sprijemati in nastane kompaktna osno-
va – polst, ki nam nato služi za izdelavo najrazličnejših izdelkov za 
vsakdanjo uporabo in okraskov. Učencem je bila najbolj pri srcu 
izdelava angelčkov primernih kot obesek za božični drevešček. 
Izdelki, nastali iz pod rok mladih mojstrov, in okusno pecivo, ki 
so ga prispevale članice Turističnega društva Mengeš, so bili nato 
prodani na šolskem sejmu »Iskrice v očeh« 4. decembra 2017 v 
Osnovni šoli Mengeš. Ves izkupiček je bil namenjen šolskemu skla-
du za pomoč učencem iz socialno šibkih družin. Vodstvu šole in še 
posebej učiteljici Niki Mušič, kot gostiteljici delavnice, se društvo 
zahvaljuje za vso izkazano pozornost in gostoljubnost.       

Besedilo in foto: Miha Požar Prikaz polstenja volne
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Seveda, prazniki so za to, da imamo dela prost dan, pomisli 
marsikdo izmed nas. Pa so res samo to? Pa poglejmo v slovar 
slovenskega knjižnega jezika, ki navaja: »Praznik je dan, ko 
se navadno ne dela in je posvečen kakšnemu pomembnemu 
dogodku, ali spominu nanj.«

Slovenci smo kot narod že stoletja častili praznike, ki so bili povezani 
s skupnostjo ali državo, ki smo ji pripadali. Leta 1991 smo z lastno 
državo postali nacija in ustoličili nekatere svoje praznike, ki so se 
nam zdeli vredni spoštovanja. Tako smo leta 2005 prvič proslavili 
praznik – dan Rudolfa Maistra, ki pa na žalost prenekaterih ni dela 
prost dan in posledično gre mimo nas, ne da bi se sploh zavedali 
njegove prave vsebine.
23. novembra 1918 je general Rudolf Maister z vojsko, ki je štela 
4000 vojakov in 200 častnikov, razorožil zaščitno stražo oziroma t. 
i. zeleno gardo mariborskih Nemcev, ki so hoteli priključiti Maribor in 
štajersko Podravje nemški Avstriji. Novembra in decembra 1918 je 
Maister s soborci zasedel narodnostno mejno območje na Štajerskem 
in Koroškem.
S tem velikim dejanjem je pokazal pogum in odločnost, predvsem pa 
veliko ljubezen do slovenske zemlje in njenih ljudi.
Morda nam v teh časih manjka pokončnih ljudi prežetih z neizmerno 
ljubeznijo do domovine, kakršen je bil Rudolf Maister – Vojanov, ki se 
je rodil 29. marca 1874 v nam bližnjem Kamniku.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Slovenci se premalo 
zavedamo svojih praznikov

Novembra in decembra 1918 je Maister s soborci zasedel narodnostno 
mejno območje na Štajerskem in Koroškem
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MENGEŠKI UTRIP

Nastop na Sonce za vse. Foto: Sanja Tomšič

Zaključek leta obarvan s hip hop nastopi v 
prazničnem duhu
Praznične decembrske dni so vse plesne skupine iz AIA – Mladinskega centra Mengeš preživljale pridno in aktivno. S svojimi 
plesnimi točkami so izvedle kar pet nastopov, obarvanih v božičnem duhu in z njimi razveseljevale otroke, ki so se veselili 
težko pričakovanih božično-novoletnih počitnic.

Najstarejše plesalke iz skupine BBX so nastopile na šolski dobro-
delni prireditvi Sonce za vse. Skupaj s pevko Tejo Poljanšek so ob 
spremljavi Tinetove kitare zaplesale na skladbo You're the one that 
I want in tokrat gledalce v malo drugačnem plesnem stilu popeljale 
v svet muzikla Briljantina. 
Na Miklavževanju, 5. decembra, je mladinska plesna skupina Yes 
team za otroke, ki so nestrpno pričakovali Miklavža, pripravila mu-
zikal Božična pesem in pričarala znano delo Charlesa Dickensa o 
zagrenjenem dedku, ki ga strašijo trije duhovi Božiča, ker želijo v 
njem ponovno obuditi božičnega duha. 
16. decembra pa je Mengeš obiskal dedek Mraz na dogodku Naj 
bo Srečno, ki je potekal pred Gasilskim domom Mengeš. Preden je 
dobri mož s snežinkami prišel do mesta dogajanja, so tudi hip hop 

pionirji zaplesali ples snežink na živahno božično spremljavo Sie - 
Santa is coming for us. 
V božičnem duhu pa je bil obarvan tudi skupni božični nastop vseh 
plesnih skupin AIA. Dogodek je potekal 21. decembra v Mladinskem 
centru. Na njem so se predstavile vse plesne skupine, od malčkov 
pa do srednješolcev, s točkami, ki so jih pridno natrenirali v prvi 
polovici šolskega leta. Z rekordno udeležbo gledalcev in bogatim 
plesnim programom, ki so ga pripravili hip-hoparji, je nastal pravi 
plesni spektakel. 
Božično obarvane nastope smo zaključili v Gasilskem domu Topole. 
22. decembra je skupina mladink ponovno pričarala muzikal Božič-
no pesem, Božiček pa je vse razveselil z darilcem za pridno delo in 
pomoč pri razveseljevanju otrok. 
Po zasluženih božično-novoletnih počitnicah bodo plesalci nadalje-
vali proti novim plesnim izzivom, ki jih bo pripeljalo leto 2018. 
  

Besedilo: Sanja Tomšič

Miklavž na Dobenu. Foto: Sanja Tomšič

Božični nastop vseh plesnih skupin z rekordno udeležbo. Foto: Maja Tomšič



OBVESTILA - OGLASI

Datum objave: 12.1.2018 
Številka: 329-1/2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ 

ZA LETO 2018

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018.

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

       
  Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12.1.2018 
Številka: 69-3/2018 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ  V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2018

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018.

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

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12.1.2018
Številka: 629-1/2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH 
PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE 

KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018. 

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

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12.1.2018 
Številka: 339-1/2018 

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV 
NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ

ZA LETO 2018

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018. 

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

       
  Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12.1.2018
Številka: 69-2/2018 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ

ZA LETO 2018

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018.

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

       
  Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš

Datum objave: 12.1.2018 
Številka: 69-1/2018 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
V OBČINI MENGEŠ

ZA LETO 2018 

Rok za oddajo vlog je petek, 16. februar 2018. 

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

       
  Franc Jerič, l.r.

Župan Občine Mengeš
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Ručigajevo družisko drevoČebelarstvo že v 15. stoletju

Velika drevesa na Dobenu

Ozek vertikalni vhod v Kraljevo jamo

V Kraljevi jami
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Ime – Dobeno najverjetneje izhaja iz imena drevesa dob – hrast, saj 
izročilo pravi, da je bilo v preteklosti na tem hribovitem območju veliko 
število teh močnih, velikih dreves, ki jih je na Dobenem še vedno pre-
cej. Po znanih (dokumentiranih) podatkih je bilo ime prvič zapisano 7. 
maja 1461 Dobien (1602 Duben in 1606 Dobbenega)  v zemljiških  
listinah v Gradcu. 
Kraške jame – Dobeno leži na pobočju kraškega osamelca in med zna-
čilnostmi kraškega sveta so prav kraške jame, ki jih je na širšem raši-
ško-dobenskem območju precej, nekaj je že raziskanih (nekaj jih na to 
še čaka), žal pa je večina od teh dostopna le izkušenim jamarjem in si 
jih ni možno ogledati. Najlepša med temi je po pripovedovanju tistih, 
ki so bili v jamah, Kraljeva jama nad Dobenim. Raziskali so jo dom-
žalski jamarji. Pravijo, da je  čudovita, barvita, s kapniki, zavesami in 
čipkami, vsem, kar imajo najlepše kraške jame. Več o njih piše v knjigi 
»Mengeš in Trzin skozi čas« priznani slovenski polihistor Stane Stražar.    
Čebelarstvo že v 15. stoletju – Obiskovalci kraja lahko vidijo na Dobe-
nem kar nekaj aktivnih čebelnjakov. V krstni knjigi mengeške župnije se 
v začetku 15. stoletja, kot boter navaja J. Ručigaj, čebelar z Dobenega, 
kar daje misliti, da se je čebelarstvo na mengeškem območju začelo 
na Dobenem. Tudi zapisi iz začetka 19. stoletja navajajo, da so se lju-
bljanski čebelarji hodili učit čebelarstva na Dobeno k Ručigaju.  
Najstarejše rodovniško drevo v Sloveniji – Ni sicer dokazano, a tudi ne 
ovrženo. Rodbinsko drevo družine Ručigaj z Dobenega, ki ga je leta 
1983 po večletnem obdobju temeljitih raziskav izdelal priznani slo-
venski zgodovinar Tone Ravnikar, vsekakor velja za eno najstarejših v 
Sloveniji, saj sega v daljno leto 1586. 

