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"Zelo lepo so naju sprejeli 
sosedje in kolegi v Zdravstveni 
postaji Mengeš. Dobro se 
razumemo. Tudi pacienti so 
naju lepo sprejeli. Dobro voljo 
je pokazala tudi občina, saj 
bo v prihodnosti za lažje delo 
preuredila del ordinacije. Za 
zdaj lahko rečem, da smo na 
dobri poti."
 
                              Eva Mioč

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, januar 2020, letnik XXVII, številka 1

Božično-novoletna 
koncerta Mengeške 
godbe – Srečno 2020
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od JANUARJA 2020  

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

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

KAJ SE DOGAJA
* Pozitivna klepetalnica: KAKO IZ DEPRESIJE, TESNOBE, PANIKE, v sredo, 15. 1. 2020, od 17:00 do 18:30, v prostorih Mladinca (Barbka Špruk)
* KAKO PREPOZNATI IN NAJBOLJE IZKORISTITI SVOJ POTENCIAL (kam se vpisati), v sredo, 22. 1. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Andreja 
Glavač, Zavod Cene Štupar)
* Movie night RISANKA – HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3, v soboto, 25. 1. 2020, ob 17:00, v prostorih Mladinca (Sara Petrovčič)
* Predavanje PROBIOTIKA, MIKROBIOTIKA IN ZDRAVJE, v sredo, 29. 1. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (mag. Mateja Kržin)
* S PREDSTAVO POMAGAJAMO KOSMATINCEM, v petek, 31. 1. 2020, ob 17:00 (Knjižnica Mengeš in AIA)
* TEHNIKE UČENJA, v sredo, 5. 2. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca. Predavanje je namenjeno učiteljem in vsem, ki se učite (Dušica Kunaver) 
* VEČER ZGODB, v sredo, 4. 3. 2020, ob 19:30, v prostorih Mladinca (Andrej Pešec)
PLES in VADBA 

* HIP HOP, mlajši pionirji, v torek od 17:00 do 18:00 (v MC), v sredo od 18:00 do 19:00; starejši pionirji, v torek in četrtek od 18:00 do 19:00; 
mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00; hip hop urice za mlajše 
(predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00; hip hop tekmovalci- dodatno, ob sredah od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič); 
* PILATES, ob sredah, od 19:00 do 20:00, v prostorih Mladinca, začetek 2.10. (Sanja Tomšič)
* JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak 
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16:00 do 21:00 (ali termin po dogovoru), od 10. l. dalje, za dijake in študente, v Mladincu (Maša Povše)
ANIMACIJE
* ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE,  v     soboto in v nedeljo, 10:00–13:00 ali 13:30–16:30, po dogovoru,  
izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)
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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 2020

Kazalo

Danes pa je resnično bistveno drugačen. Iz ljubljanskega primestne-
ga kraja je nastalo majhno mestece z vsem, kar danes družina ali 
posameznik potrebuje za lagodno življenje. Ima vse, česar Ljubljana, 
kot prestolnica, nima. Šola je skoraj pred vrati, vrtec na vsakem 
vogalu, trgovina, gostilna, veliko sprehajalnih poti in kotičkov, kjer 
si privežeš dušo. Mengeš s svojim zaledjem v obliki Dobenskega 
grebena in Rašice, postaja mali raj pred vrati urbane prestolnice. Pa 
se tega domačini sploh ne zavedate ali pač. To vam lahko povedo 
številni priseljenci, ki so hitro prepoznali pravo kakovost bivanja. Od 
leta 2004 pa do danes se je število prebivalcev v občini poveča-
lo za okroglih 20 odstotkov in to je največ med vsemi v soseščini. 
Povečanju prebivalcev na več kot 8.100 je največ prispevalo prav 
priseljevanje. Med njimi pa mlade družine, ki cenijo udobje Mengša.
Vsi infrastrukturni projekti, kot so obvoznica, športna dvorana, nova 
trgovina ali bencinski servis, urejene ulice in optično oomrežje, so 
danes v Mengšu nekaj običajnega in prav je tako. Uživajmo in ceni-
mo dobrote napredka in narave z roko v roki. In se veselimo vsakega 
dneva v tem letu.

Edvard Vrtačnik

Zakaj vedno več 
priseljencev

Že kot otrok sem se večkrat peljal skozi Mengeš, ker nas je pot 
prav tu mimo vodila do starih staršev in se še spomnim, kakšen je 
bil pred kar nekaj desetletji.
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Prednovoletno 
srečanje
Občine 
Mengeš že 
tradicionalno 
na Mengeški 
koči
V četrtek, 19. decembra 2019, je 
na Mengeški koči za člane občin-
skega sveta, častne občane, predse-
dnike društev, člane delovnih teles, 
predsednike vaških odborov, člane 
Nadzornega odbora, župnika in di-
rektorje javnih zavodov potekalo tra-
dicionalno prednovoletno druženje 
občine Mengeš.

Gostitelj, Franc Jerič, župan Občine Men-
geš, se je vsem udeleženim zahvalil za 
njihov prispevek v letu 2019: »Za nami 
je izredno leto, zaključena je gradnja ob-
voznice v občini Mengeš. Dolgotrajen in 
zelo pomemben projekt za nadaljnji ra-
zvoj občine, saj se s sprostitvijo prometa 
lahko začne razvoj središča občine Men-
geš. V letu 2019 smo začeli z gradnjo 
projekta, ki je bil začrtan že ob osamo-
svojitvi občine, z gradnjo Nizkoenergijske 
športne dvorane Mengeš. Hvala vsem za 
vaš prispevek in seveda uspešno tudi v 
prihajajočem letu.«
Po uvodnem nagovoru Franca Jeriča, 
župana Občine Mengeš, je navzoče na-
govoril še Bogo Ropotar, podžupan Ob-
čine Mengeš. Skupaj sta vsem zaželela 
srečno, zdravo in uspešno leto 2020. Za 
prijetno vzdušje ob glasbi je poskrbel Trio 
Stopar iz Loke pri Mengšu.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko 
upravo
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Komu je svet namenjen
Veseli december je za nami in vstopili smo v leto 2020. Z lepimi željami, novimi 
zaobljubami in upanjem na boljše časa. A žal uvod v novo leto ni bil nič kaj vzpod-
buden. Grozoviti požari v Avstraliji in potem še novi zapleti na Bližnjem vzhodu. 
Človek kar ne more verjeti, da se lahko stvari tako hitro spremenijo, in se lahko 
upravičeno vpraša, kam drvi ta svet?

Ljudje se že od nekdaj prepiramo, kar vča-
sih niti ni tako slabo. Lahko je celo zdravo, 
saj se iz marsikaterega prepira lahko tudi 
veliko koristnega naučimo. Po drugi strani 
pa so v svetu že od nekdaj tudi »prepiri«, ki 
pa niso zdravi, saj vodijo v vojne. Žal se od 
vojn kaj koristnega ne moremo naučiti. No, 
morda le to, kako nesmiselne so. Vojne so 
preizkus moči, nadvlade, so izraz želje po 
ozemlju, dobičku. Pogostokrat so tudi ravno 
nasprotno – izraz nemoči in strahu. Čeprav 
je eden od ciljev vojne premagati naspro-
tnika, zmagovalcev tam ni. So pa človeška 
trupla. Veliko trupel, za katere pa je tistim, 
ki vojne kuhajo, »žal«. No, vsaj tako pra-
vijo pred kamero. Morda jim je za kakšen 
trenutek res žal, in potem gremo naprej v 
naslednjo vojno. 
Evolucija človeka naj bi poleg splošnega na-
predka človeštva prinesla tudi napredek v 
človeškem razumu. Pa je res tako? Danes 
imamo na voljo neverjetno količino znanja 
o praktično čisto vsaki stvari. Vsa ta moder-
na tehnologija nam omogoča, da razumemo 
okolje in ljudi okoli sebe veliko boljše, kot 
smo razumeli v preteklosti. To so dejstva, 
zaradi katerih lahko rečem, da je napredek 
človeštva viden. Žal pa tega ne morem reči 
za človeški razum. Očitno tisti deli naših 
možganov, kjer se skriva razum, niso bili 
deležni tega napredka. Navkljub vsej tej 
tehnologiji in znanju, ki nam je na voljo, se 
še vedno vedemo povsem nerazumno, smo 
lahkomiselni in kar precej nagnjeni k samo-
uničenju. Če ne k vojnam, pa k uničevanju 

