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CEPLJENJE PROTI
KLOPNEMU

MENINGOENCEFALITISU

Obveščamo vas, da

OBČINA MENGEŠ za svoje občane

 sofinancira cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu, ki bo 28. 01. 2019
od 15. do 18. ure v Zdravstvenem domu 

Domžale. 

Ker je število cepiv omejeno, se je za cepljenje 
potrebno prijaviti, in sicer do 22. 01. 2019 v 

tajništvu zdravstvenega doma, na telefonsko 
številko 01/ 724 52 15. 
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ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB MENGEŠ

in
OBČINA MENGEŠ
vabita vse občane

na
TRADICIONALNO PRIREDITEV V SPOMIN NA 

NOB

Spomnili se bomo upora proti okupatorju, 
talcev in drugih žrtev 

ter se za trenutek predali partizanski pesmi. 
 

Slovesnost bo v torek, 29. 1. 2019, ob 17.30 uri
v Kulturnem domu v Mengšu.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
MPZ Svoboda Mengeš,

Godba Veteranov,
recitatorji OŠ Mengeš

in posebna gostja Lara Jankovič.

VABLJENI in DOBRODOŠLI!

SMUČARSKO DRUŠTVO MENGEŠ
                         organizira

V E L E S L A L O M
z a

P O K A L  O B Č I N E  M E N G E Š
( z a p r t o  p r v e n s t v o ) 

S o b o t a ,  0 9 .  0 2 .  2 0 1 9

2 .  M E N G O  T R I S   P O K A L  ( R o l e t e  K o s e c )
S o b o t a ,  2 3 .  0 2 .  2 0 1 9

 i n
3 .  M E N G O  T R I S   P O K A L  ( F o r c h )

S o b o t a ,  0 9 .  0 3 .  2 0 1 9

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

SMUČIŠČE BRSNINA V KRANJSKI GORI
VABLJENI!

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU 

Obveščamo vas, da OBČINA MENGEŠ za svoje občane sofinancira cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu, ki bo 28. 01. 2019 od 15. do 18. ure v Zdravstvenem domu Domžale. 

Ker je število cepiv omejeno, se je za cepljenje potrebno prijaviti, in sicer do 22. 01. 2019
v tajništvu zdravstvenega doma, na telefonsko številko 01/ 724 52 15. 



Nekajkrat na leto v kulturnem domu, v sklopu različnih 
prireditev ali posebej za to, podelijo priznanja, pohvale, 
nagrade, nazive, ljudem, ki so se v Mengšu izkazali, iz-
stopali iz povprečja, naredili nekaj več za soljudi ali kraj. 
Ste se že kdaj vprašali, ali je to sploh potrebno in čemu 
ves ta pomp. Marsikdo od nas, ki smo imeli priložnost 
okusiti čase prejšnjega sistema, se še spomni, da takšno 
nagrajevanje takrat ni bilo redko. Bilo je del družbenega 
sistema in uveljavljenega načina nagrajevanja ter zahvale 
skupnosti posamezniku. In to je osnoven namen kulture 
nagrajevanja tudi danes.

Pa je prav tako? Seveda je. Upam si trditi, da bi moral vsak Men-
gšan vsaj enkrat stati pred sokrajani na odru in prejeti priznanje za 
svoje delo. Prav vsak bi se moral v življenju tako potruditi za druge, 
da bi ga ti opazili in izpostavili. Ko stojiš na odru pred vsemi in 
prejemaš pohvalo je občutek, ki ga kot nagrajeni nikoli ne pozabiš. 
Na tak način se veča pripadnost kraju, tkejo in poglabljajo se vezi 
med ljudmi ter veča posameznikova samozavest. Družba bi spet 
morala iz naftalina preteklosti potegniti javno nagrajevanje in izpo-
stavljanje ljudi, ki jim je mar in to tudi udejanjajo s svojim delom. In 
še nekaj je zelo pomembno, da na odru stojijo vedno drugi ljudje, 
ki jim ni vseeno.
Zato si v letošnjem letu zaobljubimo narediti nekaj prelomnega za 
soseda, sokrajana, kraj in skupnost v kateri živite. Pa ne za pohva-
lo ali nagrado. Zase.

Edvard Vrtačnik

Vsak Mengšan na oder
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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 2019
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Na Mengeški koči 
tradicionalno gostili 
prednovoletno 
srečanje Občine 
Mengeš

V četrtek, 20. decembra, je na Mengeški koči poteka-
lo prednovoletno srečanje Občine Mengeš. Gostitelj, 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je povabil vse 
člane občinskega sveta, častne občane, predsednike 
društev, člane delovnih teles, predsednike vaških od-
borov, člane Nadzornega odbora, župnika in direktorje 
javnih zavodov.

V uvodnem nagovoru se je Franc Jerič, župan Občine Men-
geš, vsem obiskovalcem zahvalil za njihovo aktivno delova-
nje v občini v preteklem letu: »Skupaj z vami soustvarjamo 
kakovost bivanja v občini Mengeš. Tudi v letu 2018 smo 
skupaj z vami gostili ali pa organizirali kar nekaj nacionalno 
odmevnih dogodkov, še več pa takih, ki so dvignili kakovost 
bivanja naših občanov. Hvala vam. Veliko sreče, zdravja in 
uspeha vam želim tudi v letu 2019.« 
Po uvodnem govoru sta obiskovalce pozdravila še Bogo Ro-
potar, podžupan Občine Mengeš, in Franc Blejec, častni ob-
čan Občine Mengeš. 
Za prijetno vzdušje ob glasbi je s svojo harmoniko poskrbel 
Robert Stopar iz Loke pri Mengšu.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je med uvodnim 
pozdravom zahvalil vsem za aktivno delovanje v občini 
Mengeš v letu 2019
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Manj je več
Veseli december in z njim povezana nakupovalna mrzlica sta za 
nami. Za marsikoga je to vsakokrat vrhunec leta, za koga drugega 
pa so to najbolj naporni dnevi, ki so včasih čisto odveč. Seveda je 
tudi res, da jih vsak doživlja po svoje. Ne glede na to, ali nam je 
všeč ali ne, moramo te praznične dni dati »čez«. In smo jih. Zato 
pozdravljen januar in pozdravljeno leto 2019!

Vsako novo leto je začetek nečesa novega. Začetek novih priložnosti, idej, 
želja, ciljev … in novoletnih zaobljub. Marsikdo izmed nas v teh dneh 
razmišlja in se sprašuje, kaj lahko letos naredi drugače? Katera dejanja 
spremeniti, čemu nameniti več pozornosti, da bo leto bolj uspešno, srečno 
in zdravo od preteklega leta? Pred seboj imamo nešteto možnosti: medse-
bojni odnosi z družino, s prijatelji, sodelavci, prehrana, šport in rekreacija, 
delo in prosti čas, nakupovanje, investicije in tako dalje. Res je, le kako 
med vsemi možnostmi izbrati tisto, ki nas bo pripeljala do želenega cilja? 
Za marsikoga težka naloga. Vendar si kljub temu radi zastavljamo veliko 
zaobljub, kaj vse bomo to leto naredili novega. Pa jih bomo zmogli uresni-
čiti? Statistika pravi, da ne, saj si jih vsakič zastavimo preveč. Pomislimo! 
Zaobljuba je močna zaveza, za katero potrebujemo veliko volje, potrpežlji-
vosti in vztrajnosti. To so lastnosti, ki so za nas ključne, če želimo nekaj 
spremeniti na bolje. Brez njih bodo novoletne zaobljube le »težka misel v 
naših glavah«. Zato dajmo letos narediti malo drugače in si izberimo le eno 
področje, le eno zaobljubo. Tisto, ki bo najbolj spremenila naše življenje 
na bolje. In nato pri njej vztrajajmo, bodimo potrpežljivi ter motivirani do 
konca. Ko jo bomo dosegli, bomo neizmerno veseli in zadovoljni. Saj biti 
zadovoljen je v človeški naravi in tudi biti nezadovoljen je v naši naravi. Le 
od nas samih pa je odvisno, kaj bomo naredili. Modrost ne pravi zaman, 
da je manj lahko resnično več.
Čeprav je »šele« januar, je bilo v preteklih dneh v naši občini zelo pestro. 
Izredno me je navdušil presek nekaterih dogodkov preteklega leta, ki so 
se zgodili v naši občini. Na filmskem platnu jih je predstavil Toni Müller. 
Fantastična vsebina, ki bo imela čez več desetletij izjemno vrednost. Ob 
gledanju predstavitve sem ugotavljal, da se v naši občini izredno radi dru-
žimo. To me niti ne preseneča, saj je naše društveno in družbeno okolje 
izredno pestro. Del tega sem zaznal tudi v novi trgovini Mercator, ki smo 
jo dolga leta že težko čakali. Prepričan sem, da tudi to ne bo prostor le za 
nakupe, temveč tudi za druženje.
Spoštovane bralke in bralci, želim vam, da boste kljub bremenom dana-
šnjega časa našli pot, ki vas bo osrečila in naredila zadovoljne. Hkrati pa 
vam v novem letu želim veliko zdravja. Brez njega v življenju marsikaj 
izgubi pomen, zato ga ni nikoli preveč.

Bogo Ropotar, podžupan



OBČINA

Preprojektiranje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane 
Mengeš je bilo zaključeno v začetku leta 2017. Spremenjen pro-
jekt je potrdil tudi gradbeni odbor, posvetovalno telo župana, ki ga 
sestavljajo predstavniki občinske uprave, člani Odbora za okolje in 
prostor pri Občinskem svetu, predstavniki Osnovne šole Mengeš, 
strokovnjaki gradbene in pravne stroke. Občina Mengeš je spreme-
njen projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane 
Mengeš prijavila na razpis Eko sklada. Odgovor Eko sklada je bil 
jasen, za dodelitev sredstev, ki so bila rezervirana, je bilo potrebno 
pridobiti še gradbeno dovoljenje za gradnjo nizkoenergijske večna-
menske Športne dvorane Mengeš. Po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo športne dvorane je občina dopolnila dokumen-
tacijo in decembra tudi podpisala pogodbo, s katero je Eko sklad 
občini dodelil pravico do nepovratne finančne spodbude v višini 
844.641,50 evra. 

Besedilo in foto: Občinska uprava

Občina Mengeš kot ustanoviteljica Osnovne šole Mengeš redno iz-
vaja potrebna in s šolo usklajena obnovitveno-vzdrževalna dela. Že 
dalj časa se je kazala potreba po zamenjavi izrabljene centralne 
peči, kar je bilo realizirano decembra 2018. V kurilnici Osnovne 
šole Mengeš je bila tako stara peč odstranjena oziroma nadomešče-
na z novo pečjo enakega tipa.
Pri ponovnem zagonu nove peči se je izkazalo, da je pokvarjena tudi 
obtočna črpalka, zato je bila pred ponovnim zagonom zamenjana. 
Vsa dela so bila izvedena v mesecu decembru, v času, ko poseg v 
kurilnico ni vplival na temperaturo v učilnicah.

Besedilo in foto: Občinska uprava

V letu 2018 investicije v Osnovni šoli Mengeš 
zaključili z vgradnjo nove peči

Eko sklad dodelil občini Mengeš nepovratno 
finančno spodbudo v višini 844.641,50 evra za 
gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne 
dvorane Mengeš
Občina Mengeš je v fazi preprojektiranja nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš, ki je bilo potrebno zaradi 
novega stanja v naravi pri vzhodnem prizidku ob Osnovni šoli Mengeš, nov projekt prilagodila tudi zahtevam razpisa Eko skla-
da. Odločitev je v letu 2017 potrdil tudi Gradbeni odbor za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš, 
ki ga je za transparentnost delovanja in strokovno pomoč pri gradnji dvorane imenoval Franc Jerič, župan Občine Mengeš.

V letu 2018 je Občina Mengeš v času šolskih počitnic na 
Osnovni šoli Mengeš prenovila zahodni del strehe, učilnico 
pod njo in zunanje stopnice. Obnovitveno-vzdrževalna dela 
je nadaljevala tudi v drugi polovici leta. Sredi decembra so 
tako zamenjali izrabljeno centralno peč z novo pečjo enake-
ga tipa. S tem Občina Mengeš še naprej zagotavlja možno-
sti, pogoje za kakovostno delo učencev in učiteljev.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in mag. Vesna Črnilogar, vršilka dol-
žnosti direktorice EKO sklada, po podpisu Pogodbe o izplačilu nepovra-
tne finančne spodbude, s katero je Eko sklad dodelil občini pravice do 
nepovratne finančne spodbude.

Občina Mengeš kot ustanoviteljica Osnovne šole Mengeš redno izvaja 
potrebna in s šolo usklajena obnovitveno-vzdrževalna dela, sredi de-
cembra so zamenjali izrabljeno centralno peč z novo pečjo enakega tipa.
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Mercator ob odprtju novega supermarketa v okviru 
poslovno-stanovanjske soseske Glavni trg v Mengšu 
pogostil obiskovalce in doniral Mengeški godbi
V četrtek, 10. januarja 2019, so se prebivalci Mengša množično udeležili odprtja novega Supermarketa Mercator Mengeš, 
ki meri dobrih 800 m2 oziroma s pomožnimi prostori kar 1.417 m2. Na odprtju je vse obiskovalce najprej pozdravila Men-
geška godba, ki ji je družba Mercator za njeno dolgoletno delovanje podarila 1.000 EUR. Sledil je pozdravni govor Franca 
Jeriča, župana Občine Mengeš: »Veseli smo, da je vrsto let nedokončana stavba pod novim lastnikom hitro dobila svojo 
končno podobo in da bomo občani severnega dela Mengša znova pridobili v svojo sredino večji trgovinski lokal. Čestitke 
družbi Mercator za današnjo otvoritev. Prav tako se zahvaljujem novim lastnikom, saj bo z ureditvijo poslovno-stanovanj-
ske soseske Glavni trg v Mengšu, upamo, rešen večletni problem osrednjega središča Mengša.« Trgovina je bila uradno 
odprta z rezanjem traku Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, Sama Gorjupa, direktorja maloprodaje družbe Mercator, in 
Irene Barlič, poslovodkinje supermarketa Mercator Mengeš. Obiskovalce so pogostili tudi z brezplačno kavo in prekmur-
skim bogračem podjetja Kodila. V trgovini so za vse obiskovalce pripravili tudi posebna otvoritvena presenečenja. Odprtja 
so se udeležili tudi Bogo Ropotar, podžupan občine, častna občana ter številne svetnice in svetniki.

Supermarket Mercator Mengeš so vse od javne objave uradnih ur 
na fasadi stavbe poslovno-stanovanjske soseske Glavni trg v Mengšu 
nestrpno pričakovali tako prebivalci bližjih naselij kot občani celotne 
občine. Pred vhodom se je tako zbrala velika množica ljudi, med 
njimi so bili tudi občani sosednjih občin, ki bodo supermarket zaradi 
enostavnega dostopa z avtom uporabljali tudi za večje nakupe. 
V uvodnem delu so vsem udeležencem odprtja najprej predstavili 
sam supermarket, ki je s svojo ponudbo prilagojen kupcem oziroma 
vsem dnevnim kupcem. Med ponudbo so posebej izpostavili dnevno 
svežo ponudbo pekovskih izdelkov in slaščic, nekatere sproti pečejo 
kar v trgovini. Na delikatesi s toploteko je na voljo dnevno sveže 
kuhana hrana, okusne malice ali kosila, pa tudi mesnica je dobro 
založena s svežim mesom in mesnimi pripravki. Posebej široka je po-
nudba svežega sadja in zelenjave, dobro založeni pa so tudi oddelki 
z mlekom in mlečnimi izdelki, z različnimi pijačami in vsemi drugimi 
izdelki, ki jih dnevno potrebuje vsako gospodinjstvo.
Samo Gorjup, direktor maloprodaje v družbi Mercator, je posebej 
izpostavil: »V družbi Mercator se zavedamo, da je trgovski center 
stičišče dogajanja vsakega živahnega in razvijajočega se kraja, kar 
občina Mengeš prav gotovo je. Kot družba želimo prispevati k dobro-
biti soseske in k boljši kakovosti življenja prebivalcev, kar potrjujemo 
tudi z današnjo donacijo, ki jo namenjamo Mengeški godbi, ki deluje 
že vse od leta 1884!« Donacijo je godbi predala poslovodkinja super-
marketa Mercator Mengeš, Irena Barlič. 

Sledila je uradna otvoritev z rezanjem traku, skupaj so ga razrezali 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Samo Gorjup, direktor malopro-
daje družbe Mercator, in Irena Barlič, poslovodkinja supermarketa 
Mercator Mengeš. Skupaj so vse udeležence otvoritve povabili v trgo-
vino in jih presenetili z različnimi otvoritvenimi ugodnostmi ter pogo-
stili z brezplačno kavo in bogračem podjetja Kodila. 