  
Besedilo in foto: T. Vidrgar

ZANIMIVO

Zanimivosti o Dobenu                                      I. del

Ko slišimo ime Dobeno, večina pomisli na privlačno, hribovsko naselje z lepimi razgledi, neokrnjeno naravo s čistim zrakom, 
kraj za izlete, rekreacijo in res je tako. Toda Dobeno je tudi veliko več …



 

Nina Zalaznik je predstavila Kubo. Foto: Brane Tomšič
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Moje potovanje se je začelo s pristankom v prestolnici Havani. Že takoj 
ob prihodu je Kuba pokazala svoje najbolj prepoznavne znamenitosti. 
Povsod naokrog sem namreč lahko v objektiv lovila klasične stare ame-
riške avtomobile, stavbe, prežete s kolonialno arhitekturo, ob razisko-
vanju mesta pa sem lahko uživala tudi ob ritmih uličnih glasbenikov, 
ki te dobrovoljno povabijo, da se jim pridružiš pri igranju na improvi-
zirana glasbila. Na stadionu v glavnem mestu sem si ob množici ljudi 
in žarkih zahajajočega sonca ogledala tudi tekmo najbolj popularnega 
nacionalnega športa – baseballa. 
Po nekaj dneh v velikem mestu sem se odpravila naprej na podeželje 
v Vinales, ki je prav gotovo ena izmed najlepših pokrajin na Kubi. Pri-
jetno malo mestece očara s svojimi pisanimi hišami, ki so večinoma 
namestitve, namenjene turistom. Ob prihodu na Kubo (če ne že prej) 
popotniku kaj kmalu postane jasno, da je na otočju turizem izjemno 
cvetoča dejavnost, saj imajo praktično vse prilagojeno za turiste. Na 
voljo so namreč klimatizirani turistični avtobusi, kjerkoli lahko obiščete 
turistično agencijo, uporabljati pa morate (večinoma) tudi turistično 
valuto. Za ogled Vinalesa sem najela kolo, ki mi je omogočilo svobodno 
raziskovanje območja. Po krajšem vzponu me je očaral čudovit razgled 
na to gričevnato podeželje, ki je prekrito s poljedelskimi površinami, 
vmes pa za razgibanost poskrbijo posamezne palme, ki segajo visoko 
v nebo. Dolge ravne ceste z malo prometa omogočajo, da v miru od-
kriješ vse bolj ali manj skrite kotičke. Drugi del te pokrajine pa sem 
si ogledala s hrbta konja po imenu Mojito. Na izletu, ki sem ga rezer-
virala v lokalni agenciji, nam je vodnik razkazal območje, znano tudi 
po gojenju tobaka, preizkusili smo se lahko tudi v ročni izdelavi prave 
kubanske cigare. 

Iz Vinalesa me je pot vodila naprej do kraja Playa Larga. Kot že samo 
ime pove, sem končno prišla do obale. Območje od Playe Large do 
Playe Giron se razteza dobrih 30 km in ponuja številne kotičke, kjer se 
lahko ustaviš in skočiš v morje, da se na hitro in za kratek čas osvežiš. 
V gostišču, kjer sem bila nastanjena, sem prvič pokusila jastoga, poleg 
številnih drugih okusnih morskih jedi. Za ljubitelje morske hrane je ja-
stog prav gotovo ena izmed jedi, ki jih priporočam ob obisku Kube, saj 
je zaradi svežine izvrstnega okusa in tudi cena je primerna za vsak žep. 
Ob obisku lokalne krokodilje farme pa imaš po ogledu teh veličastnih 
živali vseh velikosti možnost pokusiti celo krožnik krokodiljega mesa. 
Cesta od Playe Large do Playe Giron je v mojem spominu zaznamo-
vana tudi z izrazitim smradom, razlog so številni raki, ki so žrtve pro-
metne ceste in na žgočem soncu smrad kar puhti z vročega cestišča. 
Pot me je nato skozi Cienfuegos, še eno izmed izrazito kolonialnih 
mest, pripeljala do Trinidada, ki je v 19. stoletju veljal za središče 
proizvodnje sladkorja. Ogled te, nekdaj tako pomembne dejavnosti, 
je na voljo v širši okolici mesta, kjer ti še vedno stisnejo svež sok iz 
sladkornega trsa, ki menda velja kot močan afrodiziak. Trinidad pa je 
sicer prijetno mesto, kjer je večina stavb v topli rumeni barvi, ljudje pa 
igrajo in prepevajo po ulicah. Pozorno oko lahko na skoraj vsakem ko-
raku po Kubi ujame tudi kakšnega kuščarja, ki so izredno raznovrstni, 
tako da težko vidimo dva popolnoma enaka. Iz Trinidada sem se s kla-
sičnim kubanskim avtomobilom, njihovim taksijem, odpravila naprej 
do kraja, imenovanega Móron, ki je bil izhodiščna točka za odhod na 
sosednja otoka Cayo Guillermo in Cayo Coco, kjer najdemo ene izmed 
najlepših peščenih plaž na svetu. S kokosom v eni in mojitom v drugi 
roki sem se prepustila sončnim žarkom, s snorklanjem okoli bližnjih 
otokov pa sem si ogledala tudi nekaj podvodnega sveta. 
Ob vrnitvi v prestolnico sem si na poti ogledala še zgodovinsko po-
membno mesto Santa Clara, ki še vedno nosi vidne posledice strelnih 
spopadov, nato pa sem se odpravila še, po moji oceni, v najbolj turi-
stični del Kube, Varadero. Poleg uživanja na precej obljudenih plažah, 
so tukaj na voljo tudi številne druge aktivnosti, od nakupovanja do 
igranja golfa, sama pa sem ta čas izkoristila tudi za novo izkušnjo – 
plavanje z delfini. Izjemen občutek je biti del njihovega življenjskega 
okolja in pobliže spoznati te čudovite, močne in hkrati nežne živali. 
Kuba predstavlja eno od najatraktivnejših turističnih destinacij na 
svetu, kar je lahko zaradi številnih turistov za popotnika precej mo-
teče. Vendar je navkljub vsemu še vedno moč videti naravne in kul-
turno-zgodovinske dragocenosti, ki te hitro pritegnejo in vrnejo kakšno 
stoletje nazaj ter tako pokažejo vso ritmičnost in živahnost kubanske 
kulture. 

Besedilo: Nina Zalaznik

Potovanje na Kubo
Nina Zalaznik nam je 29. novembra v okviru projekta 'Zanimiva popotovanja' v AIA – Mladinskem centru Mengeš predstavila 
svoje popotovanje po Kubi. Kuba kot šestnajsti največji otok na svetu, v severnih Karibih, ponuja veliko zanimivih doživetij, 
čudovite plaže in odlično hrano.



Novoletni turnir v 
namiznem tenisu
26. decembra 2017 je bil v telovadnici ŠD Partizan tradi-
cionalni novoletni turnir v namiznem tenisu. Na turnirju je 
nastopilo 26 tekmovalcev in ena tekmovalka.

Bronasti na turnirju v 
badmintonu v BIT centru
Prvo nedeljo v decembru so se mengeški rekreativni bad-
mintonisti po daljšem času odpravili na turnir v Ljubljano, 
in sicer na turnir Li-Ning GRAND PRIX BIT OPEN 2017. 
Konkurenca je bila močna, a kljub temu so se zelo približali 
stopničkam oziroma so nanje tudi stopili.

Zmagovalke ženskih dvojic

Zmagovalci moških dvojic

Prejemniki pokalov

vabi na
ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE

ki bo potekal v Domžalskem domu (Ljubljanska 58, Domžale) v 
soboto, 17. 2., 24. 2., 10. 3. 2018 (+ praktično delo) od 9. do 13. ure. 

Cena celotnega tečaja: 40 €.  
Prijave in več informacij: andreja.videmsek@gmail.com,                   

051 204 436 (Andreja), 041 323 249 (Jože)
www.ajda-domzale.si  

VABLJENI!
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Rezultati: 

Finalna skupina: 
1. mesto:         Matej Cvetko 
2. mesto:         Matevž Žganc 
3. - 4. mesto:   Luka Jokič, Dejan Fridrih 

  
Tolažilna skupina: 
1. mesto:         Brane Surla 
2. mesto:         Ivo Zelič 
3. - 4. mesto:   Janez Močan,Tilen Klopčič

ŠPORT

V kategoriji ženskih dvojic sta Nina Dodič in Helena Šinkovec po pre-
cej izenačenih dvobojih osvojili bron. Prav tako sta tretje mesto osvo-
jila vedno bolj uigrana Andrej Kuči in Jure Šinkovec. Jure se je pomeril 
še v konkurenci posameznikov in po mnogih napetih tekmah osvojil 
četrto mesto. V kategoriji mešanih dvojic sta do "malega finala" prišla 
tudi Helena Šinkovec in Igor Tomazin, ki sta prvič skupaj odigrala na 
turnirju, in bila na koncu četrta. 
V prihodnjem letu bo še kar nekaj priložnosti za dopolnitev bogate 
zbirke odličij z rekreativnih turnirjev v badmintonu. Verjamemo, da 
bodo naši badmintonisti te priložnosti dobro izkoristili.

Besedilo in foto: Helena Š.

Po žrebu so se v skupinah pomerili vsak z vsakim. Prvo- in drugo- 
uvrščeni sta se uvrstila v finalni del tekmovanja, tretji in četrti pa v 
tolažilno skupino, kjer so igrali vsak z vsakim. V zelo zanimivih in 
napetih dvobojih je prijetno presenetil mladi Luka Jokič, ki je osvojil 
3. - 4. mesto in ponosno prejel pokal.
  

Besedilo: Mlaj 
Foto: Žiga Zupan



Mengšanke druge, 
Mengšani pa tretji 
na finalu pokalnega 
tekmovanja v namiznem 
tenisu pokala Slovenije 
na Ravnah na Koroškem
V soboto, 23. decembra 2017, je bilo na Ravnah na Koro-
škem finalno tekmovanje pokala Slovenije za člane in člani-
ce v namiznem tenisu. Med štiri najboljše sta se pri članih 
in članicah uvrstili ekipi Mengša.