narave, ki je sicer tista, ki nas dejansko 
hrani. Skratka, ne delamo planetu Zemlja 
v korist. Ni kaj, do človeškega razuma se 
je evolucija tisočletja in tisočletja obnašala 
zelo mačehovsko. 
Kljub težkim razmeram za človeški razum 
pa smo v preteklosti neštetokrat dokazali, da 
smo pripravljeni pomagati sočloveku v stiski 
in težavah. Dokazali smo, da znamo stopi-
ti skupaj in narediti nekaj dobrega, nekaj 
razumskega za soljudi in naravo. Dokazali 
smo, da ni vse tako črno in da je še upanje 
za ta svet. In enako kot v preteklosti to do-
kazujemo tudi danes. Vedno bodo obstajali 
ljudje in posamezniki, ki jih vodi lasten ego, 
ali pa zaslepljenost, v nerazumna in samo-
uničevalna dejanja. A to še ne pomeni, da 
jim moramo slediti in početi enako. Moramo 
stremeti k ljubezni in pozitivnim občutkom, 
najprej do sebe in potem do drugih. 
Morda so to nerealne in utopične misli, a 
moramo verjeti v to in se za to truditi. Vseh 
težav tega sveta ne bomo rešili, a če že po-
skušamo reševati težave svoje družine, pri-
jateljev, sodelavcev, sovaščanov itd., se še 
kako splača. Več nas bo, večja bo možnost, 
da naša Zemlja vzdrži. Verjamem, da bo, saj 
je vzdržala že ogromno človeških norosti v 
preteklosti. Kljub slabemu začetku leta in 
nekaterim pomislekom je prav, da smo op-
timistični. 
Vse dobro, pa veliko razuma in poguma v 
novem letu vam želim.

Bogo Ropotar, podžupan



OBČINA

Razbremenilni kanal Pšate je bil zgrajen za izboljšanje poplavne var-
nosti naselij Mengeš, Topole in Loka. Pa vendar se je v zadnjih le-
tih ob povišanih vodostajih na brežinah razbremenilnika od naselja 
Topole prek Mengeškega polja do Zgornjih Jarš nabralo tudi več kot 
70 cm naplavin, kar je skupaj z močnejšo zarastjo v zadnjem delu 
razbremenilnika močno zmanjšalo pretočnost kanala. V primeru povi-
šanega vodostaja bi bila tako ogrožena gospodinjstva in drugi objekti 
v bližini razbremenilnika in vodotoka Pšata.
Prav zato je Občina Mengeš z Ministrstvom za okolje in prostor v 
letu 2019 dosegla dogovor, da se brežina v letu 2019 očisti, tako 
naplavine kot zaraščenost. Občina je v ta namen v proračunu občine 
za leto 2019 rezervirala del potrebnih sredstev in tako še spodbudila 
državo k ureditvi območja. Dela je izvedel koncesionar Hidrotehnik, 
vodovarstveno podjetje, d. d., ki je dela začel v mesecu oktobru in jih 
zaključil v mesecu decembru. 

Z ureditvijo razbremenilnika znova zagotovljena 
poplavna varnost naselij Mengeš, Topole in Loka
Razbremenilnik Pšate od mostu na Kolodvorski cesti pa do mostu na Jarški cesti je bil v letu 2019 očiščen naplavin in 
močnega zarastja. Z ureditvijo kanala in zagotovitvijo pretočnosti profila je bila znova zagotovljena poplavna varnost, ki jo 
je z izgradnjo zagotavljal razbremenilnik. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Občina je zaradi dolgotrajnih po-
stopkov za ureditev voda na območju srednje Save aktivno pristopila k projektu čiščenja razbremenilnika kanala Pšate in za 
realizacijo zagotovila tudi del potrebnih sredstev v proračunu občine za leto 2019. Čiščenje razbremenilnika je bilo nujno, 
saj je bila pretočnost v kanalu močno zmanjšanja.«

Pred začetkom del je pretočnost poleg naplavin močno zmanjševala tudi 
zaraščenost brežine

Čiščenje razbremenilnega kanala Pšate je potekalo od mostu na Jar-
ški cesti v Jaršah do mostu na Kolodvorski cesti v Mengšu. Skupaj je 
bilo za izboljšanje poplavne varnosti naselij ob vodotoku Pšata odstra-
njenih naplavin in odstranjena zaraščenost z brežin v dolžini 1,5 km. 
Naplavine so odstranili, jih odložili na rob razbremenilnika in nato 
odpeljali. Vsi mimoidoči so lahko opazili, da je bilo naplavin izredno 
veliko. Sedaj je kanal znova urejen, kar zagotavlja tudi potrebno pre-
točnost profila in potrebno poplavno varnost naselij v bližini.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Iz struge je bilo odstranjenih tudi do 70 cm naplavin

Naplavine so odstranili, jih odložili na razbremenilnik in nato odpeljali

Po končanem čiščenju razbremenilni kanal Pšata znova izvaja svoj na-
men, v primeru visokih vodostajev ščiti pred poplavami naselja Mengeš, 
Topole in Loko

Pšata je 28,4 km dolga reka, ki izvira na južnem robu Kamniško-Sa-
vinjskih Alp in se v Kamniško Bistrico izliva kot desni pritok zahodno od 
naselja Dol pri Ljubljani
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Z novimi prometnimi 
oznakami dokončno 
urejen prometni režim na 
obvoznici Mengeš
V mesecu novembru je v občini Mengeš potekala težko priča-
kovana otvoritev obvoznice Mengeš. V mesecu decembru pa 
je bil urejen tudi prometni režim, kar je dokončno razbreme-
nilo središče Mengša. Sedaj tranzitni promet, posebej proble-
matičen tovorni promet, poteka po novozgrajeni obvoznici.

Direkcija RS za infrastrukturo, ki je kot upravljavec novozgrajene ob-
voznice pristojna za urejanje prometa in vzdrževanje ceste, je v mese-
cu decembru uredila prometno signalizacijo. Pred krožišči in na samih 
krožiščih so bile usklajene usmerjevalne table in smerokazi, ki tranzitni 
promet usmerjajo na obvoznico oziroma iz središča Mengša. Posebej 
pomembna pa je prometna signalizacija, ki prepoveduje vožnjo tovor-
nega prometa v središču Mengša, kar omogoča sankcioniranje nedo-
voljenega tovornega prometa s strani občinskega redarstva in policije.
V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo se bo spomladi začela 
tudi rekonstrukcija Slovenske ceste, od Gasilskega doma do križišča 
pri Pavovcu. Rekonstrukcija ceste bo v skladu z dogovorom med Ob-
čino Mengeš in Direkcijo RS za infrastrukturo usmerjena v umirjanje 
prometa ter prednostni uporabi cestišča za pešce in kolesarje. Celotna 
rekonstrukcija bo tako prilagojena prihodnjemu urejanju središča Men-
gša. Cesta bo tako po prehodu v upravljanje Občine Mengeš prilagojena 
potrebam lokalnega prometa.

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo

Franc Jerič, župan Občine 
Mengeš, je za tvorno 
sodelovanje pri delovanju 
OOZVVS Mengeš prejel 
listino »častni član«
V sredo, 11. decembra 2019, je v Kulturnem domu Groblje 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domža-
le praznovalo 20-letnico delovanja. Na slavnostni seji sta 
Marko Trampuž, predsednik OOZVVS Mengeš, in Janez Gre-
gorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za 
Slovenijo Ljubljana okolica, Francu Jeriču, županu Občine 
Mengeš, podelila listino »častni član« za tvorno sodelovanje 
pri delovanju OOZVVS Mengeš.