Besedilo in foto: Občinska uprava

Družba Mercator je Mengeški godbi za njeno dolgoletno delovanje po-
darila 1.000 EUR

Na uradnem odprtju so trak prerezali Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Samo Gorjup, direktor maloprodaje družbe Mercator, in Irena Barlič, poslo-
vodkinja supermarketa Mercator Mengeš
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Razvojna ambulanta, tj. pediatrična služba, nudi možnost zgodnje 
obravnave in nadaljnje pomoči otrokom in mladostnikom z raz-
ličnimi motnjami v razvoju. Razvojna ambulanta v Zdravstvenem 
domu Domžale pokriva celotno domžalsko-kamniško območje, 
poleg Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice in Moravč tudi Kamnik 
in Komendo. Kot samostojna služba v okviru Zdravstvenega doma 
Domžale deluje že vse od leta 2013. V letu 2018 so večletno pro-
storsko stisko uspešno rešili z novimi prostori, ki so sedaj moderno 
opremljeni in združeni na enem mestu.

Besedilo: Občinska uprava
Foto: Vido Repanšek

Slavnostno odprtje novih prostorov razvojne 
ambulante v Zdravstvenem domu Domžale
Slavnostnega odprtja novih prostorov razvojne ambulante se je poleg gostov iz številnih zdravstvenih ustanov iz Slovenije ter 
županov in podžupanov sosednjih občin udeležil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Otvoritveni trak sta prerezala Janez 
Svoljšak, dr. med. spec., in Breda Šušteršič, dr. med. spec. ped. Odprtje novih prostorov je s kulturnim programom obogatil 
kitarist Miha Kralj.

Na odprtju novih prostorov razvojne ambulante v Zdravstvenem domu 
Domžale, ki pokriva tudi območje občine Mengeš, je bil tudi Franc Jerič, 
župan Občine Mengeš

Letošnja zima je na območju Slovenije skoraj brez snega, 
zato je vse bolj popularno drsanje na zaledenelih jezerih v 
naravi. Tudi v občini Mengeš imamo dva bajerja, ob kate-
rih se že tradicionalno zbirajo drsalci in sprehajalci, bajer 
pri naselju Pristava in Koseški bajer pri Šinkovem Turnu. 
Oba bajerja sta bila v preteklih dneh zelo obiskana, zato 
želimo vse obiskovalce opozoriti, da led ni nikoli 100-od-
stotno varen in da se bo ob še naprej nadpovprečno vi-
sokih temperaturah led začel taliti. Tanjša plošča pa je 
nevarna tako za drsalce kot sprehajalce. Posebej je treba 
biti pozoren na otroke, ki kljub manjši teži radi zaidejo na 
sončno stran bajerja, kjer tanjši led zaradi visokih tempe-
raturnih razlik med dnevom in nočjo poka.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Pred hojo po ledu je treba preveriti njegovo 
debelino
V teh dneh je ob pomanjkanju snega ostalo manj zimskih radosti, ena izmed njih je bila prav gotovo drsanje oziroma hoja po 
ledu. Zaradi neobičajno visokih temperatur se je led začel tanjšati in bo v prihodnjih dneh hoja po  njem manj varna, zato 
Agencija za okolje vse drsalce ali druge obiskovalce zaledenelih jezer opozarja na nevarnost in poziva, da razmislijo o hoji po 
ledu oziroma poskrbijo za varnost.

Reševalci svetujejo, da se v primeru nesreče, kar 
se da hitro umirite, da ne pride do podhladitve ali 
šoka, poiščete najbolj trden del ledu in se nanj sko-
talite. Nato pa se previdno, po najbolj debeli ploskvi 
ledu, splazite do brega.
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INTERVJU: Andraž Žun

Za koga vse je video zanimiv? 
Mislim, da prav za vsakogar, tudi Mengšane. 
Dobili smo veliko pohval od tistih domači-
nov, ki so ga že videli. Predvsem predlagam, 
da si Mengšani ogledajo daljšo verzijo videa, 
jim bo še bolj zanimiva, ker kraj poznajo.

Kako ti je pomagalo pri snemanju to, da si 
Mengšan? 
Prednost in v veliko pomoč mi je bilo ravno 
to, da sem lokacije že poznal. Lahko sem si 
že približno ustvaril sliko, še preden sem šel 
na ogled lokacij.

Kaj ti pomeni, da si bil eden izmed glavnih 
ustvarjalcev?
Veliko. Predvsem to, da smo naredili velik, 
pomemben projekt, ki je že in še bo prepo-
znaven širše. Velika izkušnja mi je, ker smo 
delali z večjo ekipo. Tudi s strani vseh so-
delujočih in nastopajočih smo imeli veliko 
podporo in odziv.

Koliko časa ste snemali video? 
Prvi dogovori so se začeli že junija. Snema-
nje smo končali decembra. Oziroma je bil 
prvi izdelek, daljši predstavitveni video, iz-
delan že oktobra. Javnosti smo ga predstavili 
19. oktobra v gradu Jablje pri predstavitvi 
nove mengeške knjige Slamniki pod Goba-
vico avtorja Matjaža Brojana. Potem je sle-
dilo krajšanje videa. Namreč, predstavitveni 
videi krajev so kratki, čim krajši, da so za 
gledalca, potencialnega obiskovalca, zanimi-
vi oziroma, da ohranja fokus in zanimanje za 
vsebino. Zatem smo dobili pobudo in željo, 
da bi v video vstavili še nekaj drugih posnet-
kov. Pomenilo je dodatne snemalne dni, kar 
je predstavljalo izziv zaradi vremena. 

Kakšne priprave ste imeli na projekt in ka-
kšno delo vse je vključevalo?
Prvo je pisanje scenarija. Nato si ogledamo 
lokacije. Pri delu je nešteto usklajevanj, do-
govarjanj – z ekipo in drugimi sodelujočimi. 
Nato sledi večurno snemanje na vnaprej 
določenih lokacijah. Na koncu se zaprem 
v mojo montažno sobo, kjer posneto več-
krat pregledam in nato montiram. Uskladiti 
moram še dogovorjeni čas trajanja izdelka s 
podloženo glasbo, ki jo tudi dalj časa izbiram 
glede na posnetke. Ko je bil video zmontiran, 
je sledilo še mnogo korekcij, ki dopolnijo iz-
delek v obliko, ki je lahko rečem – premišlje-
no in dobro narejena. Seveda, pa saj vemo, 
kako radi rečemo, vedno je lahko bolje.

Koliko sodelavcev je bilo vpletenih v pro-
jekt?
Moji najožji sodelavci so Urška Vahtar kot 
vodja projekta in organizatorka, snemalec 
Aleks Vuga, jaz kot režiser, igralca Metka Ves 

Snemanje je moj hobi. 
Kar delam, delam zelo 
rad
Mengeš je pred kratkim dobil sodoben turistično-predstavitveni video, s 
katerim je bila želja informirati, navdihniti in spodbuditi obiskovalce, morda 
tudi občane, da odkrivajo kulturno bogastvo mengeške dediščine, umetnosti 
in predvsem nakazati del raznolikih aktivnosti in udejstvovanj, ki jih ponuja 
kraj. Rdeča nit videa prikazuje, kako se lahko, s kolesom ali brez, odpravimo 
na krajši ali celodnevni izlet, ob tem pa obiščemo številne zanimive lokacije. 
Andraž Žun, član ekipe ustvarjalcev videa, je v vlogi režiserja in montažerja 
imel nalogo, da skupaj z ekipo, Občino Mengeš in drugimi sodelavci ustvari 
video, ki bo turistično zanimivo predstavljal naš kraj. Nalogo je Andraž z 
ekipo zelo dobro opravil.

Turistično-predstavitveni video Občine Mengeš: “… smo naredili velik, pomemben projekt, ki je že 
in še bo prepoznaven širše.”
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in Vincenc Möderndorfer in Matjaž Kljun – 
operater drona. Sodelovali so, njim bi se tudi 
na tem mestu vsi v ekipi javno zahvalili, in 
sicer: Občini Mengeš, Društvu Turistični zvezi 
Mengeš (gospe Cirili Dermastja, ki je nasto-
pila v delu videa, kjer izdela “hvancate” in 
jih prinese godbenikom v Jabljah), Mengeški 
godbi, Folklorni skupini Mengeš, ansamblu 
Stopar, Alji Žun in Mitji Drofeniku, ki sta nam 
posodila kolesi in drugim sodelujočim.

Kje si doživel največji izziv pri ustvarjanju 
videa?
Največji izziv sem doživel dvakrat pri snema-
nju v Jabljah. Ekipa je imela težko nalogo, 
ker smo želeli narediti posnetek v neprekinje-
nem snemanju. Vsako lokacijo pred snema-
njem prej obiščem, da si vizualiziram potek 
snemanja. Ker sem težavo že prej predvidel, 
sem šel skupaj na ogled z upravljalcem in 
snemalcem drona. Testirala sva dron, kako 
bomo posneli polet skozi vrata gradu Jablje. 
Prva težava je bila, ker je bil hodnik v grad 
tako dolg, da je dron izgubljal signal. 

In kako sta težavo rešila?
Poskušala sva več ur. Na koncu pa le našla 
rešitev in odgovor. In sicer, dron je moral lete-
ti z veliko večjo hitrostjo.

Kje se je pojavil omenjeni drugi del težav?
Ko smo dron spravili skozi hodnik, se je ta 
začel dvigovati. Kamero smo morali obračati 
navzdol, da je v svoj objektiv ujela tudi Men-
geško godbo. Ta je morala večkrat odigrat 

“Z vztrajnostjo in delom vedno pridejo rezultati in zadovoljstvo.”

skladbo, da smo s tem ujeli optimalen kader. 
Velik izziv je bil v opremi, ki smo jo imeli na 
voljo, kjer mora operater drona hkrati upra-
vljati dron, pa tudi obračati kamero na dronu. 
Matjaž, operater drona, se je tu res izkazal. 

Bi izpostavil še kakšno zanimivo, prijetno 
zgodbo s snemanja?
Seveda, bilo jih je kar nekaj. Na primer, del 
videa je sneman na mengeškem Staretovem 
drevoredu. Da so nastali posnetki v obliki, 
kot jih lahko vidijo gledalci, se je morala 
kamera sinhrono premikati. To smo izvedli 
tako, da smo snemali med vožnjo z avtomo-
bilom. Za kvalitetne posnetke smo jih morali 
večkrat ponavljati. Zato smo tako velikokrat 
prevozili drevored skupaj z igralcema, ki sta 
vozila kolo. Mimoidoči so nas sprva nekoliko 
ogorčeni spraševali, zakaj se vozimo z avtom 
po drevoredu. Prijazno smo vsakemu razlo-
žili, da gre za snemanje videa Mengša. Na 
neki način smo bili prijetno presenečeni, da 
so nato vsi brez izjeme z zanimanjem opazo-
vali naprej.

Nastal pa je tudi drug video izdelek, ki je 
vključeval podjetnike iz Mengša na področju 
kulinarike in glasbe.
Res je. Sodelujoči v tem projektu, ki so tudi 
bili del finančne podpore izdelave videa, 
bodo javno objavljeni. Video ima namen tudi, 
da imajo gledalci videa možnost videti, kaj 
še dodatnega ponuja Mengeš in se morda na 
podlagi ogledanega tega drugega videa odlo-
čijo za obisk določene lokacije.

Si mlad, podjeten, ambiciozen. Delaš na 
več projektih. Kakšni so tvoji dosežki na po-
dročju ustvarjanja videov?
Svoj prvi kratki film sem posnel pred pribli-
žno dvema letoma. Posnel sem ga v sklopu 
filmske akademije. Namreč v 4. letniku sem 
obiskoval Filmsko akademijo, kot dodatno, 
obšolsko dejavnost. V tem filmu sem razvijal 
celo zgodbo od scenarija do končne monta-
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enaindvajsetih letih že diplomiral.”

9



že. Ponosen sem, da je v tem mojem prvem 
filmu igrala tudi Milena Zupančič. 
V sklopu študija sem sodeloval tudi pri pro-
jektu podjetja Petrol. Snemali smo reklamo 
za njihove trgovine. 
Sodeloval pa sem tudi z ekipo na svetovno 
znanem natečaju: My Rode Reel Short Film 
Competition. Snemali smo kratki film z na-
slovom Scarf. 
Preko projekta Instituta Jožef Stefan sem na 
državnem nivoju na video natečaju dosegel 
četrto mesto. 
Sedaj sodelujem tudi z medijsko hišo Planet 
TV. Malo sem ponosen tudi nase, ker sem že 
pri enaindvajsetih letih diplomiral. 

Se spomniš, kdaj si si rekel: »Točno to želim 
delati v življenju«? 
Že v osnovni šoli sem se zelo rad ukvarjal 
z ekstremnimi športi, skupaj s sošolcem Til-
nom. Nato se je on začel ukvarjati s fotogra-
fijo in me je zelo hitro navdušil. V 9. razredu 
mi je svetovalna delavka, ki je usmerjala k 
nadaljevanju študija, predlagala, naj na-
daljujem šolanje na Srednji šoli za obliko-
vanje in fotografijo ali naj izberem Srednjo 
medijsko in grafično šolo. Odločil sem se za 
zadnjo. Všeč mi je bilo, ker je bil program 
zasnovan širše. Med spoznavanjem različnih 
tehnik mi je snemanje postalo bolj zanimivo. 
Več je opreme, več »igrač«, s katerimi lahko 
različno ustvarjaš svoj izdelek.

Kje se vidiš čez deset let? 
Vidim se v svojem studiu s svojo produkcij-
sko ekipo, s katero bomo delali predvsem 
na marketingu za slovenska in tuja podjetja. 
Moja želja je, da bi postal režiser. Snemanje 
mi je sicer v veliko veselje, to rad delam. Vlo-

ga režiserja mi predstavlja večji izziv, kjer so 
potrebne še druge veščine. Rad bi tudi kreiral 
zgodbe, ki ljudem vlivajo veselje in srečo.

Kako ti gledaš današnje mlade in njihovo 
udejstvovanje v občini Mengeš? 
Zdi se mi, da vedno bolj želijo uživati in 
manj delati. Predvsem iščejo rešitve za bolj-
še življenje drugje kot pa v samem delu. 

Kaj je tisto kar bi ti morda predlagal mla-
dim, da bodo bolj zadovoljni? 
Naj se osredotočijo na tisto, kar imajo radi. 
In vztrajajo pri teh stvareh. Z vztrajnostjo in 
delom vedno pridejo rezultati in zadovolj-
stvo.

Na kaj si najbolj ponosen kot mlad Men-
gšan?
Najbolj sem ponosen, da ni veliko mesto, da 
je mirno, blizu narave. Primerno za kvalite-
tno življenje. Všeč mi je ta ponos in odnos do 
glasbe, ki jo imamo Mengšani. Tudi Ljublja-
na ni daleč. Blizu so hribi in planine.

Kakšne cilje si si osebno zastavil v letu 
2019?
Osebno si želim več druženja s prijatelji. Ve-
čina znancev, ki so stari nad 25, omenjajo, 
da je težko usklajevati delo in zabavo. Na 
internetu, youtubu sem gledal uspešne pod-
jetnike iz tujine, ki so obžalovali, da so pre-
kmalu začeli svojo kariero in niso doživeli v 
zadostni meri svojih mladih let. Zato bi pred-
vsem rad uskladil delo in zabavo. Izkoristiti 
oboje v polni meri – to mi je naloga in cilj v 
prihodnosti.

Besedilo in foto: Urška Vahtar

INTERVJU: Andraž Žun
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Del ekipe (od leve): Andraž Žun, Matjaž Kljun, Urška Vahtar, Aleks Vuga, Vincenc Möderndorfer

“Rad bi tudi kreiral zgodbe, ki ljudem vlivajo 
veselje in srečo.”



OBVESTILA - OGLASI

  ODDIH V KRAJU Z VEČ KOT
  610-LETNO TRADICIJO

    Terme Dobrna, že od leta 1403

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

ZIMSKI ODDIH
do 15. 02.  in od 03. 03.  do 31. 03. 2019

1 x polpenzion + kopanje, že od
37,90 € oseba / noč, min. 2 noči
Paket vključuje: neomejen vstop v bazene,
živo plesno glasbo (petek, sobota), kopalni 
plašč v sobi, 20 % popust na storitve v La 
Vita Spa & Beauty centru...

TERME DOBRNA
ODDIH IN
DOŽIVETJE

Paket vključuje: 1 x storitev za zdravje, 1 x 
storitev za dobro počutje, neomejen vstop v 
bazene, BREZPLAČEN PREVOZ od doma do 
Term Dobrna in nazaj, družabni večeri...

SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2019

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

500, jih izboljšuje kakovost življenja,
500, jih skrbi za odlično energijo na 

poti!

Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da je v mreži družbe 
Petrol že 500 prodajnih mest in ponosni smo, da je jubilejno 

prodajno mesto ravno v naši občini.