Pri članih je žreb določil, da se ekipa Mengšanov v polfinalu 
pomeri z ekipo Interdiskont Ravne, v drugem polfinalu pa sta se 
srečali ekipi Keme iz Puconcev in Interdiskont 2. Po treh urah 
igranja je zmagala ekipa Interdiskont 1 z rezultatom 5 : 2. V dvo-
boju za tretje mesto je ekipa Mengša, za katero so igrali Andraž 
Avbelj, Klemen Jazbič in David Orešnik, zmagala z rezultatom 5 
: 0 in osvojila tretje mesto. 
Pri članicah so se Mengšanke v polfinalu pomerile z ekipo ŽNTK 
Ljubljana in jih premagale z rezultatom 5 : 2. V finalu so se 
Mengšanke pomerile z ekipo Vesna iz Zaloga. V izenačenem in 
napetem dvoboju so Mengšanke povedle z rezultatom 3 : 2. Tara 
Kobetič je v dvoboju s Špelo Trelec povedla z 2 : 1, na koncu 
pa morala priznati premoč in dvoboj izgubila z rezultatom 2 : 3. 
Katarina Stražar je nato povečala prednost Mengšank na 4 : 3. 
Tara Kobetič je znova povedla proti Ivani Zera z 2 : 1, nato pa 
ob veliki smoli dvoboj izgubila. Mengšanke so bile blizu ponovi-
tve lanskega rezultata, ko so postale pokalne zmagovalke, kljub 
temu pa drugo mesto predstavlja za mlado ekipo lep rezultat. 
Na turnirju je blestela Katarina Stražar, ki je v šestih dvobojih 
premagala vse tekmice. Ekipo članov je vodil Gregor Gostiša, 
članice pa Žiga Zupan. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: Žiga Zupan

Ekipa članic s pokalom

Ekipa članov s pokalom

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

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

S: www.optika-golavsek.si

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

sobota
ZAPRTO!OptikaGolavšek

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

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

S: www.optika-golavsek.si
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 Rezultati: 
  
Člani: 
1. mesto:         Interdiskont 1 Ravne 
2. mesto:         Kema Puconci 
3. mesto          Mengeš 
4. mesto:         Interdiskont 2 Ravne 
  
Članice: 
1. mesto:         Vesna Zalog 
2. mesto:         Mengeš 
3. mesto:         Ljubljana 
4. mesto:         Murska Sobota
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V Mengšu je bil prejšnjo soboto v organizaciji NHK Mengeš 
odigran zadnji turnir za Slovenski pokal v namiznem hokeju v 
tem koledarskem letu. Na njem so odlično formo potrdili igralci 
NHK Kranj, ki so osvojili prvih pet mest.

Miklavžev turnir je postregel z zanimivimi in napetimi dvoboji, na koncu 
pa sta v finalu pristala najvišje postavljena igralca Tim Weisseisen in 
Bernard Rjavec, slavil je prvi z gladkih 3 : 0. Med domačimi igralci se 
je najbolje izkazal Bernard Škrlep s šestim mestom, s čimer je ubranil 
visoko tretje mesto v skupnem seštevku Slovenskega pokala.
V kategoriji osnovnošolcev Miha Škrlep ni imel konkurence, drugo me-
sto je zasluženo pripadlo Mili Lucerna, tretji pa je bil njen brat Riccardo. 
Slovenski pokal se nadaljuje konec januarja v Sevnici.

Besedilo in foto: Bernard Škrlep

Tim Weisseisen slavil na 
Miklavževem turnirju v 
namiznem hokeju

ŠPORT

Najboljši trije (z leve): B. Rjavec, T. Weisseisen, N. Škrlep
(vsi NHK Kranj)

Na prvem odprtem turnirju v Puconcih,  v nedeljo, 3. decem-
bra 2017, je turnir dobila Ana Tofant, ki je v finalu premagala 
klubsko sotekmovalko Katarino Stražar. V kategoriji mlajših 
kadetov je nastopilo 42 tekmovalcev in 29 tekmovalk iz 22 
klubov. Mengeš so zastopali David Grad, Jan Kromar, Luka 
Jokič in Andraž Kramžar. Luka Jokič in David Grad sta se 
uvrstila v finalni del tekmovanja, Jan Kromar pa je uspešno 
tekmoval v tolažilni skupini in osvojil drugo mesto.

Pri članih in članicah do 21 let so iz Mengša tekmovali Tim Pavli, 
Aljaž Frelih, Nejc Erjavec, Rok Trtnik, Luka Trtnik, Ana Tofant, Ka-
tarina Stražar ter Tara in Nika Kobetič. Pri fantih so se v finalni del 
tekmovanja uvrstili Aljaž Frelih, ki je osvojil 3.–4. mesto, Nejc Erjavec 
in Tim Pavli pa sta se uvrstila med šestnajst najboljših. 
Odlične so bile tekmovalke, vse štiri so se uvrstile v finalni del tekmo-
vanja. Tara in Nika Kobetič sta se uvrstili na peto do osmo mesto, v 
finalu pa sta se pomerili Ana Tofant in Katarina Stražar, z rezultatom 
4 : 0 je zmagala Ana. 

  Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

1. OT v namiznem tenisu 
za mlajše kadete in člane 
do 21 let v Puconcih

Ana 1. mesto, 
Katarina 2. 
mesto

Rezultati: 

Mlajši kadeti: 
3.–4. mesto:   David Grad 
med 16:           Luka Jokič 
2. mesto TS:    Jan Kromar 

Člani U21: 
3.–4. mesto:   Aljaž Frelih 
med 16:           Nejc Erjavec, Tim Pavli 

Članice U21: 
1. mesto:         Ana Tofant 
2. mesto:         Katarina Stražar 
5,–8. mesto:   Nika, Tara Kobetič 

Aljaž 3.–4. mesto

Najboljši osnovnošolci (z leve): M. Lucerna, M. Škrlep, R. Lucerna 
(vsi NHK Mengeš)
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Mengeš so zastopali Luka Trtnik, Nejc Erjavec, Rok Trtnik, Andraž 
Avbelj, Ana Tofant, Katarina Stražar ter Nika, Vita in Tara Kobetič. 
Ana Tofant je tudi tokrat dokazala, da je najboljša tudi v članski kate-
goriji. Tokrat je bila manj razpoložena Katarina Stražar, prijetno pa je 
presenetila Tara Kobetič, ki se je po odličnih igrah v predtekmovanju 
uvrstila v finalni del tekmovanja.
  

Besedilo: Mlaj 
Foto: Žiga Zupan

2. odprti turnir v namiznem tenisu Republike 
Slovenije za člane in članice
V nedeljo, 17. decembra 2017, je bil v Logatcu 2. odprti turnir za člane in članice. Na turnirju je nastopilo 37 članov iz 
štirinajstih slovenskih klubov in 26 članic iz trinajstih klubov.

Ana prvo mesto

Rezultati: 

Člani: 
med 16:           Andraž Avbelj in Rok Trtnik 
med 32:           Nejc Erjavec 
  
Članice: 
1. mesto:         Ana Tofant 
5.–8. mesto:   Tara Kobetič, Katarina Stražar

V skupini mladincev sta v 1. kakovostni skupini igrala Rok Trtnik in 
Aljaž Frelih, v 2. Tim Pavli in Bor Rutar in v 3. skupini Matej Prezelj. 
V skupini mladink je Katarina Stražar igrala v 1. skupini, Tara in Nika 
Kobetič pa v 2. skupini. 
Pri fantih je bil na stopničkah Rok Trtnik, ki je osvojil tretje mesto, 
Aljaž Frelih je bil sedmi. 
V 2. skupini je Tim Pavli osvojil sedmo mesto, Bor Rutar pa je bil 
osmi. Prijetno je presenetil Matej Prezelj, ki se je na turnir uvrstil kot 
rezerva in v 3. skupini osvojil drugo mesto. 
Pri dekletih je Katarina Stražar premagala vseh sedem tekmovalk in 
premočno osvojila prvo mesto. V 2. skupini je Tara Kobetič prema-
gala šest tekmovalk, izgubila pa dvoboj s Tjašo Novak iz Ljubljane in 
osvojila drugo mesto. 
Rok Trtnik je uvrščen na lestvici NTZS na drugo mesto, Aljaž Frelih 
je na tretjem mestu. 
Med mladinkami premočno vodi Katarina Stražar, Tara pa se je pov-
zpela z devetega na peto mesto.

  
Besedilo: Mlaj  

Foto: David Orešnik

1. TOP za mladince in mladinke v namiznem tenisu
V Križah je bil 9. decembra 1. TOP RS za mladince in mladinke, na katerem so nastopili najboljši tekmovalci in tekmovalke 
slovenskih namiznoteniških klubov. Tekmovalci so razvrščeni v tri kakovostne skupine s po osmimi tekmovalci, ki se pomerijo 
vsak z vsakim.

Tara drugo mesto

Katarina prvo mesto

Matej drugo mesto Rok tretje mesto



Uspešen zaključek tekmovanj v SNTL in pokalu
Končala so se tekmovanja v 1. in 2. slovenski namiznoteniški ligi ter pokalno tekmovanje do polfinala v sezoni 2017–2018. 
Prva članska ekipa, za katero igrajo Andraž Avbelj, Klemen Jazbič, David Orešnik, Mitja in Javor Zavec, je bila odlična v zadnjih 
treh krogih. Najprej je v gosteh premagala ekipo Ptuja z rezultatom 5 : 0, na gostovanju v Izoli pa ekipo Arrigoni z rezultatom 5 
: 4 ter v zadnjem krogu ekipo Kajuh Slovan iz Ljubljane z rezultatom 5 : 0. Jesenski del tekmovanja je končala na šestem mestu.