V uvodu je Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora vetera-
nov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico, pozdravil goste in orisal 
20-letno pot Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dom-
žale. Udeležence je povabil, da se z minuto molka spomnijo članov, ki 
jih ni več med njimi. Janez Gregorič se je še posebej zahvalil občinam 
Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, Kamnik in Komenda za 
finančno in moralno podporo.
V nadaljevanju je Janez Gregorič k besedi povabil prvega predsedni-
ka in podpredsednika združenja ter sedaj zveznega praporščaka Do-
minika Grmeka ter dr. Janeza Kušarja, veterana in častnika, da sta 
spregovorila o časih osamosvajanja in o odhodu zadnjih vojakov JLA 
iz Slovenije. 
V nadaljevanju je Danijel Božič, podpredsednik ZVVS Slovenije, pove-
dal nekaj besed o osamosvojitvi Slovenije ter o bitkah, ki so potekale 
po različnih koncih Slovenije. Ob koncu svojega nagovora je ob 20-le-
tnici delovanja OZVVS Domžale podelil jubilejno plaketo ZVVS.
Ob koncu sta Marko Trampuž, predsednik OOZVVS Mengeš, in Ja-
nez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za 
Slovenijo Ljubljana okolica, Francu Jeriču, županu Občine Mengeš, 
podelila listino »častni član« za tvorno sodelovanje pri delovanju OO-
ZVVS Mengeš. Franc Jerič, županu Občine Mengeš, je ob prejemu 
listine povedal: »Zahvaljujem se za prejeto priznanje, listino za časno 
članstvo. Želim pa pojasniti, da sem vse, kar sem postoril v zadnjih 
letih, postoril, ker si ljudje, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo, to zaslužijo. Včasih se premalo zavedamo, kakšna je bila 
njihova vloga, kako pomembni so bili v tej vojni in jim zato izkazujemo 
premalo spoštovanja, nekateri imajo do njih celo mačehovski odnos.«

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
 Vir: www.domzalec.si
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Zaradi zmrzali pitniki 
zaprti
Novembra so se temperature znižale, zato so vse tri pitnike 
v občini Mengeš, v Športnem parku pri teniških igriščih, 
Ropretovi cesti pri zajetju Pristava in na Mengeškem polju 
v bližini kapelice, zaprli. Temperature pod lediščem lahko 
povzročijo pokanje in okvare cevi. Za osvežitev bodo znova 
na voljo spomladi, ko se bo otoplilo. 

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo
Vir: www.jkp-prodnik.si

Na Evropski teden za zmanjševanje odpadkov 
opozorili z akcijo »Ponovno uporabo spremeni v 
navado«
Evropski teden zmanjševanja odpadkov je vsako leto, in sicer tretji teden v decembru. Izobraževalne akcije v tem tednu so 
usmerjene predvsem v ozaveščanje, kako preprečiti, da odpadek nastane oziroma kako spodbuditi potrošnika k nakupu iz-
delkov, ki se lahko večkrat uporabijo. Z JKP Prodnika opozarjajo, da je z okoljskega vidika najboljši odpadek tisti, ki sploh ne 
nastane, žal pa so količine odpadkov, ki jih proizvedemo, vsako leto večje.

Kaj lahko naredimo sami?
1. kupujemo izdelke, ki jih lahko večkrat uporabimo (kupimo 

paradižnikovo omako v stekleni embalaži, ki jo lahko pozneje 
uporabite za pakiranje svojih domačih izdelkov); 

2. popravimo ali predelamo (če se izdelek pokvari, ga poskusimo 
popraviti, če to ni možno, pa razmislimo, ali ga lahko uporabi-
mo kako drugače); 

3. podarimo, prodamo, izmenjamo (izdelke, ki so še popolnoma 
uporabni in jih ne potrebujemo več, namesto da jih odvržemo 
med odpadke, razmislimo, če jih lahko komu podarimo (soro-
dniki, prijatelji, društva za pomoč socialno ogroženim, centri 
ponovne uporabe), prodamo (platforme za prodajo in nakup 
rabljenih stvari) ali izmenjamo (izmenjevalnice oblačil).

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo
Vir : www.jkp-prodnik.siš

Zbornica komunalnega gospodarstva je skupaj s komunalnimi podjetji 
v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo pripravila priročnik Ponovno 
uporabi in ponosno pokaži

Že z manjšimi posegi lahko stvarem spremenite namembnost in jim 
podarite novo življenje ter tako preprečimo nastajanje odpadkov in 
zmanjšamo njihovo količino in njihov vpliv na okolje
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ZAVESE
V DVORANI

Navadna divja kostanja na križišču Slovenske in 
Grobeljske ceste po pregledu in izvedenih ukrepih 
rasteta naprej
Za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu in uporabnikov gostinskega lokala sta bila opravljena meritev in ogled na-
vadnih divjih kostanjev na križišču Slovenske in Grobeljske ceste. Izmerjena sta bila višina in premer debla, votlost debla in 
glavnih orodnih vej ter upornost lesnih tkiv na različnih delih debla. Po ogledu in meritvah je bilo po predhodnem posvetu z 
Zavodom za varstvo kulturne in naravne dediščine Kranj izdano arboristično mnenje z ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2019.

Prvo drevo, navadni divji kostanj, je visoko 20 m, ima premer debla 
v prsni višini 120 cm in je dvodebelno. Obe debli se močno raz-
mikata, zato je krošnja široka in močno razvejana. Za zagotovitev 
varnosti udeležencev v prometu in obiskovalcev gostinskega lokala so 
bile skrajšane dolge glavne veje, krošnja pa je bila očiščena suhih vej, 
hkrati je bil dvignjen profil krošenj. 
Drugo drevo, prav tako navadni divji kostanj, je visoko 20 m in ima 
premer v prsni višini 81 cm. Drevo izkazuje dobro vitalnost, le vrh 
krošnje je bolj redek. Za zagotovitev potrebne varnosti udeležencev v 
prometu in obiskovalcev gostinskega lokala je bilo treba krošnjo oči-

stiti suhih vej in razredčiti preveč goste veje na obodu krošnje. 
Pri obeh drevesih je bil med ukrepe vključen tudi predlog, da se raz-
misli o prepovedi parkiranja avtomobilov neposredno pod krošnjo 
dreves, ker to vpliva na koreninski sistem, zbitost tal, možnost po-
škodb koreninskega vratu in debla. 
Predlagane ukrepe je v mesecu decembru izvedla pristojna služba. 
Drevesa bodo znova pregledana v skladu s predlogom v arborističnem 
mnenju v prihodnjih dveh letih.

Besedilo in foto:
Tina Drolc za občinsko upravo

Po opravljenem delu

Med delom
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OBVESTILA - OGLASI
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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 pesmi upora. 
 

Slovesnost bo v torek, 28. 1. 2020, ob 17.30 
v Kulturnem domu v Mengšu.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
MePZ Svoboda Mengeš,

Godba Veteranov,
recitatorji OŠ Mengeš

in posebna gostja Jerica Mrzel.

VABLJENI in DOBRODOŠLI!

SEZNAM BREZPLAČNIH 
DELAVNIC

JANUAR–FEBRUAR 2020

• sobota, 11. januar, ob 17. uri meditacija po Shakti krogu
• sobota, 18. januar, ob 17. uri delavnica vaje za krepitev 

medeničnega dna
• sobota, 25. januar, ob 17. uri delavnica Tibetanske vaje 

pomlajevanja
• sobota, 1. februar, ob 17. uri meditacija po Shakti krogu
• sobota, 8. februar, ob 17. uri delavnica pravilne izvedbe pilates 

vaj
• sobota, 15. februar, ob 17. uri delavnica pravilne izvedbe joga 

asan
• sobota, 22. februar, ob 17. uri meditacija po Shakti krogu
• sobota, 29. februar, ob 17. uri delavnica Tibetanske vaje 

pomlajevanja

Energetske vaje po Donni Eden so vsako nedeljo
ob 18:30, razen 26. 1. 2020.

Več informacij na www.matlux.eu ali 070 639 113. 
Prijave na mateja@matlux.eu.

URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek: 8.00 - 13.00

OBČINA MENGEŠ



INTERVJU: 

Kako to, da ste se odločili za prehod v javno 
zdravstvo? Zdi se, da si vsi želijo delovati 
v okviru zasebnih, koncesijskih ambulant?
Javni zobozdravstveni sistem ima svoje 
prednosti, prav tako kot delo pri zasebni-
ku. Mogoče me, glede na moj značaj, ker 
želim pomagati vsem, bolj pritegne delo v 
javnem zobozdravstvenem sistemu. Če pa 
primerjam oba sektorja, je v javnem pose-
ben izziv »papirologija«, saj je treba delati 
po omejitvah zdravstvene zavarovalnice, kar 
je včasih težko.