Prodajna mesta oz. po domače, bencinski servisi, so še vedno 
glavno stičišče, ki ga družba Petrol ima s svojimi zvestimi strankami 
in zato je kakovost storitev na prodajnih mestih ena njihovih glavnih 

prioritet!

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 24. januarja, ob 12. uri, 
pridružite pri slavnostnem odprtju 500. prodajnega mesta v 
kraju Mengeš (Kamniška cesta 60, 1234 Mengeš). Dogodek 
bodo s svojim nastopom popestrili Nina Pušlar in pa člani 

Kulturnega društva Mengeška godba.

Častna govorca bosta:
- mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola

- Franc Jerič, župan Občine Mengeš

Veselimo se srečanja z vami!
mag. Tomaž Berločnik,

predsednik uprave Petrola

 Franc Jerič,
župan Občine Mengeš

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

Mengšan – januar 2019 1111



Mengšan – januar 201912

REPORTAŽA: Koncert KD Mengeška godba

Lepo božično kulturno doživetje, ki je ob dokazani kakovosti pihalnega korpusa in z odličnim vzdušjem Mengšanom podarilo 
imenitno darilo

Oba koncerta je vešče in s pravo 
mero prijetne sproščenosti z 
besedo vodila napovedovalka 
Barbara Božič

V godbi je veliko mladih posameznikov, ki 
izstopajo

Prisrčen nastop Mengeških mažoretk, ki jih 
vodi Anita Omerzu Tome

Maja Keržič s čudovitim vokalom Skladbi Walking in the air je svoj lepi in 
mladi vokal prispevala Kika Szomi Kralj

Pevski gost Matjaž Mrak
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Tega dne, na Štefanovo, je razigrani kapelnik Dimitrij Lederer na popoldanskem in večernem 
koncertu svoj pihalni orkester vešče popeljal skozi program, ki ga je izbral: med zahtevnimi 
»komadi«, ki so iz orkestra izvabili poudarjeno zahtevno muziciranje in med lahkotnejšimi 
božičnimi melodijami, kakršne v tem času lepo božajo uho in počutje vsakega človeka, ki čuti 
po naše in spadajo v romantični božični čas.
Oba koncerta, ki ju je vešče in s pravo mero prijetne sproščenosti z besedo vodila napovedo-
valka Barbara Božič, je začenjala Mengeška koračnica mengeškega avtorja Primoža Kosca, 
sledila pa Privškova Tam, kjer sem doma ter Moj lipi Anđele v priredbi domačega godbeni-
ka Primoža Pera z vokalnim prispevkom pevskega gosta Matjaža Mraka. Temu božičnemu 
začetku večera sta sledili glasbeno najzahtevnejši točki večera: Jericho B. Appermonta in 
Vesuvius F. Tichelija.
Sploh v slednji je Mengeška godba vnovič dokazala svojo nesporno kakovost. S to točko, ki 
je več kot očitno dokazovala poustvarjalno kakovost pihalnega muziciranja, je bil dosežen 
presežek tega večera. Z »Vesuviusom« so glasbeniki dokazali, na katerih osnovah temelji 
njihova umestitev med najkakovostnejše slovenske pihalne orkestre, kamor so se mengeški 
glasbeniki nedavno uvrstili. Tudi aplavz je dokazal, da so poslušalci prepoznali omenjeno 
visoko kakovost svojih glasbenikov.
Znani legendarni mengeški glasbenik Vinko Sitar je domači glasbi tokrat prispeval skladbo 
Vsak po svoje, nato pa smo doživeli še dve božično naravnani skladbi z vokalnim prispevkom 
Matjaža Mraka: Naj sneži in Beli božič.
Drugo osredje programa je bil Čarovnik iz Oza, skladba, ki je prav tako navdušila poslušalce. 
Izvajana je bila seveda pod vodstvom »čarovnika iz Mengša« − Dimitrija Ledererja. Skladbi 
Walking in the air je svoj lepi in mladi vokal prispevala Kika Szomi Kralj, ki je sicer kot godbe-
nica − klarinetistka tudi v Mengšu dokazovala svojo izjemno uspešno pot mlade glasbenice. 
Prav Kika, pevka v duetu z Matjažem Mrakom − Maja Keržič in Klemen Juvančič na ksilo-
fonu so gotovo tisti prihajajoči obetavni glasbeniki, ki so pomenili enkratno mlado poživitev 
obeh koncertov. Vsi so učenci Glasbene šole Domžale.
Koncerta sta minila z božično obarvanima skladbama in nekaj dodatki, ki so Mengšane na 
krasen način obdarovali v njihovem praznovanju najlepših praznikov leta, predvsem pa utrdili 
v njihovem odnosu v kraju že sicer zelo priljubljene Mengeške godbe. Ob tej priložnosti je 
treba omeniti tudi prisrčne nastope Mengeških mažoretk, ki jih vodi Anita Omerzu Tome. Vse 
to je znal v pozdravni, oz. zahvalni besedi pred koncem omeniti predsednik godbe Žan Avbelj.
Na drugem od obeh koncertov je svoje krajane nagovoril stari in pred nekaj tedni na novo 
izvoljeni župan Franc Jerič s slavnostno besedo ob državnem prazniku samostojnosti in eno-
tnosti. Svojim občanom je seveda izrekel tudi najboljše želje za čas oz. leto, ki prihaja. Ve-
černa prireditev je bila tudi priložnost za to, da je Turistično društvo Mengeš podelilo nova 
priznanja društva za lepo urejene hiše in njihove okolice.
Bil je lep, topel in privlačen večer, ki ga je v drugem, to je večernem koncertu, sklenila večno 
lepa Sveta noč. Tako se je sklenila prireditev, ki jo bodo prisotni Mengšani zagotovo ohranili 
v svojem spominu vsaj do prihodnjega leta, spomin na ta mengeški Štefanov koncert pa se 
bo malček ohranil tudi s tem zapisom.
Ob voščilu in čestitkah, ki jih izrekam z zahvalo za lepo glasbeno doživetje, upam, da je 
omenjeni koncert samo še stopnica na poti k novim in novim glasbenim uspehom slavne 
Mengeške godbe. Ne le zaradi omenjenega doživetja, ki sem ga doživel v Štefanovem večeru, 
pritrjujem prednikom, da si Mengeška godba tudi v teh časih zasluži omenjeni pridevnik.

Besedilo: Matjaž Brojan, novinar, publicist
Foto: E. V.

Proti stoletju in pol svojega obstoja gre pot slavne Mengeške godbe, kakor so jo 
s tem pridevnikom že zdavnaj opisovali stari Mengšani. S svojimi številnimi kako-
vostnimi nastopi godba na najboljši možni način izpisuje zdajšnja poglavja svoje 
dejavnosti. Med te uspešne nastope, ki so obarvani s prazničnim razpoloženjem 
in božično-novoletnimi občutji, lahko umestimo letošnji božični koncert, ki ga 
je godba v polni sestavi pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja na dan sv. 
Štefana, 26. decembra 2018, uprizorila v svojem, to je mengeškem kulturnem 
domu. Bilo je lepo božično kulturno doživetje, ki je ob dokazani kakovosti pihal-
nega korpusa in z omenjenim vzdušjem Mengšanom podarilo imenitno darilo kot 
nadgradnjo vznesenega božičnega časa.

Čarobni božični koncert 
Mengeške godbe

Zbrane je s slavnostno besedo ob državnem 
prazniku samostojnosti in enotnosti, nago-
voril župan Franc Jerič

»Čarovnik iz Mengša« - Dimitrij Leder

Na koncu se je vsem zahvalil predsednik 
godbe, Žan Avbelj
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Priznanje sta prejela Klavdija in Boris Vode za do-
miselno ureditev vrta in ocvetličenje. Njuna posre-
čena zasaditev rož, grmovnic in okrasnih dreves 
deluje estetsko in se lepo vklaplja v okolje. Danica 
in Marjan Tomazin sta prejela priznanje za izjemno 
estetsko ocvetličenje stanovanjske hiše. Marta in 
Jože Vahtar sta prejela priznanje za vzorno ocvetli-
čenje stanovanjske hiše, negovano zelenico in lepo 
urejeno okolico. Njun vrt pred hišo je zanimiv že v 
zasnovi. Oblikovanje gredic se odraža v iskrih za-
saditvah in drugih detajlih, med katerimi izstopajo 
sezonski aranžmaji na zelenici, kar mimoidočemu 
pusti vtis urejenosti in skrbi za okolico hiše. Za 
vsakoletno postavitev jaslic pri kapelici svete Lu-
cije v Topolah je priznanje prejela družina Antona 
Kunstlja. Letos so za božič že petnajsto leto zapo-
red, v prijetnem okolju kapelice skupaj s sokrajani 
postavili jaslice v naravnem okolju. Družina Kun-
stelj v sklopu postavitve vsako leto pripravi veli-
ke kipe svete družine in drugih jasličnih likov in s 
tem skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Tokrat 
pa je priznanje TD prejela tudi Občina Mengeš za 
navdušujoče ocvetličenje občinske stavbe z roža-
mi, kar pripomore k njenemu lepšemu videzu.
Javna pohvala je bila izrečena Marti Došan iz To-
pol, dobitnici priznanja Gorenjske turistične zveze 
za najlepše gorenjske nageljne. Pohvalo so prejeli 
tudi prebivalci Testenove ulice iz Loke, za ureje-
nost ulice v celoti. Za čudovito balkonsko cvetje, 
ki je bilo prava paša za oči, je pohvalo prejel Rajko 
Vuga.
Na koncu podelitve je predsednica TD Mengeš, 
Zorka Požar čestitala vsem nagrajencem in vsem, 
ki skrbijo za prijetno bivalno okolje v Mengšu. 
"Vsak od nas ima razum in dve roki. Vsak je posta-
vljen v okolje, za katerega naj bi skrbel. Zato naj 
bi srečo pogum in znanje iskali in črpali predvsem 
iz sebe, da bi manj govorili o drugih, naredili pa 
več za družbo in zase, da bi našli mir v sebi, bili 
neobremenjeni z okolico in sledili svojim sanjam," 
je zaključila z iskrivo popotnico v novo leto, Zorka 
Požar.

Besedilo in foto: E. V.

V sklopu božičnega koncerta Mengeške godbe 
je 26. decembra, upravni odbor Turističnega 
društva Mengeš podelil priznanja za lepo ure-
jene hiše in okolico ter ohranjanje kulturne 
dediščine. Priznanja sta na odru Kulturnega 
doma Mengeš podelila predsednica TD Zorka 
Požar in podpredsednik Franc Zabret.

Podelitev priznanj 
Turističnega 
društva Mengeš

REPORTAŽA: Podelitev priznanj

Urejeni vrtovi in javne površine v Mengšu so pokazatelj in odraz kraja, je 
povedala predsednica TD Zorka Požar

Podelitev je domiselno povezovala Barbara Božič
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Marta in Jože Vahtar sta prejela priznanje 
za vzorno ocvetličenje stanovanjske hiše, 
negovano zelenico in lepo urejeno okolico

Za vsakoletno postavitev jaslic pri kapelici svete 
Lucije v Topolah je priznanje prejela družina 
Antona Kunstlja

V imenu Občine Mengeš je priznanje prevzel 
župan Franc Jerič

Danica in Marjan Tomazin sta prejela priznanje 
za estetsko ocvetličenje hiše

Priznanje za domiselno ureditev vrta in 
ocvetličenje sta prevzela Klavdija in Boris Vode



DOBENO

Veseli december na Dobenu
December, zadnji mesec v letu, slovo od starega in praznično pričakovanje novega leta, za marsikoga je to »nori« mesec 
nakupov, ko hitimo od trgovine do trgovine in iščemo primerna (ali tudi ne) darila za otroke, svojce in prijatelje. Najbolj pa 
se ga verjetno veselijo otroci, ko jih Miklavži, Božički in dedki Mrazi zasipajo z raznovrstnimi darili, za katera naslednji dan 
več ne vedo, pri katerem od staršev, dedkov, babic, tet ali stricev jih je prinesel in kateri od treh »dobrih mož«? Največkrat 
se niti ne vprašamo, zakaj, ali so jih otroci zaslužili, ali morda le ni vsega preveč? Tako pač počne večina, to je pomembno 
in nihče noče biti slabši …

Na Dobenu se je v režiji turističnega društva, veseli december začel 
na prvo adventno nedeljo dopoldan v ateljeju Brigite Herjavec, kjer 
smo z Brigito in Maticem Severjem izpeljali "adventno delavnico", iz-
delovali smo adventne venčke in okraske. Brigita je za vse prisotne 
pripravila sadni sok, domače piškote in kavo, pod njunim strokovnim 
vodstvom pa smo uresničevali svoje zamisli in po končani delavnici 
smo bili vsi udeleženci zadovoljni s svojimi izdelki ... 
Letos smo se v TD, na »Lorbijevo« pobudo dogovorili, da Miklavž v 
spremstvu parkljev in angelov dva dni pred svojim godom, v torek, 4. 
decembra, zvečer obišče in obdari vse dobenske vaščane v starosti 
nad 70 let. Presenečenje je bilo res veliko, obisk Miklavževe druščine 
je razveselil vse, tudi kako solzo je bilo videti, saj je obisk marsikoga 
od obdarovancev spomnil na lepe trenutke iz svoje mladosti. 
V sredo, 5. decembra, na predvečer praznika sv. Miklavža, pa je sledil 
glavni decembrski dogodek, "tradicionalno miklavževanje na Dobenu", 
ki se je dogajalo v kmečkem turizmu Blaž. Zbralo se je več kot 50 
otrok, med njimi dobra desetina iz sosednjih krajev in še večje število 
njihovih staršev, dedkov in babic je prišlo. 

Otroke je najprej razveselilo lutkovno gledališče Zapik z doživeto iz-
vedbo pravljice, "zverinice iz Rezije", ki je bilo nagrajeno z aplavzom 
vseh obiskovalcev. Nato pa so otroci glasno klicali Miklavža in kmalu 
je prispel dobri mož s svojim spremstvom, parkljema in angeli, ki so 
Miklavžu pomagali razdeliti darila prisotnim otrokom. 

Prijetno je bilo gledati vesele otroške obraze in tudi precej pohval 
njihovih staršev in drugih je bilo izrečenih na račun prireditve in ak-
tivnosti TD Dobeno, za izvedene dogodke. 
Menim, da se v otroška srca veliko bolj vtisne spomin na veselo do-
živet dogodek, ki ga doživijo v pričakovanju in toplem vzdušju, ob 
svojih dragih, kot pa obilica daril, ki v veliko primerih razvrednotijo 
pomen praznika. 

Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Z Brigito in Maticem Severjem so izpeljali "adventno delavnico", 
kjer so izdelovali adventne venčke in okraske Zbralo se je več kot 50 otrok

Obisk Miklavževe druščine je razveselil vse

Miklavž s svojim spremstvom

… še posebej pa otroke



Predsednica društva, dr. Tatjana Novak, je prisrčno pozdravila vse 
navzoče, še posebej pa posebne goste: župana Občine Komenda, g. 
Stanislava Poglajna, podžupana Občine Mengeš, g. Boga Ropotarja, 
podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Kamnik, 
g. Igorja Žavbija, podpredsednico Zveze Sožitje, go. Branko Perne, ter 
predstavnika Petrola, g. Nenada Pevulja in g. Andreja Medveda. Vsem 
navzočim se je zahvalila za nesebično delo in podporo društvu, da se 
vsako leto realizirajo vsi zastavljeni cilji. Njenim besedam so se pridru-
žili župan in podžupana, podpredsednica Zveze Sožitja in predstavnika 
Petrola, ki so članom društva zaželeli lepe praznike ter uspešno, zdra-
vo in srečno novo leto. 

Dedek Mraz v 
Medobčinskem društvu 
Sožitje
Člani Medobčinskega društva Sožitje, Mengeš smo imeli 9. 
decembra 2018 v Kulturnem domu Radomlje prednovoletno 
druženje, kjer nas je obiskal dedek Mraz.