NTS Mengeš 1

NTS Cornilleau Mengeš 2

ŠPORT

Ekipa Cornilleau Mengeš 2, za katero igrajo Nejc Erjavec, Aljaž Frelih, 
Tim Pavli in Rok Trtnik, je kot novinec v 2. SNTL uspešno končala 
jesenski del tekmovanja. Po spodrsljaju v prvih dveh krogih je suve-
reno nadaljevala tekmovanje in premagala ekipo Vesna iz Ljubljane z 
rezultatom 5 : 0. V zadnjem krogu se je v dvorani ŠD Partizan Mengeš 
zbralo petdeset gledalcev, mladi igralci so ob podpori navijačev dose-
gli popoln uspeh. V prvi tekmi so premagali favorizirano ekipo Ilirija iz 
Ljubljane z rezultatom 5 : 1. 
V odmoru med obema tekmama so pripravili srečelov. Izžrebali so 
reprezentančno majico Ane Tofant, ki je uspešno tekmovala na sve-
tovnem prvenstvu za mladinke in pripravili pogostitev za obiskovalce. 
V popoldanski tekmi pa so premagali še vodilno ekipo iz Kočevja z 
rezultatom 5 : 0. V jesenskem delu tekmovanja zaostajajo za prvouvr-
ščenima ekipama Kočevja in Ilirije za dve točki, toda z lepimi obeti, da 
v spomladanskem delu z dobrimi igrami osvojijo prvo ali drugo mesto 
in se uvrstijo v 1. SNTL. 
Zaključeno je tudi pokalno tekmovanje do finalnega turnirja četverice 
v obeh kategorijah. V moški konkurenci smo tekmovali s tremi ekipa-
mi. Mengeš 3 je v 1. krogu premagal ekipo Prebolda, v 2. krogu pa 
izgubil z ekipo Mute. Mengeš 2 je moral priznati premoč ekipi Inter-
diskont, uspešno pa je igrala 1. ekipa Mengša, ki je premagala ekipo 
Tempo iz Velenja in za vstop med štiri najboljše še ekipo Vrhnike. 23. 
decembra bo na Ravnah na Koroškem finale četverice v obeh katego-
rijah, kar je za nas lep uspeh.

  
Besedilo: Mlaj  

Foto: Žiga Zupan

Nogometni klub Mengo 
28 – najmlajši nogometaši 
osvojili svoj prvi pokal
Mengeški cicibani U7 so v soboto, 16. decembra, v Šenčur-
ju, na 5. tradicionalnem Janovem turnirju, osvojili svoje prvo 
odličje in priznanje – pokal za tretje mesto. Vse tekme so od-
igrali brez poraza, v finale se niso uvrstili zaradi gola razlike.

Za mengeške najmlajše nogometaše je bil to prvi turnir za skupino 
U7. Tekmovanja so se udeležili številni nogometni klubi z Jesenic, 
Šenčurja, Bleda, Ivančne Gorice, Lesc, Škofje Loke in od drugod. Naši 
mengeški nogometaši so vse tekme odigrali odlično z izenačenim ali 
zmagovalnim izidom. Po končnem seštevku in pravilih tekmovanja 
pa je nogometašem manjkal le en gol. Rezultati v prvi vrsti seveda 
niso bili najpomembnejši. Mladi nadobudni nogometaši so tako pred 
številnimi navijači, starši, znanci prikazali svoje nogometne veščine, 
ki so jih pridobili med nogometnim šolanjem v NK Mengo 28. Pred-
vsem pa so pokazali, da gresta dober trening z odličnima trenerjema 
Suvada Gromilića Sukija in Matevža Potoka ter zabava zelo dobro 
skupaj. Zasluženo so tako lahko vsi dvignili svoj pokal. 

Besedilo in foto: Urška Vahtar

Mladi nadobudni nogometaši so pred številnimi navijači, starši, znanci 
prikazali svoje nogometne veščine
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Znova obilo priznanj za SSK Mengeš
Smučarski skakalci si že po tradiciji med božično-novoletnimi prazniki niso mogli privoščiti prav veliko oddiha. V Planici so 
namreč znova izpeljali člansko državno prvenstvo na (novi) Bloudkovi velikanki, ki so se ga udeležili tudi trije tekmovalci iz SSK 
Mengeš. Med njimi se je najbolje izkazal Anže Lanišek, ki je pristal na osmem mestu.

Mladi skakalci iz SSK Mengeš ovenčani s kolajnami in pokali

Nordijski kombinatorec Leon Šarc je s 33. mestom med skakalci v ab-
solutni konkurenci le za malo zgrešil nastop v finalu, brez njega pa je 
po ponesrečenem skoku na žalost ostal tudi Matjaž Pungertar (46.). 
Šarc se je zatem udeležil še članskega državnega prvenstva v nordij-
ski kombinaciji, na katerem si je priskakal in pritekel peto mesto, tik 
pred skokom v novo leto pa se je izkazal tudi Taj Ekart, ki je na tekmi 
za pokal Cockte na 66-metrski skakalnici v Žireh med dečki, starimi 
do 14 let, osvojil drugo mesto. 
Za mlajše skakalce se prve tekme v zimskem delu olimpijske sezone 
2017/18 začenjajo v dneh, ko berete te vrstice, s prvimi skoki na 
snegu pa so prav na dan samostojnosti opravili v Kisovcu na zasne-
ženih napravah "pobratenega" skakalnega kluba Zagorje. Večina upov 
je tedaj prejela tudi nove Slatnarjeve smuči in lahko si predstavljate, 
kako zelo so bili veseli, ko so si jih prvič naprtali na rame in se z nji-
mi odpravili proti vrhu zaletišča. Ponosno so jih razkazovali naokrog, 
zvečer pa verjetno zaspali v njihovi bližini. 
Nove smuči so tudi neke vrste nagrada za zelo dobre predstave v 
poletni sezoni, ko so kar tekmovali med seboj, kdo bo zbral več uvr-
stitev na zmagovalni oder. Kako zelo uspešni so bili, je pokazala tudi 
slovesna podelitev nagrad za dosežene rezultate v pokalu Cockte, ki 
so jo prejšnji mesec pripravili na Viru pri Domžalah. Voditelj prireditve 
je namreč pogosto na oder klical imena skakalcev iz SSK Mengeš. 
V slovenskem pokalu so največ točk zbrali Taj Ekart (do 14 let), Nik 
Bergant Smerajc (do 11 let) in Alen Pestotnik (do 10 let), druga mesta 
pa so ob kombinatorcu Leonu Šarcu (med člani) osvojili še Benjamin 
Bedrač (do 12 let), Tit Voranc Božič (do 11 let) in Jaka Perne (do 9 
let). V pokalu gorenjske regije so se z zlatimi lovorikami ovenčali Igor 
Teodor Herbstritt (do 13 let), Benjamin Bedrač (do 12 let), Tit Voranc 
Božič (do 11 let), Alen Pestotnik (do 10 let) in Jaka Perne (do 9 let), 
srebrni kolajni sta si priskakala Nik Bergant Smerajc (do 11 let) in 
Živa Andrić (do 11 let), bronasto odličje pa je osvojil Timo Šimnovec 
(do 11 let). 

Za konec bi se radi v klubu še iskreno zahvalili dosedanjim zvestim 
pokroviteljem ter seveda vsem Mengšanom in okoličanom, ki ste pod-
prli »projekt« koledarja za letošnje leto. Ob tej priložnosti bi radi vse 
skupaj povabili na državno prvenstvo za cicibane in cicibanke (do 
9 let), ki ga bomo v soboto, 10. februarja, pripravili v Zalokah pod 
Gobavico. To bo obenem memorialno tekmovanje v spomin na naše 
člane Blaža, Mateja, Sama in Jano, ki so nas pred skoraj natanko 20 
leti zapustili v tragični prometni nesreči pri Naklem. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: Goran Andrić
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Na Muti je bil v soboto, 16. decembra 2017 1. TOP Republike 
Slovenije za kadete in kadetinje v namiznem tenisu. Na turnir-
ju je nastopilo 24 najboljših kadetov in kadetinj iz slovenskih 
namiznoteniških klubov. Mengeš so zastopale Gaja Kobetič v 
1. skupini, Eva Šobar v 2., v 3. skupini sta nastopili sestri 
Brina in Živa Markič.

Gaja Kobetič je premagala šest tekmovalk, v dvoboju za prvo mesto pa 
je izgubila z Nušo Kadiš ter posledično osvojila drugo mesto. Eva Šobar 
je v 2. skupini osvojila sedmo mesto. V 3. skupini je Živa Markič osvojila 
četrto mesto, sestra Brina pa četrto mesto. Pri kadetih je Aljaž Goltnik 
osvojil četrto mesto, Dejan Jokič pa peto mesto. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

1. TOP v namiznem tenisu za kadete in kadetinje

Gaja osvojila drugo mesto
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Revija odraslih pevskih zborov dekanije Domžale
Na nedeljo Kristusa kralja vesoljstva so številni odšli v prelepo Moravško dolino, natančneje v cerkev svetega Martina v 
Moravčah, saj je tam kar enajst odraslih pevskih zborov prepevalo na reviji odraslih cerkvenih pevskih zborov. Revija ni 
razkazovanje ali tekmovanje, temveč predvsem srečanje, je priložnost za učenje, za obogatitev, za sproščeno druženje ob 
pesmi in med seboj. Saj lahko zapojejo brez svete resnosti, ki jo v izvajanju cerkvene glasbe zahtevajo obredi in liturgična 
slavja zakramentov, kajti takrat morajo slediti dokaj natančnim in uniformiranim liturgičnim navodilom.