Kako se počutite v Zdravstveni postaji 
Mengeš?
V ordinaciji se s sestro dobro razumeva in 
zelo dobro sodelujeva. Zelo lepo so naju 
sprejeli kolegi in sosedje v Zdravstveni po-
staji Mengeš, dobro se razumemo. Tudi pa-
cienti so naju lepo sprejeli. Dobro voljo je 
pokazala tudi občina, saj bo v prihodnosti 
za lažje delo preuredila del ordinacije. Za 
zdaj lahko rečem, da smo na dobri poti.

Kaj pa pacienti, kaj bi jim svetovali? Kako 
naj skrbijo za ustno higieno, npr. kako sta-
rejši?
Starejše paciente oziroma paciente, ki imajo 
protezo, bi želela opozoriti, da morajo vse-
eno vsak dan skrbeti zanjo in svojo ustno 
higieno. Prav tako za naravne zobe, če jih še 
imajo. Pri skrbi za protezo je najpomembne-
je, da jo negujemo glede na zahteve mate-
riala. Kot smo prej skrbeli za svoje zobe, je 
treba ohranjati rutino čiščenja pri protezah. 
Vsak večer naj jo umijejo s toplo vodo, zelo 
mehko ščetko in milnico (za roke), obstajajo 
tudi posebne tablete, namenjene prav pro-
tezam. Vsekakor ne uporabljamo za čišče-
nje protez zobne paste, ker je preveč abra-

Svojim pacientom pogosto rečem, da za dobro 
ustno higieno in zdrave zobe ni bližnjic

Mengšan – januar 202010

INTERVJU: Eva Mioč

Nova zobozdravnica
Eva Mioč se v Mengšu 
počuti dobro
V poletnih mesecih je v Zdravstveni postaji Mengeš začela delati nova 
zobozdravstvena ordinacija, v kateri deluje povsem nova ekipa, zobozdravnica 
Eva Mioč, dr. dent. med., in zobna asistentka Natalija Obadič, sred. med. 
sestra. Obe sta se s prihodom v Mengeš na novo zaposlili v Zdravstvenem 
domu Domžale. Pogovarjali smo se z zobozdravnico Evo Mioč, dr. dent. 
med., ki je zadovoljna, ker je bila prijazno sprejeta in ker je dobila priložnost 
dela v bližini domačega kraja. Odraščala je in tudi danes živi v naši regiji.
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zivna (agresivna) za material, iz katerega je 
narejena proteza.
Pri starejših opažam, da je skrb za ustno hi-
gieno povezana tudi z njihovo motoriko, ki 
se seveda z leti slabša. Deloma na skrb za 
ustno higieno negativno vpliva tudi pomanj-
kanje navad, v času njihovega otroštva ozi-
roma odraščanja skrb za zobe ni bila tako 
poudarjena, kot je danes, ni še bilo takšne 
ozaveščenosti.

Kaj pa bi svetovali mlajšim, tistim, ki hodi-
mo v službe? 
Opozorila bi rada, da noben nadomestek 
zoba (implantat, proteza ...) ne more nado-
mestiti občutka, ki ga nudi naraven zob pri 
žvečenju. Naravni zobje so nenadomestljivi! 
Zato je zelo pomembno, da jih zvečer in zju-
traj redno ščetkamo ter nitkamo. Zmagovalni 
recept je ščetkanje 3 min zjutraj in zvečer, 
1–2 min nitkanja zvečer in redne kontrole 
pri osebnem zobozdravniku. Pomembno je 
zavedanje, da smo za svoje ustno zdravje in 
zobe odgovorni sami, najlažje je reči »imam 
slabe zobe«, hkrati pa si ne vzeti časa za 
skrb in preventivo zobnih ter ustnih bolezni 
vsakodnevno v udobju lastne kopalnice. Ve-

liko pacientov sploh ne ve, kaj se v njiho-
vih ustih dogaja. Stopite pred ogledalo in se 
spoznajte s svojo ustno votlino, ker težave 
ne izginejo, če pogledate stran, temveč se 
samo kopičijo. Ni drago zobozdravstvo, dra-
go je zanemariti svoje zobe.
Svojim pacientom pogosto rečem, da za do-
bro ustno higieno in zdrave zobe ni bližnjic. 
Potrebna je lastna disciplina. 

Kaj pa bi svetovali najmlajšim?
Najmlajši so včasih izziv za starše, saj jih je 
treba naučiti, kaj pomeni dobra ustna higie-
na in skrb za zobe. Seveda malčke najlažje 
naučimo z zgledom, se pravi, ko bodo videli 
nas, da si zvečer in zjutraj umivamo zobe, si 
jih bodo lažje začeli umivati tudi sami.
Opozarjam pa, da jih je treba naučiti že zelo 
zgodaj, saj je, kot pravi pregovor, navada že-
lezna srajca. Zavedati se je treba, da otroci 
do 7. leta v vsakem primeru še potrebujejo 
pomoč staršev za učinkovito ščetkanje, ni 
dovolj, da si jih umijejo sami.
Pri skrbi za ustno higieno in za zdrave zobe 
pri najmlajših bi apelirala na starše, naj bo 
to del večernega in jutranjega druženja. Vča-
sih se rada pošalim, da je ta čas priložnost, 
da starši zares poskrbijo za svoje zobe.

V okviru Zdravstvenega doma Domžale po-
tekalo izobraževanja, kako skrbeti za ustno 
higieno in zdrave zobe. Kako je to organizi-
rano v okviru Zdravstvene postaje Mengeš?
Vsem pacientom večkrat povem, kako po-
membno je, da skrbijo za svoje zobe in da 
so sami odgovorni zanje. Zobozdravniki smo 
tukaj, da jim pomagamo, potrdimo pozitivne 
rezultate ali jih opozorimo, kaj naj še spre-
menijo.
Kot sem že omenila, je pomembno, da za 
naravne zobe ali nadomestke dnevno skrbi-

jo, saj s tem pozitivno vplivajo na zdravje 
celotnega organizma ter seveda, da redno, 
enkrat letno hodijo na preglede.

Ali bi na koncu še kaj izpostavili?
Za zdaj sem samo hvaležna za topel sprejem 
z vseh strani – sosed kolegic v Zdravstveni 
postaji Mengeš, občanov Mengša (pacien-
tov) z županom Francem Jeričem na čelu in 
seveda tudi vodstvu našega ZD Domžale, ker 
so verjeli vame in mi dali priložnost na tem 
delovnem mestu.

Besedilo: Tina Drolc
Foto: E. V. 

"Sem samo hvaležna za topel sprejem v 
Mengšu"

V ordinaciji se s sestro dobro razumeva in zelo dobro sodelujeva

Pri starejših opažam, da je skrb za ustno 
higieno povezana tudi z njihovo motoriko, ki 
se seveda z leti slabša

Najmlajši so včasih izziv za starše, saj jih je 
treba naučiti, kaj pomeni dobra ustna higiena 
in skrb za zobe
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REPORTAŽA: Koncert KD Mengeška godba