Veseli december v PGD 
Topole
Kot vsako leto je bilo pri nas tudi letos veselo. Pod vodstvom 
Špele Batis je bil december ustvarjalen in pisan mesec, saj 
je v soboto, 1. decembra, potekala delavnica adventnih 
venčkov. Na delavnici je sodelovalo dvanajst otrok, nastalo 
je veliko pisanih venčkov s štirimi svečkami, ki so še dolgo 
krasili domače mize v adventnem času.
V četrtek, 13. decembra, je na ustvarjalni delavnici, kjer je bilo priso-
tnih deset otrok, nastal zajeten kupček unikatnih voščilnic z novoletni-
mi motivi. Načrtovanje prihoda Božička pa se je začelo takoj po delav-
nici voščilnic. Ker smo se odločili, da ga letos prikliče Pika Nogavička, 
so bile začetne priprave predvsem v načrtovanju lutkovne predstave. 
Božiček je otroke obiskal v petek, 21. decembra. Otrokom je najprej 
povedal nekaj dogodivščin s severnega pola, razdelil je božična darila 
in jim nato podelil še takšne napotke, da bodo prihodnja leta darila še 
večja. Ko se je Božiček poslovil, pa je v gasilskem domu zadišalo po 
toplih picah, ki so poleg mladih srčkov ogrele še trebuščke.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis

 TOPOLE

 MENGEŠKI UTRIP

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Kamnik, g. 
Igor Žavbi, je razveselil člane društva s košarico dobrot, ki bo name-
njena osebam z motnjami vduševnem razvoju na bližnjem zimovanju. 
Predstavnika Petrola, g. Nenad Pevulja in g. Andrej Medved, sta dru-
štvu izročila donacijo v višini 1.600 evrov, ki so jo na pobudo g. Nena-
da Pevulje, poslovodje servisa v Domžalah 1, namenili Petrolovi ben-
cinski servisi Domžale 1 (Nenad Pevulja), Trzin (Dean Malkoč), Voklo 
1 Šenčur (Anja Mandelj), Primskovo Kranj (Simon Čebul), Kranj vzhod 
in Kranj zahod (Gašper Golob), Rudnik 1 (Slavka Tomplak) in Rakovnik 
Ljubljana (Matija Avšič). Predsednica se je za prejeto donacijo iskreno 
zahvalila in povedala, da bodo sredstva porabljena za izvedbo zimske-
ga tabora, ki je namenjeno osamoosvajanju in ohranjanju psihofizič-
nega zdravja članov društva, oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Brez igrice seveda ne gre. Prisluhnili smo dramski skupini Kulturnega 
društva Mlin Radomlje, ki so pripravili prijetno gledališko igro avtorice 
Nine Mav Hrovat z naslovom Lešniki, ki govori o pomoči in prijatelj-
stvu. Dedek Mraz nas je obiskal s polnim košem daril. Ob zvokih dua 
Gorenjca, ki ga sestavljata bratca Ažbe in Aljan, je sledilo druženje. 
Tudi zaplesali smo. Za  sladke dobrote so poskrbele mame, rejnice in 
prostovoljke, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Želimo si, da bi bilo 
leto, ki prihaja, za vse zdravo ter polno prijaznih in lepih trenutkov. 

Besedilo in foto: Metka Mestek
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Božiček je otroke obiskal v petek, 21. decembra

Predstavnika Petrola, g. Nenad Pevulja in g. Andrej Medved, 
sta društvu izročila donacijo v višini 1.600 EUR

Dedek Mraz je prišel na obisk s polnim košem daril

Na delavnici je sodelovalo dvanajst otrok
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Tradicionalni slovenski zajtrk pri Navihančkih
V okviru dneva slovenske hrane je v petek, 16. novembra, v Vrtcu Mengeš potekal tradicionalni slovenski zajtrk, katerega 
namen je privzgajanje zdravih prehranskih navad, s poudarkom na lokalno pridelanih živilih slovenskega izvora. Skupini 
Navihančki so se pri zdravem zajtrku pridružili številni gostje in strokovni delavci vrtca.

Skozi načrtovane dejavnosti so se Navihančki seznanjali z življenjem 
čebel, njihovim pomenom za kmetijstvo, naravo in človeka. Svoja spo-
znanja in doživetja so izrazili v likovnih delih, s katerimi smo okrasili 
našo igralnico. Pri tem so jim prijazno pomagali tudi starši. Svoje raz-

iskovanje življenja čebel smo nadgradili z obiskom čebelarstva Blejec. 
Gospod Matej nam je nazorno predstavil svoje delo, odprl panj, da so 
otroci lahko pokukali v njegovo notranjost ter opazovali čebele na satju. 
Obisk smo strnili s pokušino letošnjega akacijevega medu, ki je bil prav 
slasten. Otroci so bili tako dobro pripravljeni na prihajajoči dogodek, 
ki so se ga udeležili mengeški čebelarji – Jože Boštjančič, Matej Ble-
jec, Franc Pavrič, Anton Tomec, župan Franc Jerič, predsednica Sveta 
staršev Tina Štrukelj, ravnateljica Mateja Hribar Sicherl, vodja OPZHR 
Špela Poljanšek ter svetovalna delavka Tina Vuri. Otroci so gostom pri-
pravili zanimiv kulturni program in z odgovori na zastavljena vprašanja 
dokazali, da o čebelah veliko vedo. Sledil je težko pričakovani zajtrk. 
Skupaj smo se posladkali z domačo pridelano hrano: kruhom, maslom, 
medom, mlekom in jabolkom. 

  
Besedilo: Petra Železnikar, vzgojiteljica 

Foto: Mateja Gubanc

40 let uspešnega dela
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in deluje tudi v občini Mengeš, je 13. decembra pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja ter v družbi članov, sodelavcev in gostov obeležilo 40 let uspešnega dela. Društvo je bilo 
ustanovljeno 5. decembra 1978, skozi štiri desetletja pa ga je vodilo pet predsednikov.

Na slovesnem dogodku, prepletenem z glasbo, poezijo, dobrodelno 
noto in poklonom ljudem, ki so v preteklih desetletjih pomembno 
prispevali k razvoju društva, je podobo in poslanstva društva 
predstavila predsednica Mirjam Kanalec, z nagovorom pa se ji je 
pridružil tudi njihov član in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije 
Dane Kastelic. 
Ob praznovanju so se s projekcijo izvirnih fotografij – nemih, ven-
dar zgovornih pričevalk bogate zgodovine, zazrli v preteklost. Vse 
od ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov 
skozi čas burnih političnih in gospodarskih dogajanj, pa do danes. 
V nadaljevanju poti so predstavili izvajanje socialnih programov in 
številne pomembne mejnike, ki so društvo zaznamovali na vseh po-
dročjih.
V obeležje visokega jubileja je bila vpeta tudi akcija zbiranja denarja 
za nakup novega kombija, ki ga društvo nujno potrebuje za varen 
prevoz članov. Med prireditvijo je njihov slikar Željko Vertelj, ki slika 
z usti, ustvarjal sliko »Potok v zimi« in jo namenil licitaciji. In tudi 
voditelj Robert Pečnik – Pečo je nekaj minut namenil udeležencem, 
da so »odklenili« svoje mobilne telefone in družno poslali SMS spo-

Proslava ob 40. obletnici društva

ročilo na številko 1919 z besedo KOMBI5. Akciji pa se lahko pri-
družite tudi vi in na TRR SI56 6100 0001 8731 144 nakažete svoj 
prispevek. 
Na proslavi so se spomnili tudi članov, ki so s svojim delom v pre-
teklosti uspešno krmarili društvo in ga pomagali pripeljati do pre-
poznavnosti, ki jo ima danes. Nekdanjim predsednikom so podelili 
plakete društva, drugim zaslužnim članom pa priznanja. Priznanje je 
za sodelovanje in podporo prejel tudi Mercator, d. d. Zahvalili so se 
tudi vsem partnerjem, občinam, invalidskim organizacijam, institu-
cijam, sponzorjem in donatorjem ter drugim, ki so z njimi sodelovali 
in jih podpirali. Še posebej pa krovni organizaciji Zvezi paraplegikov 
Slovenije. Brez njihove pomoči ne bi dosegli takih uspehov.
Slovesen dogodek so popestrili in obogatili: mlada harfistka Taja 
Rijavec iz Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, pesnica dru-
štva in večkratna nagrajenka Darinka Slanovec, plesni par kluba 
Zebra – Martina in Roman ter Nuša Derenda. 

Besedilo: Jože Globokar, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Foto: Tomaž Demšar

Otroci so gostom pripravili zanimiv kulturni program



»Če hočeš napraviti Pitokla bogatega, ni treba, da bi mu po-
večal zalogo denarja, ampak mu moraš zmanjšati poželenja.« 

Seneka      
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Vito Švagelj: Mavrica toplozračnih balonov – Francija 
& Romunija
Ob začetku novega leta se nam z razstavo fotografij v Mladinskem centru AIA v Mengšu predstavlja študent meteorologije 
in fotograf Vito Švagelj. Njegovo zanimanje za fotografijo se je začelo že v osnovni šoli, njegov priljubljeni hobi pa je čez čas 
postal njegova neodložljiva dejavnost. Poleg različnih pohodov in izletov v naravo, družabnih dogodkov, gora, letalstva, špor-
ta in zoomorfnih motivov se najpogosteje posveča fotografiranju balonskih vzletov, s katerimi se ukvarja tudi profesionalno. 
Ker sta se že njegova oče in stric, predstavnika prve generacije balonarjev v Sloveniji, ukvarjala z letenjem in servisiranjem 
toplozračnih balonov, lahko motive z njimi opazimo že na njegovih prvih fotografijah., razvojnim, invalidskim in preživninskim 
skladom Republike Slovenije ter Društvom v tujini izobraženih Slovencev Vtis.

Fotografiranje iz zraka ponuja nove možnosti in širši prostor za ne-
nehno izboljševanje znanja, tehnike in kvalitete fotografije, zato je 
Vito Švagelj, ob nenehni prisotnosti balonarstva in številnih poletov s 
potniki, ob dolgoletnem nabiranju znanja in številnih izkušenj, kmalu 
opravil izpit za pilota toplozračnega balona. Čeprav se trideset ur 
uspešno zaključenih poletov ne sliši veliko, terjajo ogromno znanja, 
koncentracije in odgovornosti. Čeprav je v preteklih letih popularnost 
balonarstva v Sloveniji nekoliko upadla, ostaja v tujini zelo popularen 
šport, zato letno organizirajo nemalo dogodkov, srečanj in tekmovanj. 
Eno izmed največjih bienalnih srečanj toplozračnih balonov v Evropi 
je v Franciji. Na dogodku, z imenom Lorraine Mondial Air Ballons, se 
na nekdanjem vojaškem letališču Chambley-Bussieres vsakič zbere 

več kot tisoč pilotov iz vsega sveta. Vsako srečanje predstavlja nove 
izzive in želje po podiranju svetovnih rekordov. Razstavljene fotogra-
fije med drugim upodabljajo srečanje iz leta 2015, ko je balonarjem 
uspelo podreti takratni svetovni rekord, s katerim so se zapisali v Gu-
innessovo knjigo rekordov. V nebo je namreč v ravni črti vzletelo več 
kot štiristo balonov. Avtor je na festivalu obeležil številne fotografije 
vzletov v zgodnjih jutranjih in večernih urah. Ta čas je na splošno naj-
ugodnejši čas za letenje, saj so tedaj najugodnejše vremenske razme-
re, ki pa pri balonarstvu ne nazadnje predstavljajo tudi ključni faktor. 
Poleg poletov v Franciji si na razstavi lahko ogledamo tudi fotografije, 
posnete v Romuniji, natančneje ob lanskoletni stoletnici obstoja dr-
žave. Ob tej priložnosti so v pokrajini Maramures organizirali pravcati 
festival, kjer je v čast stoletnice vzletelo sto balonov. Večdnevni dogo-
dek je avtor obiskal tako kot fotograf in kot pilot enega izmed sloven-
skih balonov. Na fotografijah so večinoma upodobljeni jutranji poleti 
ob sončnem vzhodu, in sicer ob mestecu Baia Mare. Opazimo lahko, 
da so baloni eni izmed bolj zanimivih motivov, saj so kolosalni in 
številnih barv, zato nikoli ne zmanjka svetlobnih odtenkov in kompo-
zicij. Fotografije balonov na nebu so takšne, kakršno je balonarstvo, 
razsežne, vznemirljive, raznolike, kompleksne in hkrati lahkotne. Kot 
skupek dih jemajočih razgledov, pisanih barv in avanture je polet z 
balonom nedvomno zanimiva, za mnoge celo strašljiva izkušnja. Ne 
smemo pa pozabiti, da je balonarstvo v resnici drag šport, odvisen od 
vetra in ne nazadnje medijev. 

Besedilo: Maša Žekš
Foto: Vito Švagelj

Decembrski bralni večer v knjižnici Mengeš
Na zadnjem bralnem večeru v letu 2018 smo se poglabljali v Senekovo 110. pismo prijatelju Luciliju, v katerem nas spodbuja k 
razmisleku o resničnem in lažnem bogastvu.

V vsakodnevnem življenju nam pozornost pritegujejo stvari, ki se ble-
ščijo, so na pogled lepe, pomembne in se zdijo velike. Seneka pa 
trdi, da se resnično bogastvo skriva v učenju, kako biti zadovoljen z 
malim. Da bi odkrili to bogastvo, moramo v sebi pretresti, kaj je nujno 
in kaj je odveč. Če razlikujemo med dobrim in zlom, med poštenim in 
sramotnim, ga prepoznamo, saj tako v globino spoznamo, »kaj je člo-
veško in kaj božansko«. Seneka nas spodbuja, da bomo s pogostim 
razmišljanjem o tem ne le navidezno, ampak resnično srečni. 
Prijazno vabljeni na naslednji bralni večer v ponedeljek, 21. januarja, 
ob 19.30 v knjižnici Mengeš.

Besedilo in foto: Dragica Rutar, Društvo za študije kontemplativnih 
tradicij

V nebo je v ravni črti vzletelo več kot štiristo balonov
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OŠ Mengeš na 25. obletnici slovenske mreže 
zdravih šol v Zrečah
Na Osnovni šoli Mengeš zdravje predstavlja pomembno vrednoto. Zato smo že deset let vključeni v mrežo slovenskih zdravih 
šol. Zelo aktivno izvajamo dejavnosti za skrb, ozaveščanje in krepitev zdravja. V zadnjem času je osrednja tema duševno 
zdravje. Ta poleg zdravega življenjskega sloga (pravilna prehrana, gibanje, počitek …) predstavlja ključni element zdravja. 
Tega se žal premalo zavedamo. Dokler ni prepozno in so posledice stresa že hude.

Na šoli izvajamo pester nabor aktivnosti, ki ozaveščajo, kaj je dušev-
no zdravje in kako ga krepiti. Naše dejavnosti in ideje so navdušile 
tudi koordinatorje slovenske mreže zdravih šol. Zato smo bili pova-
bljeni v Zreče, da se predstavimo na 25. obletnici delovanja Zdrave 
šole v Sloveniji. Na stojnici smo predstavili našo t. i. poskočno zdravo 
škatlo, ki so si jo z velikim zanimanjem ogledali vodje Zdrave šole z 
drugih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.

Besedilo in foto: Maja Sršen

Takole so dogodek opisali naši 
učenci – zdravošolci
7. novembra 2018 smo se zgodaj zjutraj odpravili v štajerske konce; 
v Zreče na srečanje zdravih šol. Naša šola že kar deset let sodeluje 
v Slovenski mreži zdravih šol. Z aktivnim delovanjem smo začeli leta 
1993. Takrat je bilo v mrežo vključenih le 12 pilotnih šol. Zdaj je v 
projekt vključenih kar 375 osnovnih in srednjih šol, sodelujejo tudi 
nekateri vrtci. Težko si predstavljamo, da se je mreža v četrt stoletja 
tako razširila.
Ob prihodu v Terme Zreče smo se najprej registrirali, nato pa pojedli 
nekaj zdravih priboljškov, saj nas je pričakala mamljiva sadna mali-
ca. Nato se je naš dan aktivno začel v predavalnici. Pričakala nas je 
prijetna dobrodošlica dijakov gimnazije Vič in pozdrav nacionalne ko-
ordinatorice mreže zdravih šol, Mojce Bevc. Sledil je govor direktorice 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Nine Pirnat in predstavnice 
Ministrstva za zdravje, Agate Zupančič. Nato smo poslušali zanimivo 
predavanje dr. Sanele Banović o skrbi za duševno zdravje, kar je že 
štiri leta rdeča nit Zdrave šole. 
Po predavanju smo ponosno predali našo poskočno zdravo škatlo 
vodji ljubljanske regije zdravih šol, gospe Branki Đukić. Škatla je spo-
mladi obiskovala naše učence od 1. do 5. razreda in jih razveseljevala 
z zdravimi in zabavnimi gibalnimi dejavnostmi. Tokrat pa je pomagala 
pri predstavitvi idej šol ljubljanske regije. Predstavile so se tudi dru-

ge regije slovenskih zdravih šol z različnimi idejami, kar je bilo zelo 
zanimivo. 
Po končani predstavitvi smo se odpravili na stojnico, kjer smo učenci 
zastopali svojo šolo. OŠ Mengeš se je predstavila na svoji stojnici s 
poskočno zdravo škatlo. Naše uporabne in zanimive naloge si lahko 
ogledate tudi na spletni strani OŠ Mengeš: https://www.osmenges.si/
zdrava-sola/.