Na revijalnem nastopu se lahko veliko bolj posvetijo izvajanju skladb, 
pevski tehniki, morda pripravijo tudi kakšno novost. Namen revije je 
v veliki meri medsebojno srečanje in na neki način tudi druženje z av-
torji skladb. Letos so izbrali skladatelje, katerih jubileje smo obhajali 
v letu 2017. Mednje zagotovo sodijo duhovnik Alojzij Mav, p. Angelik 
Hribar, Ignacij Hladnik, Matija Tomc, Stanko Premrl, p. Hugolin Sat-
tner in Fran Mlinar-Cigale. Tako smo prisluhnili zborom iz župnij Ra-
domlje, Peč, Domžale, Vir, Jarše, Dob, Brdo Trzin in dvema zboroma 
iz župnije sv. Martina iz Moravč. Mešani pevski zbor sv. Mihaela iz 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Mengša nam je tokrat zapel pesmi Lojzeta Mava Mati moja, venec 
pletem in p. Angelika Hribarja Med nami, Jezus, bivaš. Na orgle jih je 
spremljala organistka: Ana Kešnar, zborovodja, kot je bil že večkrat, 
Andrej Levec. Na koncu so zbori, tokrat so zaradi prostorske stiske 
peli kar v klopeh, zapeli pod taktirko Tomaža Pirnata in ob orgelski 
spremljavi Dominika Štefana še pesem Alojzija Mava Pozdravljena, 
zemlje ti blagoslov, s katero se je skladatelj leta 1922 prvič predstavil 
javnosti, in nato še pesmi Komu srce naj dam p. Hugolina Sattnerja 
in Alojza Mihelčiča Kristus mora kraljevati. Le spremna beseda iz ust 
Alojza Štefana nas je tokrat vodila od zbora do zbora, a na koncu je 
zbrane pevke in pevce, organiste in organistke, ter zborovodje in zbo-
rovodkinje nagovoril še dekanijski animator za cerkveno petje, župnik 
iz Mengša Marko Košir, ki je zbranim čestital ob prazniku svete Ce-
cilije, zavetnice cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev glasbenih 
inštrumentov, pevcev, izdelovalcev orgel in pesnikov, ter jim izrekel še 
zahvalo za njihov prispevek k lepšemu bogoslužju. Sledilo je prijetno 
druženje in obujanje spominov ob pogostitvi, ki jo je pripravila župnija 
svetega Martina v Moravčah. 

Besedilo in foto: DJD

27. december – Božični koncert v cerkvi sv. Mihaela 
v Mengšu
MePZ Svoboda Mengeš z zborovodjem Iztokom Kocenom si je v zadnjih letih pridobil veliko število poslušalcev, saj je bila 
na božično-novoletnem koncertu, 27. decembra lani, cerkev sv. Mihaela v Mengšu napolnjena do zadnjega kotička.

Za uvod se je domači zbor predstavil s štirimi sakralnimi pesmimi: 
Locus iste Antona Bruknerja, O sacrum convivium Luigija Molfina 
in dvema molitvama: Corrado Margutti: Ave Maria – Zdrava Marija, 
milosti polna, za konec prvega dela pa so poslušalci prisluhnili še, 
kako zveni molitev za vsakdanji kruh, Oče naš, Notre Pere, Maurica 
Durufleja v francoščini.
Kot je že navada, so mengeški pevci tokrat povabili v goste ženski 
pevski zbor Večernice iz Podutika. V zboru poje deset pevk, ustanovljen 
je bil pred desetimi leti, ime pa si je nadel po večerni molitvi.
Zbor vodi g. župnik Marko Čižman. Trenutno v zboru prepeva deset 
članic, ki jih družijo veselje do ljubiteljskega petja, prijateljstvo in 

molitev. Pohvalijo se lahko tudi z izdajo zgoščenke v letu 2014 z 
naslovom "Večer z Večernicami".
Ob spremljavi kitare in bobna cajon so Večernice zapele dve božični in 
dve slavljenski pesmi: Si videl zvezdice, V temni tihi noči, Pokloni se in 
Pričeval ljubezen bom.
Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je jeseni 2017 praznoval 45. 
obletnico neprekinjenega delovanja. Prvi dirigent zbora je bil prof. 
Tomaž Habe, ki je za zbor napisal skladbo Iz neba ljubezni. Ker je g. 
Habe praznoval okroglo obletnico rojstva, so pevci na koncertu zapeli 
pesem njemu v čast.
Sledila je pesem Ivana Ščeka: O polnoči – zgodba o rojstvu odrešenika 
in Zima, Atilija Kralja, napisana v vzhodnokraškem narečju. Opisuje 
zimski čas v slovenski vasi Trebče na italijanski strani.
Poslušalci so slišali še ob koncu leta nepogrešljivi pesmi Hallelujah 
Leonarda Cohena in seveda Sveto noč. Slednja bo v letu 2018 
praznovala 200 let od nastanka. Prvič je bila predvajana v vaški 
cerkvici sv. Nikolaja v Oberndorfu v Avstriji. Danes jo pojejo po vsem 
svetu, prevedena je v več kot dvesto jezikov. Na naših tleh je Sveta noč 
prvič zazvenela v Tržiču leta 1871. V slovenščino jo je prevedel in zapel 
Jakob Aljaž, takratni kaplan v Tržiču.

Besedilo: Olga Pavlin

MePZ Svoboda in Večernice v cerkvi sv. Mihaela v Mengšu.
Foto: Miro Pivar



Božični večer v Loki
Božični čas. Ta čas je najlepši čas v letu. Spodbuja nas, da 
smo radostni, dobrodelni, prijazni, odpustljivi ... Na božični 
dan, 25. decembra 2017, ob 18. uri je Pevska skupina Rž v 
parku pri kamnitem mostu v Loki prepevala božične pesmi.

Zapeli so osem pesmi. Koncert je povezovala Barbara Justin, nekaj 
lepih besed pa je občinstvu in nastopajočim povedala predsednica KD 
Antona Lobode Nataša Vrhovnik Jerič. Po končanem koncertu smo se 
posladkali s pecivom in čajem, ki so ga pripravile loške gospodinje.

Besedilo: Žiga Justin
Foto: Miha Justin

Božična pesem
Božični čas je čas, ki ima največ pesmi na svetu namenjenih 
ljudem ob tem prazniku. Pri MoKZ Mengeški zvon smo se 
tudi letos odločili, da pripravimo koncert božičnih pesmi v 
Domu počitka v Mengšu.

Božična pesem in spremno besedilo, ki ga je prebral Andrej Mehle, sta 
navzočim pričarala spomine na doživete božiče in božični čas vsakega 
posebej. Za posebni del koncerta so poskrbeli še orgličar Marjan Urba-
nija, violinistka Lara in kitarist Hervin Jakončič. Na koncu koncerta je 
zazvenela v skupni izvedbi še najlepša božična pesem Sveta noč. Bili 
smo veseli, da smo oskrbovancem in tudi zaposlenim pričarali božično 
vzdušje. Vsaka solza v očeh navzočih nam je bila največja nagrada tega 
dne. Hvala vodstvu doma in sestri Andreji Gogala za sprejem. Kličemo 
še enkrat: Vse dobro in veliko zdravja v letu 2018!

Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Andreja Gogala

Zbor Zvon, silvestrska tombola
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Zbor in solistka Zala Hreščak v Grand hotelu v Portorožu.

29. december – koncert 
v Portorožu
Tudi letos so pevci in pevke MePZ Svoboda Mengeš in zbo-
rovodja Iztok Kocen glasbeno obarvan zimski pozdrav pone-
sli na obalo, v Grand hotel v Portorožu. Koncert so začeli s 
prelepo domovinsko pesmijo »Oj, Triglav, moj dom« Jakoba 
Aljaža.

V nadaljevanju pa so številni poslušalci prisluhnili še skladbam 
različnih avtorjev: »Locus iste« Antona Brucknerja, »Oče naš« (Notre 
Pere) Maurice Durufléja in »Iz neba ljubezni«, ki jo je za zbor napisal 
prvi zborovodja prof. Tomaž Habe ob njihovi 45. obletnici delovanja.
Sledile so pesmi: »Slovenec sem« dr. Gustava Ipavca, »Temna noč se 
je storila« Frana Venturinija ter hudomušna in vesela »Debeli kum« 
Rada Simonitija.
Mengeški pevci so koncert zaključili s pesmimi: »Zima« Atilija Kralja, 
»Hallelujah« Leonarda Cohena, s sopranistko Zalo Hreščak, na klavir 
jih je spremljal Iztok Kocen. Za konec so obiskovalci slišali najbolj 
poslušano in največkrat izvajano božično skladbo Franza Gruberja 
»Sveta noč«.
Zbor se veseli tudi tretjega božično-novoletnega koncerta na praznik 
Svetih treh kraljev v cerkvi sv. Petra v Radovljici.

Besedilo: Olga Pavlin
Foto: Tomaž Korbar

Voščilo bralcem Mengšana
za leto 2018

Vsako jutro malo smeha … vsak 
dan kanček sreče in uspeha

ter vse leto zdravja in veselja, da 
se vsak dan izpolni ena

mala, skrita želja. Srečno 2018!

MePZ Svoboda Mengeš



Ina Malus razstavlja 
fotografije mengeških 
utrinkov
Ustanovna članica Likovnega društva Mengeš Ina Malus je 
te dni na stene Mestne kavarne Mesing bar razobesila sedem 
fotografij  Mengeški detajli in vedute so večini obiskovalcev 
kavarne zelo zanimivi.

Ena najbolj delavnih članic društva najde izziv tudi v fotografiji in želi 
s posebnim pogledom na detajle v  domačem okolju le-te približati 
obiskovalcem, ki v hitrem tempu življenja lepot Mengša ne vidijo ozi-
roma jih prezrejo. 
Poleg fotografij je razstavila tudi dve likovni deli pokrajine in zimski 
motiv. Dela bodo razstavljena predvidoma do konca januarja priho-
dnje leto. 

  
Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

KULTURA

Binca Lomšek ob svoji sliki "Alegorija moči"

Na razstavi »Podoba 
Ljubljane« tudi Likovno 
društvo Mengeš 
"Nov pogled na staro" 
Irene Gorenc in "Alegorija 
moči" Bince Lomšek
Zveza kulturnih društev Ljubljana, JSKD OI Ljubljana in Dru-
štvo likovnikov Ljubljana so v torek, 19. decembra 2017, v 
zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana odprli razstavo 37. 
Ex tempora »Podoba Ljubljane«. V uvodu je navzoče nago-
voril predsednik Društva likovnikov Ljubljana Rajko Bogataj.