Božično-novoletni koncert Mengeške godbe je bil po mnenju poslušalcev odličen

Oba koncerta je povezovala Marjana 
Grčman

Osrednje gostje so bile pevke iz terceta Katrinas

Kapelnik Dimitrij Lederer je dirigiral tudi 
občinstvu

Predsednik Mengeške godbe Gregor 
Žun med govorom. Foto: Miha Požar
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Popoldanski in večerni koncert se nista dosti razlikovala. Na 
večernem koncertu smo še posebej obeležili dan samostojnosti 
in enotnosti, predsednik KD Mengeška godba je pripravil lep 
slavnostni govor, Turistično društvo Mengeš s predsednico Zor-
ko Požar je med krajšim godbenim premorom podelilo priznanja 
občankam in občanom za lepo urejene domove z okolico, pred-
sednik OOZVVS Marko Trampuž pa je Mengeški godbi v znak 
odličnega sodelovanja in godbene 135. obletnice delovanja po-
delil visoko priznanje, in sicer častni spominski znak OOZVVS 
Mengeš. Oba koncerta smo začeli s koračnico, tokrat v priredbi 
godbenika Žana Avblja, in v družbi Mengeških mažoretk pod 
vodstvom trenerke Nuše Detiček in nato predstavili zahteven 
tekmovalni program, s katerim se bomo v maju 2020 preizkusili 
v 1. težavnostni stopnji na državnem tekmovanju v organiza-
ciji Zveze slovenskih godb. Občinstvu se je predstavila in več 
kot upravičila zaupanje svojega učitelja, kapelnika Dimitrija Le-
dererja mlada talentirana glasbenica, klarinetistka Kika Szomi 
Kralj. Navdušila je s spretnostjo igranja na klarinet in izredno 
čutno interpretacijo Čardaša. Z godbo so kot osrednje gostje pri-
redbe božičnih pesmi prepevale pevski tercet Katrinas. Godba 
je z njimi krstno zaigrala tudi tri dela prof. Tomaža Habeta, ki 
je godbenicam in godbenikom ter občinstvu na popoldanskem 
koncertu namenil tudi nekaj lepih besed in pohval. V godbeni 
izvedbi je v Mengšu prvič zazvenela tudi skladba El Cumban-
chero, s katero je godba dodobra razvnela dvorano. Na obeh 
koncertih smo izpostavili tudi nove bodoče člane, za zdaj še pri-
pravnike. Svoj prvi božično-novoletni koncert so odigrali: na tol-
kalih Tanea Lipovšek, Luciana Lazarević, Janez Bartol, flavtistki 
Anja Lešnik in Veronika Dražumerič, oboistka Neža Potočnik in 
saksofonistka Tjaša Per. Povezovalka obeh koncertov je bila vo-
diteljica oddaje Na lepše Marjana Grčman. Mengeška godba se 
lepo zahvaljuje vsem obiskovalcem, podpornikom, donatorjem 
in vsem, ki nam pomagate, v prvi vrsti naše družine in partnerji. 
Še posebej lepa hvala TD Mengeš za sodelovanje, ocvetličenje 
odra in scensko okrasitev. Predsednik KD Mengeška godba je 
izpostavil, da je bilo preteklo leto precej naporno, saj smo igrali 
na številnih dogodkih in imeli več kot 40 nastopov, v leto 2020 
pa ne vstopamo nič manj zagnani. Že januarja bomo popestrili 
več dogodkov, v februarju, natančneje 15. februarja 2020, pa 
lahko že izdamo, da pripravljamo 36. Pod mengeško marelo, na 
kateri bo z godbo zapel Magnifico.

 
Besedilo: Maja Keržič

Foto: Jože Lešnik

Mengeška godba je pod vodstvom kapelnika Dimitrija 
Ledererja tradicionalno na Štefanovo, v četrtek, 26. de-
cembra 2019, v Kulturnem domu Mengeš v sodelovanju 
s Turističnim društvom Mengeš in Občino Mengeš pri-
pravila dva božično-novoletna koncerta in tako popol-
dne kot tudi zvečer napolnila dvorano.

Božično-novoletna 
koncerta Mengeške 
godbe – Srečno 
2020

Klarinetistka Kika Szomi Kralj in njen profesor, kapelnik Mengeške 
godbe Dimitrij Lederer

Godbenice in godbeniki so pripravili odlična božično-novoletna 
koncerta

Mengeška godba, kapelnik Dimitrij Lederer in čelistki (desno na 
odru). Foto: Miha Požar
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Nada in Slavko Pišek iz Mengša, stanovanjska hiša 
je minimalno, a estetsko zelo lepo ocvetličena. Izraz 
– manj je več – je v tem primeru povsem na mestu. 
Tudi okolica hiše z okrasnim vrtom in zelenico je vzor-
no urejena. Navdušuje predvsem domiselna zasaditev 
okrasnih grmovnic in dreves.
Družini Osolin in Stele iz Mengša, poleg ocvetličenja 
hiš in urejenosti vrta z okolico vzorno skrbita tudi za 
Marijino znamenje, ki stoji nasproti njihovih domačij, 
da je vedno skozi celo leto lepo urejeno in ocvetličeno. 
Za vso skrb pri ohranjanju kulturno-sakralne dediščine 
jima Turistično društvo Mengeš v zahvalo izroča pri-
znanje.
Metka Lunka in Damjan Podboršek iz Loke pri Men-
gšu prejmeta priznanje za elegantno ocvetličenje sta-
novanjske hiše in lepo urejeno okolico. Še posebej je 
treba izpostaviti barvno usklajenost okenskih rož z za-
saditvijo grmovnic in rož na okrasnem vrtu.
Družina Štruklec iz Mengša prejme priznanje za zelo 
pestro in bogato ocvetličenje hiše in lepo zasaditev 
vrta z rožami, grmovnicami in vzpenjavkami.
Finimat, d. o. o., Mengeš za ocvetličenje oken na njiho-
vih poslovnih prostorih. Lepe in usklajene kombinacije 
že vrsto let pritegnejo marsikateri pogled tako domačih 
kot tudi tujih obiskovalcev Špas teatra in uporabnikov 
bližnjega parkirišča.
Predsednica TD Mengeš Zorka Požar se je po podeli-
tvi priznanj zahvalila vsem nagrajencem in tudi vsem 
Mengšanom, Ločanom, Topolcem in Dobenčanom za 
ves trud in prizadevanje, ki ga posamezniki ali društva 
vlagajo kot prispevek k lepši podobi celotne občine 
Mengeš. 
»V tem času praznujemo tudi praznik dan samostojno-
sti in enotnosti. Ta praznik, kot tudi druge, vzemimo 
resno, ker praznik ni samo dela prost dan, je namreč 
dan, na katerega se pripravljamo, ga praznujemo in se 
ga veselimo. Biti samostojni pomeni, da moramo naj-
prej verjeti vase, zaupati vase, spoštovati sami sebe in 
našo zgodovino.« S to mislijo je zaključila svoj zagovor 
in na koncu vsem skupaj zaželela srečno  v letu 2020.

 
Besedilo in foto: Miha Požar

Upravni odbor Turističnega društva Mengeš je v 
sklopu Božično-novoletnega koncerta Mengeške 
godbe, 26. decembra, podelil priznanja za lepo 
urejene hiše in okolico ter ohranjanje kulturne 
dediščine. Priznanja za leto 2019 sta na odru 
Kulturnega doma Mengeš podelila predsednica 
TD Zorka Požar in podpredsednik Franc Zabret 
naslednjim prejemnikom.

Podelitev priznanj 
Turističnega 
društva Mengeš

REPORTAŽA: Podelitev priznanj

Nagovor predsednice TD Mengeš Zorke Požar

Prejemnica za družini Osolin in Stele
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Nada in Slavko PišekDružina ŠtruklecMetka Lunka in Damjan Podboršek

Marina Zupančič, Finimat, d. o. o.

Podeljevalca in prejemniki priznanj
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Praznični december na Dobenu
Tudi letos smo se v turističnem društvu Dobeno dogovorili z Brigito Herjavec in Maticem Severjem za izvedbo »adventne 
delavnice«. V soboto, 30. novembra, zjutraj smo se zbrali v Brigitinem ateljeju, kjer sta nam naša mentorja s svojimi nasveti 
pomagala realizirati naše ideje pri izdelavi okraskov za polepšanje naših domov v prazničnih dneh.

Izdelava adventnih venčkov
Ker izdelava venčkov in okraskov zahteva 
določen prostor za nemoteno delo vsakega 
udeleženca, velikost prostora pa je ome-
jena, se je lahko delavnice žal udeležilo le 
omejeno število interesentov. Naša men-
torja sta priskrbela vse potrebne materiale 
in pripomočke za izdelavo. Njuni nasveti in 
strokovna pomoč so pripomogli, da so nam 
naši izdelki na koncu prinesli zadovoljstvo 
in tudi navdušenje. Brigita je za vse navzo-
če pripravila sadni sok, domače piškote in 
kavo, tako je bilo vzdušje v delavnici vse-
skozi sproščeno in prijazno.

DOBENO

S 1. tekom Mengeška koča–
Dobenski hram, počastil dan 
samostojnosti
Na dan samostojnosti, 26. decembra, pa so 
na Dobeno pritekli udeleženke in udeleženci 
1. teka Mengeška koča–Dobenski hram, ki 
ga je na njuno pobudo organiziralo Kolesar-
sko društvo Mengeš. Po uradnih podatkih 
(na spletu, 26. decembra, ob 16.20) se je 
na tek prijavilo 112 oseb, 37 žensk in 75 
moških, kar je za 1. tek zelo vzpodbudno. 
Teka »od gostilne do gostilne« (kot se za 
praznik spodobi) so se udeležili tudi  Do-
benci in dve naši predstavnici, tudi najsta-

Miklavž kar dvakrat obiskal 
Dobeno
V dogovoru s TD je Miklavž s svojim števil-
nim spremstvom tudi letos obiskal Dobeno 
in to kar dvakrat. V sredo, 4. decembra, 
zvečer je dobri mož v spremstvu enajstih 
angelov in parkeljnov obiskal in obdaril do-

benske seniorke in seniorje, ki so že do-
polnili 70 let (letos jih je bilo 28), kar na 
njihovih domovih.