Besedilo: zdravošolca Barbara Medved, 8. c in Urban Štepec, 7. č 

Ko sem bila povabljena v Zreče, sem bila zelo vesela. Tja so odšli tudi 
Barbara, Urban, pedagoginja Nina in učiteljica Maja. V Zrečah smo 
najprej poslušali predavanja. Sprva nisem bila navdušena, na koncu 
pa se je vse skupaj izkazalo zelo carsko. Nekatera predavanja so bila 
zelo poučna.
Po predavanjih so nam postregli sadje in zdrave piškote. Druge šole 
so predstavljale svoje zdrave izdelke. Na naši stojnici je bilo res pe-
stro, imeli smo veliko obiskovalcev. Ljudje, ki so prišli na našo stoj-
nico, so bili zelo zainteresirani za poskočno zdravo škatlo in so bili 
veseli, ko sem jim razložila, kako deluje. Domov sem prišla utrujena, 
vendar srečna. 

Besedilo: zdravošolka Tavita Mihajloska, 7. a

Na stojnici smo predstavili našo t. i. poskočno zdravo škatlo, ki so si jo 
obiskovalci ogledali z velikim zanimanjem
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Srečanje v Kulturnem domu
Prednovoletno srečanje starejših občanov je bilo v soboto, 1. decembra, ob 12. uri, v preddverju Kulturnega doma Mengeš. 
Srečanje so pripravile članice RK Mengeš v sodelovanju z Občino Mengeš. Udeležilo se ga je več kot 80 občanov, ki so do-
polnili 75 let ali več.

Vse navzoče sta najprej pozdravila predsednica RK Mengeš Silva Dolin-
šek in predsednik OZRK Domžale Brane Kosmač, ter župan Franc Jerič, 
ki jim je zaželel obilo zdravja in zadovoljstva v letu 2019. Druženje se 
je v prijetnem vzdušju ob veselih tonih nadaljevalo do popoldanskih ur.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Kako do pospešenega znanja angleškega jezika
Profesorica Dušica Kunaver je s svojimi 40-letnimi izkušnjami na področju poučevanja angleščine, več let razvijala metodo, 
da bi otrokom in odraslim kar najhitreje pomagala do temeljnega znanja angleškega jezika. Svojo metodo je predstavila na 
predstavitvi v Mladinskem centru AIA.

Metoda, ki jo je prof. Dušica Kunaver poimenovala “Metoda mavrične 
bližnjice”, bistveno poenostavlja učenje angleščine. Sledi naravni poti 
učenja in k tujemu jeziku pristopa iz slovenščine. Jezik obravnava kot 
preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično logiko. 
Cilj ni le poenostavljeno učenje angleščine, temveč prikaz naravnega, 
preprostega pristopa k vsem evropskim jezikom.
Šolska klasika poučuje jezik po stopnicah – od lekcije do lekcije, njena 
metoda pa zajema slovnico celovito, preprosto in pregledno. Kombina-
cija obeh metod – šolske klasike in mavrične bližnjice – je prava skupna 
pot, ki bistveno olajšuje učenje vseh jezikov, je povedala avtorica na 
predstavitvi v Mladinskem centru AIA.
Metodo in novosti, ki jih vnaša v anglistiko, je potrdil Republiški stro-
kovni svet in registrirala Avtorska agencija za Slovenijo. Z njo pa se uči 
že mnogo otrok in odraslih.
Zaradi velikega odziva je prof. Dušica Kunaver v Mladinskem centru 
AIA 16. januarja 2019 ob 18. uri nadaljevala svojo predstavitev. Pred-

Jezik je preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično 
logiko

Snemajo tudi največje prireditve
Člani mengeške videosekcije Mavrice uspešno nadgrajujejo svoje tehnično in strokovno znanje. Snemajo krajevne dogod-
ke, shranjujejo in arhivirajo filmsko zgodovino svojih krajev, lotevajo pa se tudi večjih podvigov, ki jih zabeležijo celo z 
desetimi kamerami.

Takšna velika projekta sta prav gotovo snemanje v poletnem gleda-
lišču na Studencu in pred kratkim snemanje Gala koncerta Radia 
Ognjišče v Cankarjevem domu. Za takšno snemanje je potrebnih veli-

Toni Mueller ob kameri št. 1 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Preostali 
snemalci so v parterju.

ko priprav, saj so naročniki zahtevni. Končni posnetek mora biti tako 
kakovosten, da ga lahko predvaja nacionalna televizija. 
»Priprava takšnega snemanja zahteva natančno proučitev scenarija 
prireditve, pogovor našega režiserja z njihovim režiserjem. Dogovoriti 
se je treba z osvetljevalci, saj je gledališko osvetljevanje drugačno 
od filmskega. Vsaj dan pred generalko je treba položiti kable in do-
ločiti mesta za kamere. Po navadi posnamemo tudi generalko, da se 
snemalci lahko osredotočijo na dogodek ali trenutek, ki ga je treba 
obvezno zabeležiti. In ko je dve uri pred prireditvijo vse pripravljeno 
in preskušeno, se zgodi, da so v sliki katere od kamer motnje ali pa 
da kakšen mikrofon šumi. A doslej smo še vedno vse probleme rešili! 
Čeprav živčno in v zadnji sekundi,« pravi vodja sekcije Toni Mueller.
Ne pove pa, da vsak evro, ki ga zaslužijo s snemanji, vložijo v novo 
opremo. In v skromnosti ne omeni, da je izjemno ponosen, ko se na 
televizijskem zaslonu prvega programa slovenske televizije po koncu 
predvajanega koncerta zvrstijo imena članov Mavrice.

Besedilo in foto: Igor Lipovšek

stavila je še druge tehnike in primere, kako se samozavestno lotiti uče-
nja snovi, ki nam dela največ skrbi. Odgovarjala bo na vaša vprašanja 
in dileme povezane z učenjem tujih jezikov.

Besedilo: Urška Vahtar
Foto: Brane Tomšič



 

 

V. O. Ruzova: »Vsakdo je lahko sočuten do trpečega, nesrečnega in 
ubogega reveža, samo modri ljudje pa so sposobni čutiti ljubezen in 
sočutje tudi do lumpov.« 

Za zdravo sožitje ljudi in živali. Foto: Simon Štebe
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Vsak občutek v našem telesu sprosti določene hormone in snovi, ki tako 
ali drugače vplivajo na naše delovanje in zdravje. Različni organi v telesu 
so neposredno povezani z našimi občutki, zato lahko na podlagi našega 
zdravstvenega stanja in bolezni precej jasno razberemo, katere značajske 
lastnosti in miselne vzorce je treba spremeniti. Jeza je tako neposredno 
povezana z jetri, strah z ledvicami in pljuči, zamere pa s srcem. 
Naša učiteljica Meta iz osnovne šole je po nekajletnem zdravljenju raka 
izjavila naslednje: »Razumem, da sem zbolela za rakom predvsem zato, 
ker nikakor ne morem odpustiti svoji mami.« Ta (isti) rak je bil nekaj 
mesecev zatem žal močnejši od nje, saj ji kljub zavedanju, kje je eden 
od vzrokov za njeno bolezen, ni uspelo premagati misli in občutkov, po-
vezanih z njeno mamo. 
Vsi delamo napake. Če želimo, da bodo drugi odpuščali nam, moramo 
tudi sami odpuščati drugim, vsaka zamera do drugih pa je kot žareč 
kamen, ki ga nosimo v svoji dlani; čeprav je namenjena drugim, opeče 
in rani nas. Sami radi iščemo opravičila za lastno neprimerno ravnanje, 
zelo zahtevni in brezkompromisni pa smo do ravnanja drugih, kar seveda 
ni pošteno. To so dvojna merila. Odkar sem postal malo bolj pozoren in 
zavesten, mi je v ogromno pomoč pri reševanju konfliktov z drugimi to, 
da dejanja drugih poskušam vrednotiti glede na njihov namen, svoje rav-
nanje pa glede na izvedbo. Tako do sebe postanem bolj discipliniran, do 
drugih pa bolj razumevajoč, hkrati pa uvidim, da je večina akcij drugih 
dobronamernih, a izpeljanih neposrečeno. Posebej starši svojim otrokom 
praviloma dajejo vse, kar znajo, saj tudi sami niso bili naučeni bolje. 
Nelson Mandela je po prihodu iz ječe izjavil: »Ko sem (po 27 letih) skozi 
vrata (zapora) stopil proti svobodi, sem vedel, da bom, če za seboj ne 
pustim jeze, sovraštva in grenkobe, še vedno v zaporu.«  Tim Robbins je 
zapisal: »Če nameravaš kriviti druge za vse slabo, kar se ti je zgodilo, jih 
okrivi tudi za vse dobro, kar si doživel.« 
Ob tem, ko govorimo o odpuščanju, pa je treba razumeti, da odpustiti 
ne pomeni pozabiti. »Prevaraj me enkrat – sram naj te bo; prevaraj me 
dvakrat – sram naj me bo.« Odpustiti preprosto pomeni ne dovoliti, da 
preteklost negativno vpliva na naš danes in naš jutri. V veliko pomoč pri 
premagovanju zamer nam je lahko razumevanje, ki ga učijo vse največje 
stare kulture, povzamemo pa ga lahko takole: Vsak sam kroji svoje življe-
nje, drugi pa so le orodja v rokah višje sile in usode, ki nam prinese vse, 
kar nam bo pomagalo bolje razumeti sebe, druge in življenje. Zakaj je 
bilo nekaj dobro, pokaže šele čas, vse pa nas vodi k boljšemu zavedanju 
in k razvijanju božanskih lastnosti. Če bi si radi omehčali srce v odnosu 
do nekoga, zavestno opazujte in iščite vse njegove dobre kvalitete, saj 
šele, ko v drugih iščeš le najboljše, uvidiš, kdo zares so. Spomnim se, 
kako sem se pogosto omehčal, ko sem opazoval očeta ali mamo, kako 
mirno spita. Ko si predstavljamo ali opazujemo, kako nekdo, komur smo 

ZANIMIVO

Premagaj jezo in zamere                                
Projekt sredinih predavanj v Mladinskem centru Mengeš je za-
ključil Andrej Pešec, ki enkrat na mesec predava o vsebinah, 
ki jih je poimenoval Znanje za življenje.

Če lahko na podlagi tega načela obsodimo na primer rasizem ali 
pa seksizem, zakaj tega ne bi mogli storiti tudi v primeru vrstizma, 
ko ljudi, ki zlorabljajo oziroma ubijajo živali za lastne potrebe, niti 
ne prepoznamo kot morilce. Zato je v družbi, kjer vlada ekstremni 
vrstizem, treba stremeti k spremembi sistema, ki ne bo zagotavljal ži-
valskih proizvodov, tako da se bodo ljudje samodejno obrnili k vegan-
skemu načinu življenja in postopoma skozi generacije razvili zaveda-
nje o pravicah živali. Pravice živali so torej etični ideal, ki brez večjih 
težav zmore ugovor proti tradicionalni morali. Pristop za doseganje 
pravic živali je dolgoročen proces, cilj pa mora biti politični pritisk na 
živilsko industrijo. Cena, ki jo danes plačujemo zaradi vrstizma kot 
družbeno sprejete norme, je mnogo previsoka, zato postaja vrstizem 
vedno bolj etično nevzdržen. 

V Mladincu Za zdravo 
sožitje ljudi in živali
Letos mineva natanko sedem desetletij od sprejema splošne 
deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela generalna 
skupščina Združenih narodov na svojem zasedanju 10. de-
cembra 1948, v kateri so zapisane temeljne človekove pravice 
kot temelj sodobnih demokratičnih ustavnih ureditev in moral-
na zaveza, da spoštujemo enake osnovne pravice vseh ljudi, 
ne glede na raso, spol, vero itd. Takšna enakost pomeni enako 
in nepristransko upoštevanje interesov vsem ljudem oziroma 
zatrjevati o človekovi enakosti, pomeni pripoznati, da imamo 
vsi interese, zato na podlagi tega načela lahko obsodimo vsa-
kršno rasno, spolno, versko  ... diskriminacijo.

nekaj zamerili, mirno spi, pozabimo na njegov ego, zaznamo pa dušo. 
Vsak dan znova je dobro pozabiti dvoje: vse dobro, ki smo ga storili za 
druge, in vse slabo, ki so ga drugi storili nam. Svetu nič ne primanjkuje 
bolj kot dober zgled. Če pa bi radi odpustili drugim, moramo v prvi vrsti 
odpustiti samemu sebi. Odpustiti – kaj? Tako imenovane napake, pose-
bej všeč pa mi je misel Jennifer Aniston, ki pravi: »Naša edina napaka je 
tista, iz katere se nič ne naučimo.« 
Ali imate v domačem kraju kakšen avtomat, kjer lahko kupite izkušnje? 
Seveda ne. Zakaj bi potem obžalovali, karkoli smo doživeli? Odpuščanje 
je eno najlepših daril samemu sebi, podarimo pa si ga lahko le sami. 
Za konec še misel V. O. Ruzova: »Vsakdo je lahko sočuten do trpečega, 
nesrečnega in ubogega reveža, samo modri ljudje pa so sposobni čutiti 
ljubezen in sočutje tudi do lumpov.« 

Besedilo: Andrej Pešec
Foto: Brane Tomšič



 

 

Veličina naroda se ocenjuje po tem, kako ravna z živalmi (M. Gandi). 
Foto: Simon Štebe

OBVESTILA - OGLASI

DRAGI OTROCI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš in AIA Mladinski
center Mengeš, vas vabita na igrano predstavo, v izvedbi

vzgojiteljic iz vrtca Črnuče 

Zvezdica zaspanka
Predstava bo v četrtek, 24. januarja 2019  

v prostorih AIA Mladinskega centra

Mengeš ob 17.30.
Brezplačne vstopnice bodo na voljo

od ponedeljka, 21. 1. 2019 

v Knjižnici Mengeš in v AIA Mladinskem Centru Mengeš

Veselimo se vašega obiska!

Z B O R   K R A J A N O V
Vabim vas na zbor krajanov,

kjer bodo predlagani kandidati za člane vaških odborov
za naselja Loka pri Mengšu in Topole in sicer v:

• ponedeljek, 4. 2. 2019, ob 18. uri v Gasilskem domu Topole
• torek, 5. 2. 2019, ob 18. uri v Gasilskem domu Loka pri Mengšu

Vaška odbora  Loka pri Mengšu in Topole imata po pet članov. 

 Vljudno vabljeni.

Župan Občine Mengeš, Franc Jerič

Dragi Mengšani!

Ob slovenskem kulturnem prazniku Vam želimo, da se udeležite dobre kulturne

prireditve ali  preberete dobro knjigo ali pesem. Naša bogata kultura je zakladnica,

ki nas je ohranila in vodila skozi zgodovino.

Prav je, da jo negujemo in smo ponosni nanjo.

IO SDS Mengeš

»BABI SERVIS«

 varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk, v okviru projekta Krekovo središče

Če potrebujete varstvo vaših otrok 

vpopoldanskem času, zvečer ali ob koncu tedna za

par uric, je Babi servis pravi naslov. Storitev je za 

starše brezplačna, ker je sofinancirana s strani 

Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni 

razvoj in Republike Slovenije.

Kontakt: viktorija.drolec@zmsk.si

Prijava  je možna na naši spletni strani 

www.zmsk.si 
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Globoko zakoreninjena paradigma glede večvrednosti človeške vr-
ste ima številne negativne daljnosežne in praktične posledice, ki 
se že kažejo predvsem na področju okolja, zdravja ljudi in blagi-
nje živali. Ljudje danes potrebujemo toliko virov, da bi potrebovali 
kar dve Zemlji, da bi zadovoljili naše potrebe. Rezultati izraču-
na ekološkega odtisa posameznih držav kažejo, da zemeljske vire 
uporabljamo tako nepremišljeno in neodgovorno, da bo to vodilo 
v ekološko katastrofo v nekaj desetletji. Zato se lahko upravičeno 
vprašamo, kakšen bi bil učinek, če bi se ljudje prehranjevali zgolj 
s prehrano rastlinskega izvora oziroma bi postali vegani. Glede na 
številne študije bi bil potencialno učinek zelo velik. Samo v Slove-
niji, kjer smo daleč nad evropskim povprečjem po porabi mesnih 
izdelkov, bi z veganskim načinom prehranjevanja letno nahranili 
približno še za eno Slovenijo ljudi. To pomeni, da lahko kot po-
samezniki zgolj s spremembo prehrane pripomoremo k reševanju 
ekonomskih problemov in največjih okoljskih ter zdravstvenih kriz, 
tako na lokalni kot tudi na globalni ravni. Še več, s prehodom na 
globalno veganstvo in trajnostni razvoj lahko presežemo vrstizem 
in antropocentrizem ter omogočimo sožitje človeka in drugih živih 
bitij na planetu Zemlja. 
  