Glasbenik in umetnostni zgodovinar Lado Jakša, ki je z avtorsko glas-
bo zapolnil atrij, je navdušil navzoče in ob koncu pripravil multivizijo  
– ob svoji glasbi je predstavil vse razstavljene slike. Likovno oceno 
razstavljenih del je podala umetnostna zgodovinarka in likovna kriti-
čarka Nuša Podgornik. Pokrovitelj te prireditve je župan MOL Zoran 
Jankovič, ki je na kratko prireditev tudi obiskal. Ubrani glasovi ženske-
ga pevskega zbora KUD Brezovica so zveneli veličastno, praznično in 
ogreli prezeble obiskovalce. 
»Nov pogled na staro« je delo Irene Gorenc in »Alegorija moči« delo 
Bince Lomšek, obe sta članici Likovnega društva Mengeš. V družbi 
45 likovnih del avtorjev iz vse Slovenije bosta deli na ogled do 10. 
januarja 2018 med 8. in 22. uro. 

  
Besedilo in foto: J. Šmon

Zima ob Pšati
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V petek, 8. decembra 2017, so nas obiskali člani radijskega kluba »Gremo plesat« iz Kopra z mentorico in voditeljico radij-
skega programa RTV SLO iz Kopra. Dva polna avtobusa s 84 člani kluba so prispeli ob 10. uri pred Godbeno gasilski dom, 
kjer smo jih sprejeli člani sekcije Veterani Mengeške godbe z Janezom Perom in člani Turističnega društva Mengeš. Kljub 
dežju so zaigrane skladbe Veteranov doživele odobravanje, presenečenje in vesel aplavz. Pozdravila sta jih Bojan Burnik 
in Jože Vahtar, ki jih je v nadaljevanju dneva popeljal po znamenitostih Mengša.

Najprej pa sta bila na vrsti sprejem in pogostitev udeležencev s strani 
TD Mengeš in Občine Mengeš z mengeškima kulinaričnima poseb-
nostima: »bizgecem in hvancatom«. Predsednica Zorka Požar je ob 
pozdravu povedala o njihovi zgodbi in vsebini. Člani kluba so si ogle-
dali tudi vadbeno sobo, Janez Per pa jim je povedal zgodbo Alpskega 
kvinteta in Veteranov Mengeške godbe. 
Gostje so s seboj prinesli tudi svojo kulinarično posebnost »briškole«, 
ki so pri nas znani kot lahki flancati. 
V nadaljevanju dneva smo pot peš nadaljevali do Melodije, kjer sta 
nas sprejela Vesna in Ciril Burgar in gostom predstavila svojo dejav-
nost. Polovico gostov pa si je izmenjaje ogledalo še cerkev sv. Miha-
ele, kjer nas je z zanimivosti cerkve in seveda Plečnikove krstilnice 
seznanil gospod Štefan Babič. Ob 12. uri pa je že sledil sprejem 
pri županu in podžupanu v Kulturnem domu Mengeš. Župan Jerič 
je orisal nastanek in življenje v naši občini, podžupan Ropotar pa 
je predstavil še kulturno in športno dejavnost v občini. Kot pozdrav 
gostom je zaplesala otroška folklorna skupina Svoboda Mengeš in po-
žela buren aplavz, še posebej pa harmonikarja, ki sta jih spremljala. 
Ura je bila že ena, ko smo se odpravili na Dobeno, kar je bil s tako 
velikima avtobusoma kar mali podvig. Dež je še kar naprej padal, 
vendar razpoloženja gostov ob dobrem kosilu Kmečkega turizma Blaž 
na Dobenem ni niti malo kvaril. Po kosilu je Jože Vahtar predstavil 
knjigi »Naš Mengeš« in »Pesem mengeških zvonov«, ter ju simbolič-
no poklonil tudi predsednici kluba ga. Bordon in ga. Smiljani Baranji. 
Pridružili pa so se nam tudi folkloristi Mladinske skupine Svobode 
Mengeš, ki je s svojim nastopom in pesmijo očarala goste. Kot poseb-
na zanimivost pa je bil seveda prihod pisatelja prof. Ivana Sivca, ki je 
v svojem slogu popestril popoldne naših gostov. Vendar to še ni bilo 
vse, saj je v nadaljevanju goste zabaval Robi Stopar s svojim klubom 
harmonikarjev, tako da si je večina privoščila ples, ki jih druži tudi v 
njihovem klubu. 

Radijski klub "Gremo plesat" RTV SLO Koper in 
Smiljana Baranja v Mengšu

Ob koncu dneva smo bili organizatorji pohvaljeni in sledil je še ogled 
Mengša v praznični podobi, ki pa ga je skalil močan naliv, tako da 
so si ga gostje ogledali kar z avtobusnih sedežev. Zaklicali smo še: 
nasvidenje Koper in srečno pot domov! Se še kdaj vidimo na njihovem 
koncu! 
Na koncu je treba povedati, da se je vseskozi snemala radijska od-
daja z vsemi dogodki in opisanimi dejavniki in je bila predstavljena v 
ponedeljek, 11. decembra 2017, ob 21. uri. Oddajo »Gremo plesat« 
vodi Smiljana Baranja, ki je sedem let živela tudi v Loki pri Mengšu 
in je bila izvrstna voditeljica narodnozabavnih oddaj. V ponedeljkovih 
večernih oddajah ob 21. uri pa bo predstavljen v naslednjih terminih 
še Simon Golubič z njegovim delom zbiranja narodnozabavnih vsebin 
– povezanih z Mengšem ob ustanavljanju Glasbenega centra, in v 
dveh oddajah tudi prof. Ivan Sivec. 
Tako je ob 84 obiskovalcev dober glas o Mengšu poneslo domov in 
še tudi v radijski eter Primorske, ki ga verjetno poslušajo tudi drugod 
po Sloveniji. 

Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar

Radijska oddaja z vsemi dogodki in opisanimi dejavniki in je bila predsta-
vljena v ponedeljek, 11. decembra 2017, ob 21. uri

Po kosilu je Jože Vahtar predstavil knjigi »Naš Mengeš« in »Pesem men-
geških zvonov«, ter ju simbolično poklonil tudi predsednici kluba

Pogostitev udeležencev s strani TD Mengeš in Občine Mengeš z menge-
škima kulinaričnima posebnostma: »bizgecem in hvancatom«
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Na prednovoletnem druženju je bilo staro in mlado
Ploščad Gasilsko godbenega doma je vse bolj pogosto stična točka za srečanja občank in občanov. Po kar nekaj deževnih in 
tudi hladnih dnevih je bilo v soboto, 16. decembra, vreme naklonjeno izvedbi prednovoletnega druženja Naj bo srečno.

Na ploščadi, kjer so običajno postavljene le tržne stojnice, je bilo 
prizorišče družabnega dogodka, ki so ga obogatili glasbeni in drugi 
izvajalci. Tako so oblikovali res lep uvod v otroško predstavo in obisk 
dedka Mraza. 
Najprej so zapele vzgojiteljice – pevski zbor Kalina, zaigrali so Harmo-
nikarski orkester in Sejmarji, za njimi pa še veterani Mengeške godbe. 
Za dobro razpoloženje je skrbel še ansambel Odziv. 
Pred začetkom predstave, ki jo je izvedlo KD Mlin Radomlje, so se 
predstavile najmlajše plesalke AIA Mengeš. 
Nato so otroci, tudi s pomočjo staršev, na ves glas vendarle priklicali 
še dedka Mraza, ki se je v spremstvu godbe in snežink pripeljal na 
ploščad Gasilsko godbenega doma.
Poleg "hrane" za dušo in oči so organizatorji dogodka: Občina Men-
geš, Turistično društvo Mengeš, Toma prireditve in kulturno društvo 
Mihaelov sejem, poskrbeli tudi za napitke, primerne letnemu času, 
domače pečenice in golaž, prav lepo so se prilegle tudi slastne pala-
činke in pecivo.

Besedilo: Mare
Foto: Miha Požar

ŽPZ KalinaMengeška godba-veterani

Sejmarji

Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem Plesalke AIA – Mladinski center Mengeš

Najlepše želje sta navzočim namenila župan Franc Jerič 
in županja Občine Semič, Polona Kambič
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Kaj je intima? Je eden najbolj napačno razumljenih pojmov, so vsi naši 
odnosi, ne le partnerski. Intima je vse, kar je globoko v nas, čustva, 
želje, sanje, hrepenenje. Občutki sprejetosti, pripadnost in povezanost 
nam dajejo elan v odnosu ne glede na dimenzijo ali vrsto intime, sicer 
nekaj manjka. Intima ne sme imeti maske, je proces razvoja v odnosu. 
Resnična intima je temelj zdravih odnosov. Strah pred intimo je strah 
pred lastno ranljivostjo in prizadetostjo. 
Prav brez strahu so člani Likovnega društva Mengeš pripravili likovno 
razstavo z naslovom »INTIMA« v prazničnem decembru in tako razga-
lili in odprli likovni svet tega občutljivega področja, kot so ga upodobili 
umetniki. 
Miran in Anastazija Juvan sta v kulturnem programu  v preddverje kul-
turnega doma vnesla pravo glasbeno intimo, pianist Miran in Anastazija 
s svojim čudovitim glasom sta marsikateremu prisotnemu vzbudila že-
ljo po intimi, plesu v dvoje, po praznikih v družinskem okolju … 
Na stenah je razstavljeno 17 likovnih del velikosti 80 x 80 cm, ki jih 

"Intima" v Kulturnem domu Mengeš
Zadnjo likovno razstavo v letošnjem letu, ki jo je Likovno društvo Mengeš pripravilo za praznični čas, je v Kulturnem domu 
Mengeš postavilo na ogled  v sredo, 13. decembra 2017 z naslovom »INTIMA«. V nagovoru je Binca Lomšek pozdravila 
navzoče in na kratko predstavila to občutljivo temo.

je upodobilo 17 članov in članic društva pod mentorstvom Lojzeta 
Kalinška. Številni obiskovalci so razstavo sprejeli z navdušenjem, še 
posebej so bili pozitivno presenečeni nad pestrostjo motivov, njihova 
ocena je bila zelo pohvalna. 
Ob 20. obletnici Špas teatra je društvo čestitalo ob jubileju, ki ga v 
letošnjem letu obeležujejo, in se zahvalilo za gostoljubnost in dobro 
sodelovanje ter Špas teatru podarilo sliko Lojzeta Kalinška. 
Razstavo je odprl župan Franc Jerič in izrazil veselje, da je razstava v 
prazničnem času, ko smo vsi bolj željni  intime. Pohvalil je delo likov-
nega društva in vsem zaželel srečno v letu 2018. 
Razstava bo na ogled do 14. januarja  2018 ob sredah med 10. in 12. 
uro ter med 18. in 20. uro. Ogled je možen tudi ob dnevih predstav 
eno uro pred predstavo. Vabljeni! 
  