V četrtek, 5. decembra, pa je  s svojim mla-
dim spremstvom razveselil navzoče v KT 
Blaž. Letos se je »miklavževanja na Dobe-
nu« udeležilo več kot 60 otrok, ki so s svo-

jimi starši in bližnjimi v celoti napolnili »veli-
ko dvorano KT Blaž«. Obiskovalce je najprej 
pritegnila lutkovna predstava Rdeča kapica 
v izvedbi Kulturnega društva Zapik, nato so 
otroci z glasnim klicanjem priklicali Miklav-
ža, ki je prišel v spremstvu parkeljnov in 
angelov ter razdelil darila otrokom. Darila je 
tudi letos pripravilo TD Dobeno ob pomoči 
občine Mengeš.
 

rejša udeleženka prireditve, sta se povzpeli 
na zmagovalne stopničke. Kot je povedal 
Primož Jeretina, predsednik Kolesarskega 
društva Mengeš, želijo, da tek postane tra-
dicionalen in prihodnje leto bo tek potekal 
na isti trasi v nasprotni smeri. Tek je potekal 
v lepem, sončnem vremenu, del trase pa je 
bil še vedno precej blaten, tako da je bila 
tu potrebna večja previdnost. Na cilju teka, 
v Dobenskem hramu so se vsi udeleženci 
okrepčali z dobro malico in na sončni terasi 
poklepetali o svojih izkušnjah na premagani 
progi.
Poleg navedenih dogodkov se lahko pohva-
limo, da je Turistično društvo Dobeno letos 
že tretje leto zapored izdalo lasten 12-listni 
stenski koledar s slikami »Dobenskega« in 
utrinkov z dogajanj, ki jih je organiziralo 
naše društvo. Vse »sestavine« koledarja, 
slike, oblikovanje, tisk in izdelava, je delo in 
zasluga naših članov. 
Tisti, ki hodite proti Rašiškemu stolpu skozi 
vas Rašica, boste ob poti nad vasjo opazili 

jaslice (za zdaj neznanega avtorja) z novo-
letnimi okraski, ki že nekaj let pozdravljajo 
pohodnike na tej lokaciji in marsikomu po-
lepšajo dan. Na vrhu "naše gore" pa stoji 
nova pridobitev, ki je bodo veseli predvsem 
ljubitelji trima, občina Ljubljana je postavila 
tja lično oblikovane trimske elemente in jih 
lahko preizkusite.

 
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Miklavžev večer
otrok iz rejniških
družin in Rotary cluba
Domžale

V sredo, 4. decembra 2019, smo v Kulturnem domu Janka 
Kersnika v Lukovici preživeli srčno lep Miklavžev večer. Že 
tradicionalno otroci iz rejniških družin skupaj z otroki članov 
Rotary cluba Domžale čakajo sv. Miklavža.

Z nami je bila tudi županja občine Lukovica mag. Olga Vrankar in 
navzočim namenila pohvalne besede o bogati tradiciji dobre skrbi 
za otroke v rejništvu na našem območju. Po prijaznem pozdravu 
predsednika Rotary cluba Domžale Marka Vreska so nas otroci iz 
rejniških družin z območja Blagovice in Trojan, pod mentorstvom 
rejnic Ladi Klemen in Dani Zaberložnik z igrico Skrivnostni noč-
ni sprehajalec popeljali v svet iskanja resnice o tem, ali Miklavž 
je ali ga ni. Z mamo so nas naučili, da je Miklavž tam, kjer sta 
doma ljubezen in dobrota, kjer so ljudje sebični in trdosrčni, pa 
Miklavža ni. Vsak od nas lahko kaj dobrega naredi za drugega. Ko 
smo že res težko čakali sv. Miklavža, nam je čas popestril harmo-
nikar David Košorok, prišli so angelčki z lučkami in pesmijo so ob 
gromkem klicanju otrok iz publike končno priklicali sv. Miklavža. 
Pred njim pa še nekaj parkeljnov, ki pa niso prehudo rožljali nao-
krog. Tudi oni so opazili, da je v dvorani veliko prisrčnih otrok, in 
spustili sv. Miklavža, da jih je s pomočjo Rotary cluba Domžale 
obdaril skupno 121 otrok iz rejniških družin in 23 otrok iz Rotary 
cluba Domžale.
Hvala vsem v Rotary clubu Domžale, ki skrbno negujejo to lepo 
tradicijo in še posebej gospe Martini Oražem, ki je bila glavna 
Miklavževa pomočnica.

Besedilo in foto: Marta Tomec

Družabno srečanje 
upokojencev

Vsak prvi petek v mesecu imamo mengeški upokojenci 
družabno srečanje v restavraciji v Harmoniji. Tako smo se 
dobili tudi na Miklavžev večer šestega decembra. Gospod 
Gregor Kren je s svojo kitaro in ubranim petjem poskrbel za 
odlično glasbo. Gospe pa so spekle sladke dobrote, da smo 
se sladkali, kot se za Miklavžev večer spodobi.

Razigrano smo plesali, ko so v dvorano z glasnim rožljanjem verig 
pridrveli strašni parkeljni. Razgrajali so po dvorani in so seveda 
tudi med upokojenci našli grešne duše, vendar sta hitro kesanje 
in spoved grešnike rešila verige. Takrat pa je v dvorano prišel sveti 
Miklavž v spremstvu angelov, ki sta s svojo milino in dobroto delila 
bombone in prijazne nasmehe. Parkeljni pa so se od vsega lepega 
poskrili. Sveti Miklavž je v nagovoru poudaril, da je dobrota tista, 
ki odpira srca, zato prihaja s svojim spremstvom vsako leto, da nas 
obdari in razveseli.
Predstavo, ob kateri smo uživali in se zabavali, je pripravil DRS 
– dramsko recitacijska skupina mengeških upokojencev, ki se ji 
lahko pridružite tudi vi, če vas tako druženje in delo zanimata. 
Veseli bomo vsakega posebej. Skupino vodi v veliko veselje vseh 
sodelujočih Matjaž Repnik.
In potem smo se še izvrstno zabavali ob dobri glasbi, dokler nismo 
zaključili z druženjem. Bilo je malo drugače, pa vendar lepo in 
doživeto.

Besedilo: Milena Aleš 
Foto: Metka Blejc

Miklavž je tam, kjer sta doma ljubezen in dobrota
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Tečajniki vrvne tehnike v elementu

Operativno-izobraževalna dejavnost
V soboto, 7. decembra, ob 11:32 smo bili pre-
ko ReCO Ljubljana obveščeni, da na Baragovi 
ulici v Mengšu gori v stanovanjskem objektu. 
Izvozili smo z vozilom GVGP-1 in GVC 16/25 
ter sedmimi operativnimi gasilci. Na kraju in-
tervencije smo ugotovili, da se je pri izvajanju 
varjenja v stanovanjski hiši vnela izolacija tal-
nega gretja, zaradi česar je v hiši nastal gostej-
ši dim. Požar so omejili delavci, dokončno pa 
smo ga pogasili skupaj z gasilci PGD Mengeš 
in PGD Topole. Zaradi vdihavanja dima so re-
ševalci štiri osebe prepeljali v UKC Ljubljana. 
Na kraju je bila prisotna tudi policija.
V soboto, 7. decembra, so se štirje člani naše-
ga društva udeležili obnovitvenega tečaja vrvne 
tehnike za interventne službe in varno delo na 
strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah. 
Dopoldan so v Gasilski brigadi Ljubljana na po-
ligonu ponovili postopke varnega dela na strehi 
s pomočjo vrvne tehnike: napredovanje in po-

stavljanje sidrišč s pomočjo dinamične vrvi, na-
čine, kako spraviti vrv čez streho, napredovanje 
in saniranje objekta, ko že imamo postavljeno 
varovanje s statično vrvjo, na katero se zapne-
mo z enim od varovalnih kosov opreme, da se 
lahko varno gibamo po strehi itd.. Popoldne pa 
so se odpravili v Črnuče, kjer so ponovili po-
stopke spuščanja in varovanja gasilca in gasil-
skega tovariša s pomočjo vrvne tehnike. Tečaj 
sta nam omogočila GZ Mengeš in CZ Mengeš v 
organizaciji podjetja Inštitut vertikala, ki se jim 
zahvaljujemo za profesionalno izveden tečaj in 
upamo, da bomo v prihodnje še sodelovali.
Drugo decembrsko nedeljo se je 15 nadobu-
dnih gasilcev in 8 mentorjev oziroma staršev 
odpravilo na obisk Gasilske brigade Ljubljana. 
Ogled nam je omogočil naš član Franci Skok, 
ki je tam zaposlen kot poklicni gasilec že vrsto 
let. Najprej nam je na kratkem videu predstavil 
strukturo Gasilske brigade in posnetke z nekaj 
zadnjih njihovih posredovanj. Nato pa nam je 