Besedilo: Tibor Hercigonja



Potem ko smo bili spomladi zaradi bolezni prisiljeni odpovedati na-
stop na WTHT turnirju na Slovaškem, nas je kar nekaj časa mučilo 
vprašanje, kateri turnir izbrati namesto zamujenega. Na koncu izbira 
ni bila težka, Pokal Rige je že pred leti prevzel primat največjega od 
švedskega Mastersa in želja vsakega ljubitelja namiznega hokeja je, 
da se poleg svetovnega prvenstva vsaj enkrat udeleži tudi največjega 
turnirja v namiznem hokeju na svetu. Nanj sva se prijavila dva člana 
NHK Mengeš, Bernard in Miha Škrlep.
Priprave na tekmovanje so se začele že konec julija z iskanjem najugo-
dnejše poti do Rige. Kombinacija EasyJeta in Ryanaira se je izkazala za 
dobitno, vmesna postaja do Rige pa, zanimivo, London. 
Septembra sva začela tudi z intenzivnimi treningi. Poleg redne teden-
ske klubske vadbe je večina treningov potekala kar doma, lepi rezultati 
na turnirjih za Slovenski pokal pa so potrjevali, da sva na dobri poti.
V svetu namiznega hokeja je Slovenija še vedno zelo majhna in nizko 
rangirana država. Imamo samo enega igralca med Top 200 na svetu, 
na turnirjih se v povprečju zbere manj kot 20 tekmovalcev, zelo težko 
je pridobiti nove igralce, še težje pa jih je obdržati. Veliko časa in truda 
je treba vložiti, da postaneš vsaj malo konkurenčen, mnogi zato pre-
hitro obupajo. 
V Rigi se je zbralo 250 tekmovalcev iz dvanajstih držav. Nisva se na-
dejala zelo visoke uvrstitve, saj sva bila postavljena na 110. in 133. 
mesto med nosilci, vseeno pa sva računala na dobre točke za svetovno 
lestvico. En dan pred tekmo sva v hotelu dobila priložnost potrenirati s 
tekmovalci iz Švedske in Finske, dveh velesil v namiznem hokeju. Bila 
sva vesela njihovih nasvetov in predvsem prikazanih trikov.
In napočil je dan D. Na začetku je bilo prisotne kar nekaj treme. Uspela 
sva premagati nekaj višje rangiranih nasprotnikov, na drugi strani pa so 
tudi naju presenetili nekateri nižje rangirani. Vsak igralec ima svoj stil 
in kar nekaj časa traja, da se temu prilagodiš. Lažje je, če nasprotnika 
poznaš že od prej ...
Svetovna namiznohokejska lestvica se je znova izkazala za presenetlji-
vo točno. Jaz sem osvojil 97., Miha pa  132. mesto, za oba pa je to 
drugi najboljši točkovni izkupiček za svetovno lestvico. Zadovoljna sva 
se vrnila domov "novim zmagam naproti".

Besedilo in foto: Bernard Škrlep

NHK Mengeš na največjem turnirju v namiznem 
hokeju na svetu
V Rigi se v začetku decembra vsako leto zbere množica ljubiteljev namiznega hokeja. V glavnem mestu Latvije se namreč 
takrat odvija največji turnir v namiznem hokeju na svetu. Letos sta se nanj odpravila tudi 2 člana NHK Mengeš.

Pogled na Rigo z vrha cerkve sv. Petra. 

Miha Škrlep v majici NHZS

Bernard Škrlep v majici NHK Mengeš

250 tekmovalcev iz dvanajstih držav. Foto: LGHF
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Znova številna priznanja za SSK Mengeš
Čeprav je Anže Lanišek zelo dobro začel sezono in je bil na uvodnih tekmah za svetovni pokal v Visli in Kuusamu med boljšimi 
slovenskimi smučarskimi skakalci, to ni bilo dovolj, da bi ga glavni trener naše reprezentance Gorazd Bertoncelj uvrstil v šest-
člansko ekipo za novoletno turnejo. Za uvrstitev v moštvo ni zadostovalo niti peto mesto, ki ga je tik pred božičem dosegel na 
članskem državnem prvenstvu v Planici.

Mengeški skakalci znova uspešni! Tokrat so bili povabljeni na podelitev 
za pokal in regijsko tekmovanje Cockta v poletni sezoni 2018.

Tako se je moral 22-letni član SSK Mengeš znova dokazovati v celin-
skem pokalu, v katerem se je nato na tradicionalni dvodnevni priredi-
tvi ob koncu prejšnjega koledarskega leta v Engelbergu kot najboljši 
Slovenec izkazal z drugim in petim mestom. Z njima si je na široko od-
prl vrata k dodatni prenosljivi vstopnici za nastope med svetovno elito. 
Prvo tekmo v tej zimi je že imel tudi Taj Ekart, ki je v konkurenci 
dečkov, starih do 15 let, preizkušnjo za slovenski pokal v Žireh končal 
na drugem mestu in na ta način le še potrdil, da v svoji starostni ka-
tegoriji sodi med največje upe na sončni strani Alp. To dokazujejo tudi 
številna priznanja, ki si jih je doslej že priskakal. Na nedavni slavno-
stni prireditvi Smučarske zveze Slovenije v Otlici je prejel nagrado za 
tretje mesto v vseslovenskem pokalu, v katerem sta v konkurenci do 
12 let Nik Bergant Smerajc in Tit Voranc Božič osvojila prvo oziroma 
tretje mesto, med deklicami do 11 let pa je bila najboljša Živa Andrić. 
V končnem seštevku pokala gorenjske regije sta Nik Bergant Sme-
rajc in Timo Šimnovec med skakalci, starimi do 12 let, slavila dvojno 
zmago, med najboljšo trojico pa sta v skupni razvrstitvi končala tudi 
drugouvrščeni Alen Pestotnik (do 11 let) in tretjeuvrščeni Benjamin 
Bedrač (do 13 let) ter si na ta način prav tako kot vsi zgoraj omenjeni 
skakalci na slovesnosti v Otlici nad Vipavsko dolino prislužila kolajni 
Smučarske zveze Slovenije. 
Za konec se v klubu še iskreno zahvaljujemo dosedanjim zvestim po-
kroviteljem ter seveda vsem Mengšanom in okoličanom, ki ste podprli 
»projekt« koledarja za letošnje leto. Tudi z vašo pomočjo bodo lahko 
varovanci trenerja Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota 
še naprej marljivo vadili in dosegali podobne ali še boljše uspehe. 
  

Besedilo: Miha Šimnovec 
Foto: Goran Andrić 

Košarkarski turnir trojk 
2018 v Mladincu
Pred zaključkom leta smo v soboto, 8. decembra, v Mladin-
skem centru AIA organizirali tradicionalni košarkarski turnir 
trojk v dvorani ŠD Partizan. V primerjavi z lanskim letom 
je bilo letos manj ekip, zato smo tekmovanje izpeljali hitro, 
tekme pa so bile napete že od prvega sodnikovega žvižga.

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
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Miklavžev turnir 2018: Tim Weisseisen v finalu 
ustavil senzacionalnega Andreja Oblaka
Kot vsako leto je bil zadnji turnir za Slovenski pokal v namiznem hokeju odigran decembra v Mengšu v organizaciji domačega 
kluba NHK Mengeš. Tokrat se je zbralo 26 tekmovalcev, zmagal pa je, tako kot lani, Tim Weisseisen (NHK Kranj).

Finalni dvoboj med Andrejem in Timom

V prvem delu so tekmovalci nastopili v treh skupinah, prvi štirje pa so 
napredovali v finalno skupino. In že po prvem delu je dišalo po prese-
nečenju, saj je Andrej Oblak (NHK Kranj), ki se je pred kratkim vrnil na 
tekmovanja po zelo dolgi odsotnosti,  v svoji skupini dobil vse tekme s 
fenomenalno gol razliko 35-4 in napovedal zanimiv drug del.

Badmintonisti zbirali za dober namen
Na dobrodelnem turnirju pod organizacijo Badminton kluba Komenda se je v ŠC Harmonija minulo soboto zbralo 20 igralcev 
in igralk. Prvotni namen dogodka je bil s prijavninami, prostovoljnimi donacijami posameznikov in organiziranjem nagradnih 
iger s privlačnimi nagradami zbrati čim več denarnih sredstev, s katerimi smo polepšali decembrske praznike dvema druži-
nama iz Komende. To nam je več kot uspelo, saj smo zbrali kar 410,70 evra!

V preostalih dveh skupinah sta prvo mesto osvojila Bernard Škrlep in 
Tim Weisseisen. Vsi nosilci so napredovali v finalno skupino, še največ 
dela je imel Jakob Zalokar Obadič, ki je v medsebojnem dvoboju ugnal 
Nejca Kiphuta tesno s 3 : 2 in ga tako prehitel za dve točki.
V drugem delu je bilo zelo napeto, Andrej Oblak je sicer utrpel tri pora-
ze, a še vedno zaključil na visokem drugem mestu tik za Timom. Prese-
netljivo sta zunaj play offa ostala brata Nejc in Rok Škrlep, pri čemer je 
imel Rok na desetem mestu celo pozitivno gol razliko!
Tim in Andrej sta bila uspešna tudi v četrtfinalu in polfinalu. Tim je 
ustavil Andreja šele v finalu in prišel do prve zmage v sezoni 2018/19, 
Andrej pa do izjemnih 500+ točk za svetovno lestvico.
Tretji je bil Anže Božič in se s tem približal Bernardu Rjavcu na zgolj eno 
točko v skupnem seštevku.
Od članov NHK Mengeš je bil najvišje Bernard Škrlep na šestem mestu.
Omenimo še osnovnošolce, prvi je bil Miha Škrlep (NHK Mengeš), drugi 
Jakob Zalokar Obadič, tretji pa Gal Bohinc.
Slovenski pokal se nadaljuje konec januarja v Sevnici, v novem letu pa 
vse ljubitelje namiznega hokeja vabimo, da se nam pridružijo na naših 
klubskih treningih, ki potekajo ob ponedeljkih ob 18.30 v kleti pod 
Občino Mengeš.

Besedilo in foto: Bernard Škrlep, NHK MengešFoto: Goran Andrić
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Velika zahvala gre udeležencem in obiskovalcem, ki so v mošnjiček 
prispevali denar, se borili na igriščih in zabavali ob izzivih nagradnih 
iger. Ne smemo pozabiti na ŠC Harmonija, ki se je odpovedala plačilu 
najema dvorane, sponzorju Triglav, ki je prispeval praktične nagrade 
za najboljše in športnemu opremljevalcu Forza, ki je prispeval čudo-
viti majici in loparja Power 276. 
Kljub vsemu je na igriščih šlo zares. Najboljši v posameznih katego-
rijah so bili: 
 
• Mešane dvojice: 1. mesto Igor Tomazin in Nina Dodič, 2. me-

sto Uroš Radakovič in Ela Bajt, 3. mesto Aleš Šavrič in Polona 
Šušteršič 

• Ženske dvojice: 1. mesto Irena Burgar in Helena Šinkovec, 2. 
mesto Mateja Jus in Polona Šušteršič, 3. mesto Maša Jeraj in 
Damjana Kisovec 

• Moške dvojice: 1. mesto Tomaž Magerl in David Vrhovnik, 2. 
mesto Jure Šinkovec in Igor Tomazin, 3. mesto Aleš Šavrič in 
Dejan Tomažič 

 
Besedilo in foto: Žiga Frass, Badminton klub Komenda



OBVESTILA - OGLASI

Na podlagi 37. člena Statuta Zveze kulturnih društev Občine Mengeš
(ZKDOM) in na podlagi sklepa Izvršnega odbora ZKDOM objavljamo

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj na področju ljubiteljske kulture v 

letu 2018.

1. Predlagatelji po tem razpisu so lahko kulturna društva, ki delujejo v Občini Mengeš, za 
svoje člane ali sekcije, in posamezniki, ki lahko predlagajo enega ali več občanov Občine 

Mengeš, ki delujejo na kulturnem področju občine.

2. IO ZKDOM bo zbiral predloge za: 
• ZLATO priznanje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti – nad 
25 let dela na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti ali za življenjsko delo (podeljeno bo 
eno priznanje);
• SREBRNO priznanje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti – od 
10 do 25 let dela na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (podeljeno bo eno priznanje);
• BRONASTO priznanje za 10-letno uspešno delo na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (podeljeno bo eno priznanje).

3. Priznanje ZKDOM lahko prejmejo posamezniki ali skupine, predvsem za izjemne 
dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti. Priznanje je lahko podeljeno tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem delu, 
pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju kulturne vzgoje in 

izobraževanja, pri raziskovalnem delu, pri organiziranju 
strokovno svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju kulturnega sodelovanja s 

Slovenci v zamejstvu in po svetu, pri publicističnem delu in pri ohranjanju nacionalne 
kulturne dediščine.

4. Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati naslednje:
• podatke o predlagatelju;
• podatke o kandidatu;

• utemeljitev.
 

5. Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. Vloge za podelitev priznanj je treba nasloviti na ZKDOM, do 15. 
januarja 2019, do 12. ure, in sicer na elektronski naslov: natasa.v.jeric@gmail.com.

IO ZKDOM
Predsednica: Nataša Vrhovnik Jerič

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
OBČINE MENGEŠ

ZAHVALA
Glasbena šola Domžale, oddelek Mengeš, se iskreno zahvaljuje 

župniji Mengeš,

 da nam je za izvedbo tradicionalnega božičnega koncerta prijazno 
odstopila župnijski dom sv. Mihaela. Otroci in učitelji glasbene 
šole so staršem in obiskovalcem priredili čaroben večer, poln 

čudovite glasbe in toplih misli.
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C I V I L N A   I N I C I AT I VA   M E N G E Š

VABILO
Civilna iniciativa Mengeš vabi 
na pogovor ob začetku leta v 

društveni sobi Prostovoljnega 
gasilskega društva Mengeš, 
Zavrti 2, v četrtek, dne 24. 
januarja 2019, ob 19. uri.

Pregledali bomo delovanje v desetletju 
in več. Dogovorili se bomo o dejanjih in 

aktivnostih v prihodnje.
Posebej prisrčno dobrodošli podpisniki 

352 podpor za izvedbo ljudskega 
glasovanja leta 2008.

Dobrodošli vsi, ki se zavedate pomena 
zdrave pitne vode, varne in zanesljive 

oskrbe ter predvsem kaj so nam omogočili 
predhodniki in kaj smo dolžni našim 

zanamcem.
Veselimo se sodelovanja in dela z vami. 

Spremljajte nas na naši FB-strani 'facebook.com/
CivilnaIniciativaMenges'.

mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

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

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od JANUARJA  2019  

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

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

KAJ SE DOGAJA
*Movie night, HOW TO TRAIN DRAGON2, v soboto, 5.1., ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*Predavanje ODKRIJ, ZAČNI IN RAZVIJ SVOJO MISIJO, v sredo, 9.1., ob 19:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*INOVATIVNA METODA UČENJA ANLGLEŠČINE 2. del, v sredo, 16.1., ob 18:00, v Mladincu (Dušica Kunaver)
*Predavanje RAZUMEVANJE SVETA LJUDI Z AVTIZMOM, v sredo, 23.1., ob 17:00, v Mladincu (Maja Škrubej Novak)
*Humanitarna predstava  (za pomoč živalim) ZVEZDICA ZASPANKA, v četrtek, 24.1., ob 17:30  ,   v  Mladincu (soorganizracija s Knjižnico Mengeš)
*SPREMENI IN OPLEMENITI ODNOSE TER DOŽIVI PRAVI MALI ČUDEŽ, v sredo, 6.2., ob 19:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
.PLES in  VADBA 
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18:00 do 19:00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in 
četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič ) 
*PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na   drustvo.aia@gmail.com  ,   v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *PILATES, ob torkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak petek ob 19:00,
v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16:00 – 21:00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente,  v Mladincu (Rok Resnik)
*BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE v Mladincu, anonimno,individualno,  info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com. 
*TEČAJ ANGLEŠČINE: v ponedeljek od 17.15-18-45 (3., 4. in 5. razred), v Mladincu, (Vanja Vojvodić, prof.)
ANIMACIJE

*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE,  v     soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 – 16:30, ali po dogovoru  ,
izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

Datum: 18. 1. 2019
Številka: 671-1/2018

POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ 

NAJUSPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM OBČINE 
MENGEŠ V LETU 2018

Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike, k oddaji predlogov 
za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom Občine Mengeš v letu 
2018. 
Pravico do priznanj imajo:
• športniki, ki so člani društev, katera imajo sedež na območju občine 

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

in so v letu 2018 dosegli medaljo (zlato, srebrno ali bronasto) na 
državnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. 

Predlog mora biti ustrezno obrazložen z priloženim uradnim dokumentom 
o doseženem rezultatu.
Rok za oddajo predlogov je 31. januar 2019 do 12.00 ure. Predloge lah-
ko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 
Mengeš ali po elektronski pošti na naslov obcina.menges@menges.si.  Več 
informacij o povabilu dobite na telefonski številki 01/724 71 07. 

Priznanja najuspešnejšim športnikom občine Mengeš bodo podeljena na 
zaključni prireditvi, za katero bo datum javno objavljen naknadno.