Besedilo: Binca Lomšek 
Foto: Lojze Burja in Helena Testen

Avtorica Barbara Rabič
Zahvala Špas tesatru ob 20-letnici delovanja za gostoljubnost in 
sodelovanje
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Zakaj Mengeš potrebuje glasbeno središče?
V zadnjih letih se nekateri glasbeniki veliko pogovarjamo o tem, da bi bilo treba v Mengšu postaviti glasbeni muzej in na 
splošno ustvariti iz naše občine glasbeno središče. Vsak kraj ali občina ima kakšno večjo prepoznavno stvar, Mengeš pa se 
že več desetletij ponaša prav z glasbeno dejavnostjo.

Že pred štirimi desetletji smo na Komparetovem dvorišču zakopali 
kamen z oznako EGS (evropsko glasbeno središče) z namenom, 
da bi poudarili, da imamo v Mengšu odlično godbo na pihala, več 
izjemnih glasbenih ansamblov, mnogo najboljših izdelovalcev in 
uglaševalcev harmonik in tudi po celi Evropi znanih avtorjev glas-
be. K temu pa je treba dodati še izjemno priložnost. Zbiralec glas-
bene zgodovine Simon Golobič je zbral izjemno zbirko tovrstnega 
muzejskega gradiva: od plošč do kaset, plakatov, inštrumentov itn. 
Toliko gradiva nima nihče drug v Sloveniji in ga ni tudi nikjer dru-
god, prav Slovenija pa je zibelka posebne zvrsti popularne glasbe: 
narodno-zabavne. Na srečo Golobiču stojita ob strani še dva glas-
bena zanesenjaka: Janez Per in Jože Vahtar. Opravljen je bil tudi 
že ogled glasbenega muzeja v Avstriji, Golobič pa je navezal tudi 
stike z muzejskimi strokovnjaki, tako da bi bil tak muzej, skupaj 
z vedno živim spremljevalnim programom, postavljen na visoko 
znanstveno raven. Tudi glede prostora menda ne bi smelo biti te-
žav. Še posebej razveseljivo pa je, da takšno glasbeno središče ne 
bi imelo samo muzejskega dela, temveč bi postavljalo na vsakih 
nekaj mesecev tematsko razstavo, ob tem pa bi se bržčas teden-
sko odvijale manjše in večje glasbene prireditve. Za Mengšane in 
za druge ciljne obiskovalce, recimo upokojence iz vse Slovenije. 

Info stena

Vsekakor bi šlo za živo glasbeno središče, ki bi se po morebitnem 
začetnem vložku samo finansiralo, Mengšani bi imeli bogat doda-
ten program, v Mengeš pa bi prihajalo tudi veliko obiskovalcev iz 
vseh koncev države. Tako bi lahko tovrstno središče še posebej 
poudarilo glasbeno srce Mengša.
Zdi se mi, da pri tem kar preveč mencamo oziroma si ne upamo 
ugrizniti v zdravo jabolko, ki se nam ponuja kar samo. Seveda pa 
brez nič ni nič. Tistim, ki bi znali ta projekt izpeljati do konca, je 
treba pomagati, jim ponuditi ustrezen prostor, hkrati pa jih zave-
zati, da res ne bo pozneje kakih dodatnih stroškov, temveč da bo 
šlo samo za vsesplošno plemenitenje dejavnosti mengeške občine. 
Smel korak naprej pa je vsekakor potreben. Pomislimo samo na 
to, koliko so na primer pridobile ljubljanska občina z vzpenjačo, 
žalska s pivsko fontano, lendavska z razglednim stolpom itd. Pov-
sod se je ob dobri izpeljavi projekta izteklo odlično. Imam obču-
tek, da gre za tako prelomni trenutek kot takrat, ko smo se – tudi 

sam sem pri tem intenzivno sodeloval – prizadevali za samostojno 
občino Mengeš. Tokrat pa gre za nadgradnjo tistega, kar že ima-
mo. Seveda pa je treba takoj narediti smel korak naprej in se ne 
smemo bati samega sebe. Drugače nam bodo projekt prevzeli dru-
gi. Po svoje razumem, da se v Mengšu marsikomu zdi najbolje, da 
se ne naredi ničesar, saj tako ne bo nič dodatnega dela. A prav to 
mengeški občini večkrat primanjkuje: novih smelih načrtov. Da to 
glede glasbenega središča vsekakor drži, mi potrjuje tudi nedavni 
obisk dveh avtobusov Primorcev, ki jih je v našo občino iz Kopra 
pripeljala Smilja Baranja. Program je bil izpeljan brezhibno, Pri-
morci pa tako navdušeni, da še zdaj dobivamo pohvale. Navdušili 
so jih prav vsi ogledi, še posebej pa pevci, folklorna skupina in 
Stoparji. Sicer pa … Občino dojemam kot občestvo vseh, ki nekaj 
znamo in jo predstavljamo tudi navzven, ne pa samo zaposlene na 
občini. Torej ne mencajmo, temveč stopimo korak naprej! Občina 
Mengeš ima bogato duhovno dediščino, iz katere lahko naredimo 
še več dobrega in lepega, pa tudi koristnega, ne pa, da smo pred-
vsem parkirišče tovornjakov!

Besedilo in foto: mag. Ivan Sivec

Okrogli sedeži

Odprta priznanja
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17. februarja 34. Pod mengeško marelo
Leto je naokoli in Mengeška godba vabi na že 34. tradicionalno narodno-zabavno prireditev Pod mengeško marelo, ki bo v 
soboto, 17. februarja 2018, ob 19. uri v KD Mengeš.

Mengeška godba pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja 
je tokrat k sodelovanju povabila Veteransko sekcijo Mengeške 
godbe, ki jo vodi Janez Per, Vesele Begunjčane, pri katerih igra 
godbenik Robi Požar ter odličen gorenjski kvintet – Ansambel 
Gregorji. Ob spremljavi godbe bo za prijatelje zapel Andrej Ši-
frer, nastopili bodo tudi Prifarski muzikantje, s katerimi v zadnjih 
letih uspešno sodelujejo naši tolkalci na njihovih tradicionalnih 
decembrskih koncertih. S svojim triom bo zaigral domači harmo-
nikar Klemen Leben. Prireditev bo povezoval glasbenik in humo-
rist Franci Podbrežnik, zagotovo pa bomo pripravili tudi kakšno 
presenečenje. 
Pohitite in si zagotovite svoj sedež v dvorani, saj je letos priredi-
tev le ena. Vstopnice bodo naprodaj v Melodiji Mengeš (Trdinov 
trg 4, Mengeš, 01/7237-578) od ponedeljka, 22. januarja 2018, 
dalje. 

  
Besedilo: Maja Keržič 

Foto: godbeni arhiv

Novoletna čestitka Mengeške godbe
Praznični december je bil za Mengeško godbo prijetno delaven, saj smo imeli dva nastopa in obilico vaj za naša božično-
novoletna koncerta.

Decembrski dogodki, na katerih smo nastopili godbeniki in godbe-
nice, so bili vesele narave. V sredo, 20. decembra, smo popestrili 
otvoritev novega gasilskega vozila pri naših mengeških gasilcih, nato 
pa v soboto, 23. decembra, po še zadnji vaji, presenetili našega 
klarinetista in blagajnika Igorja, ki je praznoval okrogli jubilej. Kljub 
mrazu smo z veseljem zaigrali, peli in plesali.
V torek, 26. decembra, smo že od jutra pripravljali oder in še zadnje 
podrobnosti za naša božično-novoletna koncerta, ki smo ju pred 
nabito polno dvorano v popoldanskem in večernem terminu pod 
vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja izvedli le z domačimi glas-
beniki. Odličen solistični nastop sta izvedla klarinetist Miha Kosec 
in trobentač Alojz Kompan. Na klaviaturah nam je pomagala Teja 
Komar, s harmoniko pa se nam je v eni skladbi pridružil Klemen 
Stopar. Z godbo so zopet zaplesale tudi Mengeške mažoretke pod 
vodstvom Anite Omerzu Tome. Imeli smo tudi svoja povezovalca, in 
sicer Majo Keržič in Žana Avblja, našega novega predsednika, ki je 
nagovoril navzoče, se zahvalil vsem sodelujočim ter vse skupaj po-
vabil, da se nam pridružite tudi na 34. prireditev Pod mengeško ma-
relo, ki jo organiziramo 17. februarja 2018 ob 19. uri v KD Mengeš. 
Novoletni pozdrav je 1. januarja 2018 kljub dežju tradicionalno 
uspel. Obiskali smo veliko naših podpornikov in poslušalcev ter jim 
z glasbeno čestitko zaželeli vse dobro. Če ljudski rek, da bomo vse 
leto delali to, kar smo delali na novo leto, drži, bomo godbeniki vse 
leto igrali, razveseljevali vas poslušalce in se imeli dobro v družbi 
dobro razpoloženih prijateljev. Naj bo tudi pri vas tako! 
Srečno 2018! 