PGD Loka pri Mengšu v mesecu decembru 2019
Glede na vremenske razmere, ki niso prav nič zimske, razen občasnega spusta temperature pod ledišče, je tudi december 
minil kar mirno, vsaj kar zadeva intervencijske posege. Seveda pa delo društva tudi v teh mirnejših obdobjih leta ne zamre. 
Tu so namreč že priprave za letni pregled dela društva oz. redni letni občni zbor. Ta bo že 87. po vrsti in bo potekal zadnji 
petek v januarju 2020.

Obisk Gasilske brigade Ljubljana

predstavil posamezna vozila in opremo, ki se 
nahaja v teh vozilih. Otroci so z zanimanjem 
in navdušenjem opazovali posamezna vozila 
in tudi vsak kos opreme. Najbolj pa jim je v 
spominu ostalo gasilsko vozilo z lestvijo. Ogled 
vozil smo zaključili s predstavitvijo dveh staro-
dobnih, pravzaprav prvih gasilskih vozil, ki so 
jih uporabljali v Ljubljani že leta 1932. Ogled 
smo zaključili s skupinsko sliko, z ozadjem vo-
zila – sodobne 32-metrske lestve. Ob tem sta 
se nam pridružila tudi policista Prometne po-
licijske postaje Ljubljana, ki sta nam podarila 
odsevnike.
V nedeljo, 15. decembra, smo imeli redne me-
sečne operativne vaje, kjer smo teoretično in 
praktično obnovili znanje delovanja, zmogljivo-
sti in rokovanja s črpalko Rosenbauer MB 8/8 
ter črpalko v vozilu GVC 16/25 Rosenbauer 
NH-30. Vaje se je udeležilo deset gasilcev.

Drugi dogodki
V začetku meseca se je skupina mladih ga-
silcev pod vodstvom mentorjev zbrala v gasil-

Ob požaru stanovanjske hiše na Baragovi ulici
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skem domu, kjer so imeli pripravljeno gradivo 
za izdelavo novoletnih voščilnic. To je že kar 
nekajletna tradicija, da se za voščilo našim so-
sednjim društvom in družbam ter podjetjem, s 
katerimi sodelujemo ali so naši donatorji, po-
šlje ročno doma izdelane voščilnice z dobrimi 
željami ob nastopu novega leta.

Tečajniki na vaji rokovanja z gasilskimi črpalkami

Mladi gasilci so izdelovali novoletne voščilnice

Ob 50-letnici člana Franca Skoka ml.

Prihod sv. Miklavža

V sredo, 5. decembra, so člani naše opera-
tivne enote skrbeli za varovanje in umirjanje 
prometa na prireditvi ob prihodu svetega Mi-
klavža, ki jo je organiziralo Kulturno društvo 
Antona Lobode. Prireditev je bila na zelenici 
pri kamnitem mostu sredi vasi. Seveda so 
pomagali tudi angelčkom in Miklavžu paziti, 

da parkeljni niso bili preveč hudi na poredne 
otroke.
V soboto, 28. decembra, smo se zbrali opera-
tivni gasilci PGD Loka pri Mengšu in čestitali 
našemu članu »abrahamovcu« Francu Skoku 
ml. Kot se za gasilca spodobi, smo ga na nje-
govem domu v Mengšu najprej pošteno zalili z 
vodo, namesto mlaja postavili cev z ročnikom 
ter velik plakat z različnimi slikami iz njegovega 
življenja in mu izročili darilo. Za vse storjeno v 
društvu se mu lepo zahvaljujemo in mu želimo 
še veliko zdravja, sreče in obilo radosti v življe-
nju ter da bi se še naprej dobro počutil med 
nami, loškimi gasilci.
Ob zaključku leta je v gasilstvu v Sloveniji obi-
čaj, da se posamezna društva lokalnemu pre-
bivalstvu zahvalijo za sodelovanje med letom. 
Tako gasilci v dvojicah prevzamejo dolžnost, da 
v vnaprej določenih rajonih obiščejo vaščane, 
jim izročijo koledar ter voščijo zdravja in sreče v 
novem letu. Običajno se vaščani zahvalijo s pro-
stovoljnim prispevkom, ki je namenjen za gasil-
sko dejavnost, predvsem za nabavo prepotreb-
ne tehnične opreme in osebne zaščitne opreme 
za gasilce. Tudi v našem društvu je ta običaj še 
kako živ in ga gasilci z veseljem opravijo. Tovr-
stni raznos se opravi po Loki in Dobenu, kar je 
tudi osnovno območje našega delovanja.
Ob koncu meseca oz. leta pa v našem domu 
že nekaj let zapored poteka prednovoletno sre-
čanje vaščanov. To je v organizaciji Kulturnega 
društva Antona Lobode, sodelujemo pa tudi 
gasilci. To srečanje je bilo letos v soboto 28. 
decembra. Sodelujoči so se ob dobro obloženih 
mizah in zvokih ansambla Stopar dolgo v noč 
zadržali v prijetnem klepetu in obujanju spo-
minov na dogodke v tem letu. Ob tem seveda 
pade tudi kakšna zanimiva ideja za delo v dru-
štvih v prihodnjem letu. 
Upam, da se ob branju zapisov o dogajanju v 
našem društvu v preteklem letu niste dolgoča-
sili. Ob vstopu v novo leto tudi v imenu organov 
društva vsem občanom želimo zvrhane koše 
zdravja, kakšno košaro sreče, predvsem v pra-
vih trenutkih pomembnih dogodkov, pa seveda 
veliko dobre volje za negovanje medsebojnih 
odnosov. Srečno 2020!

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu



Mengšan – januar 202020

Decembrsko srečanje 
mladih iz družin, ki 
izvajajo rejniško dejavnost 
v Srečni hiši v Lukovici
Ob izteku leta smo v petek, 13. decembra, skupaj z mladimi iz 
družin, ki izvajajo rejniško dejavnost, gostovali v Srečni hiši v 
Lukovici. Zbralo se je skoraj trideset mladostnikov in mladostnic.

Preživeli smo prijeten, sproščen in zabaven večer, iz katerega so 
mladi odhajali z novimi dobrimi socialnimi izkušnjami zabavnega 
druženja brez pomoči alkohola ali droge. Vsi smo aktivno sodelovali 

MENGEŠKI UTRIP

Prednovoletno srečanje 
starejših občanov
Letošnje prednovoletno srečanje starejših občanov je bilo v 
soboto, 30. novembra 2019, ob 12. uri v preddverju Kul-
turnega doma Mengeš. Srečanje so pripravile članice RK 
Mengeš v sodelovanju z Občino Mengeš. Udeležilo se ga je 
več kot 80 občanov, ki so dopolnili 75 ali več let.

Vse navzoče so najprej pozdravili predsednica RK Mengeš Silva Do-
linšek in predsednik OZRK Domžale Brane Kosmač ter župan Franc 
Jerič, ki jim je zaželel obilo zdravja in zadovoljstva v letu 2020. Dru-
ženje se je v prijetnem vzdušju in ob veselih tonih nadaljevalo do 
popoldanskih ur.