Franc JERIČ, l.r.
      Župan Občine Mengeš



Muzikaja – koncertno 
dogajanje v AIA 
Mengeš
V decembru se je v AIA – Mladinskem centru znova vrnilo 
koncertno dogajanje! Za otvoritev glasbenih večerov, ki so 
potekali v okviru Muzikaja, je 7. decembra poskrbela pevka 
in kantavtorica Martina Mravinec.

Martina se glasbeno udejstvuje v različnih glasbenih zasedbah 
(Andet Akvepop, DEN7EL, SpinRiders, Dollphee), kjer izraža svo-
jo strast do glasbe in prepevanja. Martina se je predstavila skupaj 
s kitaristom Markom, s katerim sta ustvarila prijeten večer. Zape-
la sta širok spekter glasbenih komadov, od slovenskih zimzelenih, 
rock uspešnic, sodobnih komadov do božičnih pesmi. Prostor je bil 
okrašen času in dogajanju primerno, s svečkami in novoletno jel-
ko, njuno prepevanje in igranje pa je poslušalcem pričaralo čudovit 
večer v predbožičnem  vzdušju. Kaj vam bo pripravil organizator 
naslednjega glasbenega dogodka Uroš Rangus, pa naj za zdaj še 
ostane skrivnost. 

  
Besedilo: Sanja Tomšič

KULTURA

Koncert Martine Mravinec. Foto: Simon Štebe

Predbožično vzdušje v MC. Foto: Simon Štebe

38. Ex tempore "Podobe 
Ljubljane"
Člani Likovnega društva Mengeš že tradicionalno sodelujejo 
na ex temporu Podobe Ljubljane. V organizaciji Društva 
likovnikov Ljubljana, JSKD OI Ljubljana in pod pokroviteljstvom 
župana MOL Zorana Jankovića je organizirana že 38. Podoba 
Ljubljane.

Na razstavo, katere odprtje je bilo 18. decembra v zgodovinskem 
atriju Mestne hiše v Ljubljani, so se uvrstili Irena Gorenc s svojo 
sliko Pozdrav Ljubljanici, Aleš Koman s sliko Zmaj in Binca Lomšek 
s sliko Bdi nad reko. Razstava je bila odprta do 10. januarja 2019.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Irena Gorenc s sliko "Pozdrav Ljubljanici"

Binca Lomšek in njena slika "Bdi nad reko"

Aleš Koman s svojim "Zmajem"
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Božična pesem v Domu 
počitka Mengeš
Tokrat že tretje leto smo se člani MOKZ Mengeški Zvon v 
obeh sestavih odločili, da delimo božične pesmi tudi z oskr-
bovankami in oskrbovanci Doma počitka Mengeš. Medse 
smo povabili tudi člane družine Čuk – Marijo, Moniko in 
Andreja, ki so s citrami, flavto in kitaro popestrili popoldne 
z instrumentalno božično glasbo. Zapeli smo pesmi, ki so 
na rednem programu in tudi kakšno starejšo, že nekoliko 
pozabljeno, kot je »Le ta nuč veselja« ali »Ta stara božična 
pejsem«.

Prav posebej se moramo zahvaliti ga. Aleši in ga. Andreji, ki sta nas 
prijazno sprejeli in poskrbeli za prijetno počutje v domu. Pripravili 
smo tudi vezni tekst med pesmimi, ki je tokrat pripadal 200. oble-
tnici prvega izvajanja pesmi Sveta noč. V besedi smo se sprehodili 
od nastanka, do pomena te pesmi do današnjega časa. Vezni tekst je 
posredovala Marta Vahtar.
S hvaležnostjo smo sprejeli povabilo, da so nam vrata doma vedno 
odprta in da se spet vidimo ob kaki drugi priložnosti.

Besedilo in foto: J. V.

Veseli december poleg številnih takšnih in drugačnih za-
bav prinaša tudi božično-novoletne koncerte, ki se jih radi 
udeležimo, saj lahko prisluhnemo odličnim izvedbam manj 
ali bolj poznanih izvajalcev. Med prvimi so tokrat pripra-
vili božično-novoletni koncert v dvorani Župnijskega doma 
v Mengšu v torek, 11. decembra, učenci, ki svoje talente 
izpopolnjujejo ali nadgrajujejo v Glasbeni šoli Domžale v 
oddelku Mengeš in so nam z veseljem zaigrali in pričarali 
veseli december tudi malce drugače.

Čeprav sta bila v ozadju, sta veliko časa vložila v priprave koncerta 
Staša Udovič in Marko Zrnec, zato je prav, da ju vsaj poimensko 
omenimo, saj priprava tako obsežnega koncerta ni kar tako. Zasluge 
za tako lep glasbeni večer imajo tudi vsi drugi, ki svoje znanje pre-
našajo mlajšim generacijam in so jih za ta nastop še posebej pripra-
vili. Tokrat smo začeli malce bolj lahkotno in mladostno, saj so kot 
prvi nastopili tisti, ki obiskujejo glasbeno pripravnico in nam zapeli 
ob pomoči komorne skupine. Nato smo prisluhnili Anji pri klavirju 
in petju Andreja. Z oboo se nam je predstavila Neža in s harmoniko 
Jure. Da se da združiti različne inštrumente, so tokrat dokazali, kdo 
drug kot profesorji, izvajalci pa so to potrdili, Lan s kitaro in Brina 
z violino, Tjaša s flavto in Andraž s kitaro in prav zanimivo je bilo 
vse skupaj. Prisluhnili smo še enkrat komorni skupini tako za povrh. 
Domen je zaigral na klavir, Oskar in Nadja na harmoniki in Kika na 
klarinet ter s petjem. In ko človek pomisli, da je že vsega konec, se 
zbranim violinistkam in violinistom pridruži še cela gora instrumen-
talistov in tako nastane godalni orkester Mihaelove strunce Hervina 
Jakončiča, ki nas popelje v svet lepote glasbe. Poleg njih so zapele 
še učenke petja, kar je dodalo tokratnemu nastopu piko na i. In 
za konec še dobre želje za leto 2019 v imenu vseh, ki so nas to-
krat razveselili s koncertom. Zahvala gre tudi župniji Mengeš, ki je 
prijazno odstopila prostor, sicer smo vajeni, da ravno iz cerkvenih 
zborov prihajajo dobri pevci in pevke v številne zbore tako doma 
kakor drugje.

Besedilo in foto: DJD

Božično-novoletni 
koncert Glasbene šole 
Domžale, oddelka 
Mengeš
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Člani MOKZ Mengeški Zvon

Medse so povabili tudi člane družine Čuk: Marijo, Moniko in Andreja

Zbranim violinistkam in violinistom so se na koncu pridružili še drugi 
instrumentalisti in tako je nastal godalni orkester Mihaelove strunce 
Hervina Jakončiča



KULTURA

Mengeški likovniki 
pričarali zimo v MGC 
Bistrica
V avli Medgeneracijskega centra Bistrica v Domžalah so 
člani Likovnega društva Mengeš postavili razstavo svojih 
likovnih del in tako prinesli zimo med stanovalce centra in 
njihove obiskovalce. Dve veliki skupinski sliki krasita de-
cembrsko okrašeno avlo centra. »ZIMA« dimenzije 200 x 
280 cm je sestavljena iz 16 platen, druga pa je »Babica 
pripoveduje« dimenzije 200 x 200 cm sestavljena iz 25 
platen. Poleg teh velikih motivov je razstavljenih še 15 li-
kovnih del osmih avtorjev z zimskimi motivi. Razstava bo na 
ogled predvidoma do konca januarja 2019.

V jesenskem času so potekale različne aktivnosti, ki so se jih člani 
društva udeleževali in svoja dela tudi razstavljali. Sodelovali so na 
ex temporih in delavnicah. Binca Lomšek se je udeležila ex tempo-
ra v Kamniški Bistrici, Irena Gorenc in Špela Magister ex tempora 
Breza, Helena Testen je postavila razstavo sedmih fotografij in treh 
likovnih del v Mestni kavarni Mesing bar. 
Na jubilejnem 40. regijskem srečanju fotografskih skupin in posa-
meznikov Gorenjske »Ujeti pogledi«, ki so ga organizirali Fotograf-
sko društvo Janez Puhar Kranj in JSKD OI Kranj in Koordinacija 
za Gorenjsko, je sodelovala Binca Lomšek. Tema je bila kultura in 
prosta tema. Med 474 fotografijami in 65 avtorji se je uvrstila z 
dvema fotografijama na temo kultura v izbor za razstavo. Odprtje 
razstave je bilo 5. decembra v Galeriji Bala v starem mestnem 
jedru Kranja. Razstava bo na ogled do 7. januarja 2019. 
December je bil precej aktiven za društvo, saj je pripravljalo dru-
štveno razstavo z naslovom »AvtoPORTRET«, katere odprtje je bilo 
19. decembra ob 18. uri v Kulturnem domu Mengeš.  
  

Besedilo: J. Šmon 
Foto: Binca Lomšek

Skupinska slika "Babica pripoveduje"  velikosti 200 x 200 cm

"Avtoportret", zadnja 
likovna razstava v letu 
2018
V prazničnem času je Likovno društvo Mengeš postavilo 
zadnjo razstavo v letu v Kulturnem domu Mengeš. Odprtje 
razstave je bilo v sredo, 19. decembra, ob 18. uri. Številne 
obiskovalce je nagovorila predsednica Leonida Goropevšek 
in pozdravila goste, župana Franca Jeriča, podžupana Boga 
Ropotarja, častnega člana Občine Mengeš Jožeta Mlakarja, 
predstavnika JSKD OI Domžale Mateja Primožiča.

V nagovoru je na kratko povzela definicijo portreta in avtoportreta ter 
zgodovino teh upodobitev, od Mone Lize Leonarda da Vincija, Rem-
brandta, Zorana Mušiča in Gabrijela Stupice. Poudarila je: "Preden 
smo se lotili izdelave naših avtoportretov, ki jih danes predstavljamo 
kot skupinsko sliko, smo za vajo, za učenje, risali, prerisovali in opa-
zovali portrete drugih avtorjev. Portreti so nastajali v tehniki pastela. 
To je bil za večino članov društva velik izziv, saj tehniko pastela redko 
uporabljamo. Pri spoznavanju zakonitosti risanja s pastelom nam je 
bilo mentorstvo naše članice, podpredsednice društva Milice Tomšič, 
ki tehniko pastela obvladuje do potankosti, v veliko pomoč.  Pri tem 
moram omeniti, da pri izdelavi portretov brez strokovne pomoči z 
napotki in usmeritvami našega mentorja Lojzeta Kalinška tudi ne bi 
šlo. Zato, hvala obema." 
Prireditvi sta s svojim glasbenim programom dodala praznični čarobni 
pridih pianist Miran Juvan in izjemna vokalistka Anastazija Juvan, 
zveneli so zvončki in Mona Liza … in požela velik aplavz. 
Spregovorila sta tudi mentor Lojze Kalinšek, ki je pohvalil delo v dru-
štvu in izrazil ponos ob dejstvu, da je društvo na nivoju države v letu 
2018 v tekmovanjih ZLDS zasedlo tretje mesto in prejelo bronasto 
paleto. 
Prvi predsednik in ustanovitelj društva ter častni občan Občine Men-
geš Jože Mlakar je ob odprtju razstave pohvalil društvo in izrazil po-
nos, da se je v dobrih dvajsetih letih razvilo v enega vodilnih amater-
skih likovnih društev v Sloveniji, kar dokazuje dobro delo v društvu. 
Na stenah je razstavljeno v skupinskem mozaiku 15 likovnih del čla-
nov društva avtoportretov v akrilu ter 30 portretov v suhem pastelu. 
Razstava je bil na ogled do 14. januarja.

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Avtorji z avtoportreti in mentorjem Lojzetom Kalinškom
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Staranje brez nasilja
Vsako nasilje je obsojanja vredno. Nasilje nad starejšimi pa je postalo pereč problem, še posebej, če se kot družba in 
skupnost zavedamo, da je življenje človeka v vsakem življenjskem obdobju enako vredno in smiselno. Po podatkih iz 
leta 2017 (Inštitut Antona Trstenjaka, Svetovna zdravstvena organizacija) je bilo v Sloveniji 16 odstotkov starejših ljudi 
trpinčenih, le 4 odstotke starejših ljudi pa je nasilje prijavilo pristojnim službam. Največ nasilja nad starejšimi se dogaja 
v domačem okolju. Svojci starejših nasilje največkrat povzročajo, lahko pa ga tudi najučinkoviteje preprečijo.

Načinov, kako starejšega prizadeti, je veli-
ko. Raziskovalci nasilja opisujejo telesno, 
spolno, psihično oziroma čustveno trpin-
čenje, finančno in materialno zlorabo, za-
pustitev, zanemarjanje ipd. Povzročitelji 
nasilja so zelo različni, razlogi zanj so lah-
ko namerni ali nenamerni. Tudi sami sta-
rostniki lahko s svojim vedenjem v okolju 
sprožajo večjo ali manjšo stopnjo naklonje-
nosti in razumevanja.
Kako lahko pripomoremo k preprečevanju 
nasilja nad starejšimi ter ohranimo njihovo 
dostojnost in dostojanstvo, v širšem smislu 
pa sobivanje in sožitje starostnika in drugih 
v družini, lokalni skupnosti in širše?
V naši lokalni skupnosti je bila pred krat-
kim narejena analiza stanja potreb, na-
menjenih aktivnemu in varnemu staranju. 
Predstavniki Inštituta Antona Trstenjaka, 
prostovoljci, predstavniki Društva upoko-
jencev Mengeš, humanitarna društva in 
drugi v bližnji prihodnosti načrtujemo vrsto 
aktivnosti v obliki varovalnih dejavnosti oz. 
programov varnega staranja.
Programi oz. tečaji, ki jih nameravamo 
predstaviti in izvesti v naši občini, so v 
Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju že 
dobro znani in priznani. Prvi med njimi in 
že izveden v naši lokalni skupnosti je tečaj 
z naslovom Preprečevanje padcev v staro-

TRETJE OBDOBJE

sti. Bil je lepo sprejet in o njem smo že 
poročali. Naslednji, še bolj poglobljen ter 
za uporabnike zelo zanimiv, je tečaj z na-
slovom Starajmo se trezno. Vsebina nima 
nobene zveze z alkoholno omamo, temveč 
govori o odgovornem, treznem doživljanju 
tretjega življenjskega obdobja. Še zadnji 
program, ki ga želim omeniti, je tečaj z na-
slovom Varno staranje in je najbolj aktua-
len, varovalen in ponuja pomembne napot-
ke s področja krepitev lepih odnosov doma 

in v širši skupnosti. Vsi našteti programi so 
povsem brezplačni in jih vodijo prostovolj-
ci v pogovornih skupinah. Vse informacije 
o uvodnih srečanjih bomo posredovali pre-
ko Društva upokojencev Mengeš in glasila 
Mengšan.
Naši programi so, kot radi rečemo, nikoli 
končana zgodba in nas bodo povezovali, 
dokler bomo živi in se bomo varno starali.

Besedilo in foto: Borut Trček

Borut Trček, po poklicu pedagoški delavec, živi v Mengšu, že več let pa je vključen v 
razne oblike usposabljanja na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani. Zato bi bil pri-
meren naziv zanj 'usposobljeni prostovoljec za pomoč starejšim'. Aktivne oblike pomoči 
starejšim izvaja že nekaj let v Ljubljani in v Mengšu (tečaj: preprečevanje padcev). V 
naši občini je pripravljen prevzeti še aktivnejšo vlogo na tem področju.

Društvo upokojencev Mengeš želi pridobiti čim več prostovoljcev, da bi imeli močno 
mrežo. Usposabljanje za prostovoljca (to bomo organizirali tudi v Mengšu, doslej je bilo 
v Komendi) da veliko informacij, zato vabimo tudi svojce iz družin, ki doma negujejo 
starostnika. Informacije dobite v društveni pisarni ali v oglasni omarici. /Branko Lipar, 
preds. DU Mengeš/

Varno staranje in je najbolj aktualen, varova-
len in ponuja pomembne napotke s področja 
krepitev lepih odnosov doma in širši skupnosti

Tudi sami starostniki lahko s svojim vedenjem v okolju sprožajo večjo ali manjšo stopnjo naklonje-
nosti in razumevanja
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POLITIKA

Pšato vrnimo naravi in 
ljudem
Živimo v času, ko se vse bolj zavedamo pomena, ki ga ima 
za naše življenje ohranjena narava. Zdrava, nepohabljena na-
rava je temelj zdravega okolja, osnovnih virov za preživetje 
in hkrati vir zadovoljstva in veselja, ki ga v njej doživimo ob 
rekreaciji ali preprostem občudovanju lepote in pestrosti ži-
vljenja na Zemlji.