Besedilo: Maja Keržič
Foto: godbeni arhiv

Slavljenec Igor je z godbo zapel in malo zaplesal

Narodno-zabavna prireditev Pod mengeško marelo bo tudi tokrat postre-
gla z zanimivim programom

Novoletni pozdrav pri županu Jeriču. Foto: Nataša V. Jerič
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Za Civilno iniciativo Mengeš bo leto 2018 prelomno. Prihajajo 
desetletnice naših začetkov, dejanj, nerazumevanja, prepre-
čevanja, nejevere. Pa tudi upanja in vere v zmago dobrega.

Najbolj sem vesel posameznikov, ki nam stojijo ob strani. Še posebej 
pa klicev in sporočil občanov, ki nas spremljajo in nam neposredno 
sporočajo svoja mnenja. Tudi ob srečanju beseda da besedo.
Zavedam se, prepričan sem, da dobro na koncu vedno uspe, zmaga. 
Potrebno je le vztrajati, si prizadevati, imeti vero v dobro, pravično in 
pošteno. Uspeh pri delu za dobro je le vprašanje cene, stroškov in 
(izgubljenega) časa. Zato je tako pomembno, da se tega zavedamo, 
smo dejavni, namesto da obupujemo. Najpomembneje pa je, da se 
vključujemo glede na svoje (z)možnosti. Saj smo vsi (občani/državljani) 
kot ena družina, ki naj bi vsi delali za skupno dobro!
Zahvaljujem se vsem za razumevanje, podporo, pomoč, mnenja.
Pred nami je pomembno leto ter pomembno delo in odločitve. Vabim 
vse posameznike, skupine in organizacije, da vzpostavimo pristen in 
odkrit dialog, pogovor, ki naj nam da smer za odločitve in dejanja za 
skupno dobro.

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

POLITIKA

Vsem vam želim zdravo, srečno in uspešno leto 2018.
Berite o nas in povezujte se z nami tudi preko naše FB-strani 'facebo-
ok.com/CivilnaIniciativaMenges'.

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

Zdravo, srečno in 
uspešno leto 2018

N A P O V E D N I K  A I A  –  M l a d i n s k i  c e n t e r  M e n g e š :  o d  J A N U A R J A  2 0 1 8
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
*PREDAVANJE  TERAPEVTSKA HIPNOZA,  v sredo, 10.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Zoran Vodopija)
*MOVIE NIGHT RISANKA – FINDING DORI, v soboto, 13. 1. 2018, ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrivlul)
*UMETNOST VZGOJE ODGOVORNIH IN ZDRAVIH POSAMEZNIKOV, v sredo, 17.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*ŠOLA IN POKLIC (kam po osnovni šoli), v sredo, 24.1.2017, ob 18.00, v Mladincu (Silva Abram)
*TURNIR V NAMIZNEM TENISU, v soboto, 27.1.2018, ob 15.00, v Mladincu (Simon Štebe)
*ŠTUDIJ IN POKLIC (kam po srednji šoli), v sredo, 31.1.2018, ob 18.00, v Mladincu (Silva Abram)
*KDO SEM?, v sredo, 7.2. 2018, ob 18.00, v Mladincu (Aleksander Jakopič, medij)
*KAKO S SVOJIM OTROKOM VZPOSTAVITI DOBER ODNOS, v sredo, 14.2.2018, ob 18.00,  v Mladincu (Terezija Ručigaj)
PLES IN VADBA
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18.00 do 19.00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19.00 
do 20.00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20.00 do 21.00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske) ,ob četrtkih, 
od 17.00 do 18.00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič )
*PILATES ZA MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com,  v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *PILATES, ob torkih, od 17.00 do 18.00, pričetek v torek, 9.1.2018,  v prostorih Mladinca(Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVETOVANJE
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16.00 - 21.00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, 
dijake in študente,  v Mladincu (Rok Resnik) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching), individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.com,  
ena ura brezplačno za člane,  v Mladincu (Silva Abram)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, prijave na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu 
(Eva Polančec)
*NOVO - BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com, enkratni razgovor 
ali cikel 12 srečanj, v Mladincu (Urška Vahtar, praktikantka transakcijske analize pri dr. Milivojeviču, trenerka (sport mental)
*TEČAJ ANGLEŠČINE, pričetek 5.1.2018: petek  17.15 .18.45 (7., 8. in 9. razred), pričetek 5.2.2018:  ponedeljek od 17.15-18-45 (2. 
in 3. razred), ponedeljek od 18.55 do 20.25 (5. in 6. razred) v Mladincu, prijave za starejše  do 3.1., za mlajše  do 3.2. (Vanja Vojvodič)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 
16.30, ali po dogovoru, izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

RAZPIS
za novega ZBOROVODJO/ZBOROVODKINJO 

MePZ SVOBODA MENGEŠ

Mešani pevski zbor SVOBODA Mengeš, Slovenska cesta 29, 1234 
Mengeš, objavlja razpis za mesto zborovodje/zborovodkinje. 

Na razpisano mesto bo imenovan kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje naslednje 
razpisne pogoje: 
- univerzitetna izobrazba
- najmanj 5 let delovnih izkušenj z umetniškim vodenjem pevskega zbora 

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti: 
- življenjepis 
- kopijo dokumenta o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe;
- opis dosedanjih delovnih izkušenj pri vodenju pevskih zborov 
- okvirni načrt vodenja zbora 
- predlog programa za območno tekmovanje odraslih pevskih zborov 
- predlog denarne nagrade za izvedbo vaj 2 x tedensko po 2 uri (2 x 120 

min) in način plačila (julija in avgusta ni pevskih vaj).

Prijavljeni kandidat/kandidatka bo svoje delo predstavil/a zboru v 30 minutni 
vaji z zborovsko pesmijo po njegovem/njenem izboru.

Pričetek dela z zborom: takoj po zaključku izbora 

Prijave naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: 
Germana Leben, Archinetova 11, 1000 Ljubljana. 

Lahko tudi na elektronski naslov: germana.leben@telemach.net

Rok za oddajo prijave je 20. 1. 2018.

Oseba za posredovanje informacij v zvezi z razpisom je: 
Germana Leben, predsednica MePZ SVOBODA Mengeš,

GSM: 041 686 312, elektronski naslov: germana.leben@telemach.net

Mengeš, 30. 12. 2017                                                          MePZ SVOBODA Mengeš
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PRIREDITVE - OGLASI

PUSTOVANJE
DRAGI OTROCI!

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE
NA PUSTNEM RAJANJU

V SOBOTO, 25. 2. 2017 OD 9.00 URE DALJE
NA ŠPORTNI PLOŠČADI ŠD PARTIZAN.

OBISKALI NAS BODO TUDI 
KURENTI IZ ORMOŽA.

VSE MAŠKARE SE BOSTE POSLADKALE S
PUSTNIMI FLANCATI, DA BOSTE LAHKO

VESELO RAJALE IN ZGANJALE PUSTNE NORČIJE.

PRISRČNO VABLJENI!

FRANC JERIČ, ŽUPAN

Dragi otroci!

Vabimo vas, da se nam 

pridružite na pustnem 

rajanju,

ki bo v soboto,

10. februarja 2018,

od 9. ure dalje na 

športni ploščadi

ŠD Partizan. 

Vse maškare se boste 

posladkale s pustnimi 

flancati.

Obiskali nas bodo tudi 

kurenti iz Ormoža.

Se vidimo na pustnem 

rajanju in pustnih norčijah.

Prisrčno vabljeni!

Franc Jerič, župan Občine Mengeš

PUSTOVANJE
DRAGI OTROCI!

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE
NA PUSTNEM RAJANJU

V SOBOTO, 25. 2. 2017 OD 9.00 URE DALJE
NA ŠPORTNI PLOŠČADI ŠD PARTIZAN.

OBISKALI NAS BODO TUDI 
KURENTI IZ ORMOŽA.

VSE MAŠKARE SE BOSTE POSLADKALE S
PUSTNIMI FLANCATI, DA BOSTE LAHKO

VESELO RAJALE IN ZGANJALE PUSTNE NORČIJE.

PRISRČNO VABLJENI!

FRANC JERIČ, ŽUPAN

34.
17. februarja 2018
od 19h

NASTOPAJOČI:

Veterani Mengeške godbe

Gregorji

Veseli Begunjčani

Andrej Šifrer

Prifarski muzikantje

ter Mengeška godba s solisti

kapelnik Dimitrij Lederer

Prireditev bo povezoval

Franci Podbrežnik

  

 
 

Osnovna šola Mengeš vas vabi 

 na tradicionalno glasbeno prireditev 

 

KDOR VESELE PESMI 

POJE 

 

v četrtek, 18. 1. 2018,  

ob 18.00 v KD Mengeš 

 

Nastopili bodo: 

- otroški pevski zbor OŠ Mengeš 

- mladinski pevski zbor OŠ Mengeš in GŠ Domžale 

- otroška folklorna skupina 

- glasbeni solisti 

 

 

Mladinski pevski zbor bo v Mengšu prvič predstavil del programa, ki 
ga je izvedel na prireditvi Potujoča muzika 2017. 

Vstop prost. 
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ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
OBČINE MENGEŠ

vabi na slavnostno akademijo ob

SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

v sredo, 7. februarja 2018, ob 19. uri,
v Kulturnem domu Mengeš.

Ob 18.30 bo pred Kulturnim domom zaigrala Mengeška godba, 
ob 19. uri pa bo slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem 

prazniku, ki jo bodo sooblikovali člani 
Zveze kulturnih društev Občine Mengeš. 

Organizator prireditve je ZKD Občine Mengeš.
Prireditev je podprla Občina Mengeš.