Naše reke in potoki so v preteklih desetletjih doživele velike spre-
membe, ki so jih narekovali predvsem gradbeni vodnogospodarski 
ukrepi. Struge so bile strpane v kamnite ali betonske okove, drago-
cena voda, ki je prej napajala podtalnico, je bila preusmerjena iz 
pokrajine zaradi želje po odpravljanju poplav ali izkoriščanju za pri-
dobivanje energije. Obrežja so izgubila svoj naravni varovalni pas 
vegetacije, tok vode je postal enoličen in izginile so brzice, tolmuni, 
plitvine ... in z njimi pestrost vodnega rastlinstva in živalstva.
Privzeli smo, da je takšno stanje normalno in vzpostavljeno v 
našo najboljšo korist. Vendar ni.
Želja po zagotavljanju poplavne varnosti v naših naseljih je zago-
tovo upravičena, vendar nam pri tem niso bile ponujene najboljše 
možne rešitve. Sedanji gradbeni ukrepi niso učinkoviti na ravni ce-
lotnega vodotoka in za seboj potegnejo kup neželenih posledic za 
naravo in s tem za naše okolje in tudi nas same. Najboljše rešitve 
temeljijo na upoštevanju narave in njenih procesov in so celovito 
načrtovane na ravni celotnega porečja oziroma vodotoka. Takšnih 
izboljšav prej uničenih vodotokov je po Evropi že veliko in se po-
časi uveljavljajo tudi pri nas. Ne nazadnje so predpisane s strani 
evropske vodne direktive ter spodbujene z namenskimi finančnimi 
sredstvi.
Možnosti za na naravi temelječe pristope bi se morali razveseliti 
tudi v naši občini. Vemo, da je ideja o ekološki obnovi Pšate blizu 
tudi marsikomu izmed vas, spoštovani občani. Dobra novica je, 
da so usmeritve za ponovno oživitev Pšate že našle pot v Občinski 
prostorski načrt. Ukrepi, ki se zdaj izvajajo v naši občini, pa žal 
niso del tega koncepta in bi jih bilo treba kar se da hitro odpraviti 
in preusmeriti v naravi in ljudem prijaznejše rešitve. Za to si bomo 
prizadevali in bomo pri tem veseli tudi vaše podpore. Če pa bi z 
nami želeli deliti svoje videnje, vas prosimo, da se obrnete kar na 
avtorico tega prispevka.

Besedilo in foto: dr. Urša Koce, občinska svetnica iz skupine Zele-
ni za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno

352 – 10 / 20 / …
Številke – Trd(n)a in jasna izkustva iz preteklosti nas za 
ohranjanje vrednot našega skupnega dobrega zavezujejo k 
odločnim dejanjem v letu 2019. Temelj vsega pa je "povezovanje 
virov in vodovodov" za pitno vodo in glavno vodilo CIM.

Posledice za neizveden oz. izigran referendum, ignoriranje sklepov Sveta 
Občine Mengeš, rušenje magistralnega vodovoda z našo alpsko vodo iz-
pod Krvavca ter za kršenje Ustave o oskrbi s pitno vodo – 10-krat manj 
zdravo kot iz domžalskih vodnjakov, poleg tega tudi manj varno in zane-
sljivo ter dražjo oskrbo, bodo morali prevzeti odgovorni.
Uporabiti bi morali še vse druge sodne poti po zavrnjeni tožbi na Uprav-
no sodišče zaradi nerazpisanega referenduma, molka organa – sklep I U 
258/2009 je bil sprejet 4. marca 2009 (http://www.sodisce.si/znanje/
sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/62166/).
So bili pa sprejeti sklepi primerno nadomestilo ljudskemu odločanju – 23. 
seja, dne 19. februarja 2009 (pred 10 leti), po nesramnem izigravanju 
352 podpornikov za ljudsko odločanje na referendumu, ki so morali vsi 
osebno na UE Domžale. V celoti pa so sklepi o oskrbi z alpsko vodo, so-
delovanju pri obnovi in povečanju kapacitet neupoštevani in zlorabljeni do 
točke – porušitve vodovoda, ko se ne opozarja več, pač pa le še ukrepa. 
Če ne Varuh človekovih pravic, Nadzorni odbor Občine Mengeš (meni, da 
je nepristojen!), niti Računsko sodišče ali Svet Občine Mengeš (za kaj za 
vraga jih imamo), mora pač nekdo ukrepati za svoj denar, čas in energijo. 
Ovaditelj je Civilna Iniciativa Mengeš, ki jo zastopam spodaj podpisani kot 
vodja in član Sveta Občine Mengeš. Ovadba je bila vložena 14. decembra 
2018. Več o tem na FB-strani CIM.
Številka 20 v naslovu pa je namenjena že dvajsetemu, jubilejnemu ogledu 
zajetij alpske vode izpod Krvavca – Izvirov, nad spodnjo postajo žičnice 
na Gospinco, s pobiranjem odpadkov po enem od grabnov in ogledu ter 
dokumentiranju in pogovorih o stanju in dogajanjih v okolju. Ob tem bomo 
ponovno in še širše izvedli posvet ob Svetovnem dnevu voda, 22. marcu. 
Dosedanji udeleženci bodo posebej povabljeni. Vsi pa ste dobrodošli. Ve-
seli bomo tudi podpore za samo izvedbo posveta in ogleda. Vabilo bo še 
objavljeno. Prijave pa so obvezne. Veselimo se sodelovanja in dela z vami. 
Spremljajte nas na naši FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

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

»Statut Občine Mengeš jasno določa, kdo in kaj je dolžan nad-
zirati in posledično ukrepati (citiram): 17. člen pristojnosti Sveta 
Občine Mengeš – nadzoruje delo župana, podžupanov in občin-
ske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta."
36. člen (nadzorni odbor) – opravlja nadzor nad ravnanjem s 
premoženjem občine;
...  – ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih or-
ganov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občin-
skih skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi.«

V ozek betonski kanal strpan vodotok je skrajno osiromašen in ne more 
opravljati svoje življenjske vloge
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Naši predlogi so naslednji:
• Vrnitev finančnih sredstev na postavko 

za izgradnjo športne dvorane v proračunu 
za leto 2019, ki so bila prerazporejena 
v proračunu za leto 2018 in začetek iz-
gradnje dvorane. Sredstva za dokončanje 
projekta naj se načrtujejo v letu 2020.

• Celovita ureditev rekreacijske poti ob 
kanalu Pšata od Topol do Mengša in 
povezava z rekreacijsko osjo Kamniška 
Bistrica. Predlagamo, da se v letu 2019 
izdela projekt in pridobi stavbna pravica. 
Obnova se v letu 2019 lahko začne na 
odsekih, kjer je stavbna pravica že pri-
dobljena, dokonča pa v letu 2020. Sred-
stva naj se smiselno načrtujejo v obeh 
proračunih.

• Izvedba obnove »Trga pod kostanji«. Pre-
dlagamo, da se v letu 2019 izdela pro-
jekt ter se izvede preureditev celotnega 
trga. 

• Ureditev območja ob Cegvanškem bajer-
ju, ki je v lasti Občine Mengeš. Predla-
gamo, da se v letu 2019 izdela osnutek 
ureditve celotne okolice ter izdela in iz-
vede projekt za tisti del, kjer je lastnica 
Občina Mengeš. Predlagamo, da se v 
letu 2020 načrtujejo sredstva za odkup 
zemljišč, ki so v zasebni lasti ter za pri-
dobitev služnostne pravice za območja v 
lasti države.

• Izdelava projekta za ureditev »Mestnega 
jedra« na območju Občine, Kulturnega 
doma in objekta »Slamnik«. Glede na 
pomen te lokacije predlagamo, da se 
zagotovijo tudi sredstva za delovanje 
projektne skupine, ki bo sestavljena iz 
strokovnih predstavnikov vseh svetniških 
skupin, ki bo sodelovala s projektantom. 
Sredstva naj se planirajo v obeh proraču-
nih glede na predvideno dinamiko izde-
lave projekta.

• Izgradnja trimske steze na relaciji Grad 
Jable–Dobeno ter izgradnja večnamen-
ske ploščadi na Dobenu. Sredstva za 
projekte in izvedbo naj se smiselno načr-
tujejo v obeh letih.

• Izgradnja tribun in garderob ob nogome-
tnem igrišču v športnem parku. V letu 
2019 predlagamo načrtovanje sredstev 
za izdelavo projekta v letu 2020 pa iz-
vedbo.

Ureditev avtobusne postaje v Topolah; ob ce-
sti v smeri Mengeš–Moste. Sredstva naj se 
načrtujejo v letu 2019.
Po našem prepričanju so projekti ob racionalni 
in gospodarni porabi finančnih sredstev realno 
izvedljivi v prihodnjih dveh letih in v interesu 
občank in občanov naše občine, zato pričaku-
jemo, da bo župan naš predlog upošteval ter 
dobil podporo pri večini v Občinskem svetu.

Besedilo: Peter Gubanc, predsednik SMO

Izvedba projektov iz programa SMO v letih 2019 in 
2020
Občina Mengeš še nima sprejetega proračuna za leto 2019 in se financira na podlagi sklepa o začasnem financiranju, ki pa 
omogoča zgolj redno delovanje občine v okviru porabe istega obdobja v lanskem letu. V tem obdobju niso možne investicije 
niti razvojni projekti, saj za to Občina Mengeš potrebuje potrjen letni proračun. V stranki SMO menimo, da je potrebno 
čim prej sprejeti proračun za tekoče leto in tudi za leto 2020. Glede na to smo županu Občine Mengeš Francu Jeriču že 
ob koncu lanskega leta posredovali predloge za izvedbo nekaterih projektov iz našega programa, ki naj jih upošteva pri 
pripravi proračunov za leti 2019 in 2020.

PISMA BRALCEV
Srce univerzuma

Srce je kot ogenj, vročica,
srce je kot zemlje sredica,
srce je kot sonce,
ali morda kot zvezd meglenica,
ali še bolje,
srce je kot celo vesolje.

In ko v pesmi srce spregovori,
nerazum še govoriči,
um se smehlja,
razum pa temno molči.

Mavrica

Luči,
večna podoba zelene luči,
neskončen mik zareza rdečega,
vijoličast zven sladkosti promiskuitete,
filozofija ali ljubezen do modre,
rumena narcisoidno kriči zlato',
poje' se oranžno in popije
sončno luč skozi prš vode.

Avtor pesmi, Aljoša Rode
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Naše skupno okolje – podtalnica
Voda je naravni vir, do katere nam je pravica dodeljena z ustavo. Naša dolžnost pa je, da jo varujemo in ohranjamo. Podtal-
nice v nasprotju s površinskimi vodami ne vidimo, zato se lahko ustvari vtis, da z njo nimamo težav. Mengeš je pri oskrbi z 
vodo odvisen od podzemnih vodnih virov, od katerih pričakujemo ustrezno kakovostno in razpoložljivost. Pričujoč prispevek 
je nastal po ogledu trenutnega stanja v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole (deponija med Mengšem in Mostami), ki 
leži na 3. vodovarstvenem območju.

Podzemne vode se napajajo preko padavin-
skih voda – dež, sneg ter s podzemnim to-
kom iz rek in jezer. Obremenitve, ki nastajajo 
na površju in vplivajo na stanje podtalnice, 
so naslednje:
• intenzivno kmetijstvo preko uporabe fi-

tofarmacevtskih sredstev in gnojil;
• industrija in obrt, kjer nastaja velika ko-

ličina odpadnih voda;
• urbanizacija s povečano potrebo po vodi 

in intenzivna pozidava, ki zmanjšuje po-
vršine s sposobnostjo naravne infiltraci-
je;

• širjenje prometne infrastrukture z mo-
žnostjo iztekanja nevarnih snovi;

• prekomerna raba, ki presega sposob-
nost obnove zalog.

PISMA BRALCEV

Hvala vsem, ki so sodelovali pri prireditvi o mengeškem prispevku k slovenski narodnozabavni glasbi, se ga spominjali, iskali doku-
mente, slike in se kakorkoli udejstvovali v tem projektu. Hvala, da niste pozabili na mojega očeta, saj mineva dvajset let, odkar nas je 
zapustil in s seboj odnesel veliko neizpetih pesmi, ki jih je imel v srcu.

Besedilo in foto: hči Vida (Dušica) Hribar

Zahvala Turističnemu društvu
Rada bi se zahvalila Turističnemu društvu Mengeš, ki je 10. novembra 2018 organiziral prireditev v spomin mojemu očetu, 
dobremu možu, dedku in velikemu glasbeniku Pavlu Koscu.

Pavle Kosec na Ljubljanskem Velesejmu leta 
1934
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OGLASI - ZAHVALE

Ni smrt tisto, kar nas loči in
življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 87. letu je tiho odšel
mož, oče, dedek, pradedek, brat, 

stric in tast

JANEZ – IVO JANEŽIČ

iz Mengša, Ropretova c. 45

Iskrena zahvala vsem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. 
mašo ter vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

V teh dneh mineva 35 let,
odkar je odšla

DANICA POSAVEC

in pet let, odkar se je poslovil

LOJZE POSAVEC

Hvala vsem,
ki ju ohranjate v lepem spominu.

KOGAR IMAŠ RAD, NIKOLI NE UMRE,-
LE DALEČ, DALEČ JE.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

CIRILA ULES
iz Loke pri Mengšu

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, 
za darovano cvetje, sveče, ter svete maše.

Hvaležnost izrekamo infekcijski kliniki v Ljubljani in 
dr. Gabrijeli Kovač.

Hvala za dolgoletno nego, še posebej pa v zadnjih 
dneh na domu, patronažni sestri Mirjam Svetlin.

 Zahvala g. župniku Marku Koširju za lep poslovilni 
obred, pogrebni službi Vrbančič, pevcem kvarteta 
Grm, loškim gasilcem in cvetličarni Marjeta. Hvala 
tudi Evi Cimbola za lepo prebran poslovilni govor.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ocenjuje se, da vsak od nas dnevno porabi 
5000 litrov vode, vendar ne za pitje, kuha-
nje ali osebno higieno, ampak se jo večino 
posredno porabi za proizvodnjo in pridelavo 
vsakdanjih dobrin. Te vode pri nakupu iz-
delkov ne vidimo, zato se imenuje virtualna 
voda. Prizadevati si moramo, da zmanjša-
mo svoj vodni odtis na način:
• oskrbimo se z lokalno pridelano hrano;
• uživajmo živila, pri katerih se za proi-

zvodnjo in pridelavo porabi manj vode;
• kupujmo stvari, ki jih dejansko potre-

bujemo, saj je za izdelavo vsakega iz-
delka in embalaže potrebna voda;

• varčujmo z energijo, za proizvodnjo 
katere se zopet potrebuje voda.

Tudi kot posamezniki lahko okoli svojega 
doma marsikaj naredimo za zavarovanje 
vodnih virov:
• shranjujmo deževnico za zalivanje vr-

tov, izpiranje wc-kotličkov in pranje ali 
pa jo usmerimo v namenske ponikal-
nice;

• opustimo uporabo herbicidov za zati-
ranje plevelov in drugih fitofarmacevt-
skih pripravkov v sadovnjakih in na 
vrtovih;

• če imamo cisterno za kurilno olje, re-
dno preverjajmo njeno stanje;

• poskrbimo, da je odvodnjavanje s par-
kirišč speljano preko oljnega lovilca;

• nevarnih snovi ne spuščajmo v kanali-
zacijo ali v tla.

Pred nami kot širšo skupnostjo so izzivi, ki 
čakajo, da jih prepoznamo in tako izboljša-
mo kakovost podtalnice:
• urejanje vodotokov na način, da se 

upočasni tok reke in revitalizira njena 
okolica, kar poveča samočistilno la-
stnost vodotoka in omogoči podtalnici 
izdatnejše napajanje;

• urejanje divjih odlagališč ter gramoznih 
jam na Mengeškem polju, ki so v pre-
teklosti služile kot zbirališča odpadkov, 
vendar niso bile nikoli popolnoma sa-
nirane.

Trenutno stanje v Centru za ravnanje z od-
padki je vidno že od daleč in čeprav vsa 
ta nakopičena embalaža ne predstavlja 
nobene okoljske grožnje, ima še eno mo-
goče bolj pomembno sporočilo. Vsi ti kupi 
odpadkov so naše ogledalo in ko se bomo 
naslednjič peljali mimo, si vzemimo čas in 
se zazrimo vanj. Videli bomo posledice na-
ših dejanj in vsakodnevnih odločitev. Smo 
tisti, ki se odločamo, koliko in na kakšen 
način bomo uporabili naravne vire. Zato bo-
dimo skrbni in preudarni pri njihovi porabi 
in cenimo tisto, kar nam je dano. Voda je 
zagotovo naša najbolj dragocena dobrina.

Besedilo in foto: Robert Sedevčič
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ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE MENGEŠ

vabi na slavnostno akademijo ob

SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

v četrtek, 7. februarja 2019, 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 

slavnostni govornik in dramski igralec Pavle Ravnohrib,

člani Zveze kulturnih društev Občine Mengeš 

in mladi mengeški glasbeniki. 

Organizator prireditve je ZKD Občine Mengeš.

Prireditev je podprla Občina Mengeš.