Besedilo: Branka Smogavec
Foto: Silva Dolinšek

Novoletno druženje 
mengeških upokojencev 
starih 80 let in več
Novoletni čas je čas, ko se srečajo tudi mengeški upokojen-
ci, člani DU Mengeš, ki so stari 80 let in več. 12. decembra 
2019 ob 14. uri smo se zbrali v Domu počitka v Mengšu, ki 
že dolga leta prijazno gosti naše upokojence.

V lepo okrašeni dvorani se je zbralo veliko število povabljencev. V 
pozdravnih nagovorih direktorice Doma počitka ga. Lidije Krivec Fle-
gger, župana g. Franca Jeriča in predsednice DU Mengeš ga. Marije 
Štebe, so vsi poudarili, kako pomembna je za osrečujoče življenje 
pozitivna naravnanost, čudenje drobnim vsakdanjim rečem, ptičku na 
veji, srečanju s starim prijateljem, ki mu sežemo v roke in ga objame-
mo. To so stvari, ki dajejo življenju smisel in delajo čudeže.
Za pravo praznično vzdušje sta poskrbela g. Frenk Osterman in ga. 
Marjetka Blejc, ki sta zaigrala in zapela nekaj slovenskih narodnih 
pesmi in spodbudila zbrane, da smo zapeli vsi skupaj.
Sledilo je slavnostno kosilo, ki je bilo res okusno in pripravljeno z lju-
beznijo. Veselje se je nadaljevalo ob druženju, pogovorih in tudi plesu, 
saj sta Marjetka in Frenk veselo igrala, da so nas zasrbele pete. Razšli 
smo se pozno popoldne, odločeni, da se prihodnje leto spet snidemo 
in se družimo.
V svojem imenu in verjamem, da tudi v imenu vseh povabljenih, se 
ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujem ga. Lidiji Krivec Fle-
gger, ga. Majdi Golob za vso koordinacijo, osebju v kuhinji in strežne-
mu osebju za vso pomoč pri organizaciji pogostitve – za zelo ugodno 
ceno. Brez njih tega lepega srečanja ne bi mogli pripraviti.

Besedilo in foto: Marija Štebe, predsednica Društva upokojencev Mengeš

Prijetno vzdušje med pogovorom in plesom

in se pristno zabavali v družabnem programu z animatorjema Metko 
in Goranom Macuro. V igrah so mladi pokazali veliko domiselnosti, 
zdrave tekmovalnosti, pripadnosti skupini. Prav vsi so lahko doživeli 
potrditve o uspešnosti svojega sodelovanja.
Alenka Žumbar Klopčič je s pomočjo pekarne Srček poskrbela za 
pogostitev in sladkanje. S podporo Rotary cluba Domžale smo za 
vse mlade pripravili Božičkova darila. V finančni izvedbi srečanja sta 
sodelovali preko sofinanciranja programov Društva rejnic in rejnikov 
Domžale občini Lukovica in Moravče.
V imenu vseh mladih se našim podpornikom v Centru za socialno 
delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enoti Domžale in Društvu rejnic in 
rejnikov Domžale iskreno zahvaljujemo.

Besedilo in foto: Marta Tomec, univ. dipl. soc. del.,
svetovalka za rejniške družine
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Obdarili 180 otrok iz 
petih občin
Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota 
Domžale, je s pomočjo projekta Božiček za en dan obdaril 
180 otrok iz petih občin, poleg Trzina še iz Domžal, Men-
gša, Lukovice in Moravč. V ta namen so organizirali bo-
žičkovanje na Osnovni šoli Rodica, kamor so povabili vse 
izbrane otroke.

V sredo, 18. decembra, je ravnateljica OŠ Rodica Milena Vidovič 
zaželela dobrodošlico vsem povabljenim in poudarila, da z veseljem 
sodeluje pri takšnih dogodkih, nato pa se je Simona Rihter, pomoč-
nica direktorice po pooblastilu na Centru za socialno delo Osrednja 
Slovenija – vzhod, zahvalila vsem, ki so omogočili obdarovanje ali 
kako drugače pomagali pri njem. »Božiček za en dan« nastaja s po-
močjo medsebojnega sodelovanja, namen projekta pa je, da se vsaj 
občasno prižgejo iskrice v očeh tudi tistih, ki jim življenje prinaša 
težje življenjske zgodbe. Dodala je, da bodo na CSD z veseljem po-
skrbeli, da se bo projekt nadaljeval tudi v prihodnje.
Otroci so seveda nestrpno čakali, da se jim pridruži Božičkov škrat, 
ki je prišel šele, ko so ga dovolj glasno poklicali. Škrat se je pogovoril 
z otroki in nato so skupaj priklicali Božička, ta pa je mednje prišel 
z nasmehom na ustih in s posebnim sporočilom. Povedal je, da je 
»imeti rad« največja vrednota in tisto, kar je zares pomembno. Nato 
je vsak otrok prejel darilo in se pri tem lahko tudi slikal z Božičkom 
ob novoletni jelki.

Besedilo in foto: Simona Pirc Jenko,
vodja projekta Učenje za življenje CSD OS – vzhod

Veseli december v 
Topolah
V dolgo pričakovanem prazničnem mesecu smo se v našem 
društvu veliko družili in zabavali. Poleg četrtkovih srečanj 
smo v soboto, 14. decembra, izdelovali voščilnice, s kate-
rimi smo svojim prijateljem in znancem zaželeli vse dobro. 
Za prijetno vzdušje in ustvarjalno klimo se moramo poleg 
mentorjem zahvaliti tudi otrokom, saj se je delavnice ude-
ležilo kar dvanajst otrok. S svojo kreativnostjo in ustvarjal-
no energijo so ob prijetnih pogovorih, polnih smeha, kmalu 
nastale čudovite voščilnice, mogoče se je katera izmed njih 
znašla prav v vašem domu.

Tako kot že nekaj let smo se tudi letos od starega leta poslovili z 
novoletno zabavo in obiskom Božička. Zabavo so odprle hip hop 
plesalke društva AIA z muzikalom Sam doma, ki je bil poleg lepe 
zgodbe prijeten tudi za oko, s čudovitimi plesnimi vložki. Po koncu 
predstave smo vsi skupaj poklicali Božička, ta se nam je pridružil s 
polno vrečo daril. Vsi otroci so z Božičkom poklepetali, se slikali in 
odšli domov z darilom. Po odhodu Božička smo večer nadaljevali z 
božično glasbo, plesom in obloženo mizo pic, ki so kaj kmalu izgi-
nile in nasitile lačne trebuščke, saj se je novoletne zabave udeležilo 
kar dvaindvajset otrok, nekaj staršev in štirje mentorji.

Besedilo: Špela Batis
Foto: Mateja Hribar Sicherl

TOPOLE

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem »Božičkom za en dan«, 
ki so pomagali ustvarjati nasmehe na otroških obrazih in vsem 
prostovoljcem projektov Božiček za en dan in Učenje za življe-
nje, prostovoljcu Luki iz podjetja Tilt in Rotary Clubu Domžale, 
ki je omogočil gledališki nastop, ter Osnovni šoli Rodica in rav-
nateljici Mileni Vidovič. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem 

ste poskrbeli za veselje, kar je bil tudi naš cilj.

Ker za dobre želje ni nikoli prepozno, želimo zaposleni CSD 
Osrednja Slovenija – vzhod občanom in občankam vse dobro 

v letu 2020.
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MENGEŠKI UTRIP

Izlet v neznano
V mesecu decembru, natančneje, 19. decembra 2019, smo 
se člani Društva upokojencev Mengeš, pod taktirko organi-
zatorice in hkrati predsednice društva ga. Marije Štebe, po-
dali na izlet v neznano. Že po prvem kilometru je bilo jasno, 
da je naša smer Primorska. Pri Razdrtem pa ni bilo dvoma, 
da je skrivnostna destinacija Vipavska dolina.

Lokalni vodnik nekoč pomembnega srednjeveškega mesteca Vipavski 
Križ, ki se ponosno razkazuje s svojim obzidjem in dvema cerkvama 
na enem od vipavskih gričev, nas je, po na novo obnovljenih gasah 
(ulicah), popeljal v bogato zgodovino kraja, kjer še danes delujejo 
bratje kapucini, kjer se je rodil znameniti pridigar Janez Svetokriški 
in kjer je imel govor veliki Primož Trubar. Trenutno so v kraju na 
ogled jaslice, zlasti imenitne so tiste, izdelane iz korenin vinske trte. 
Dotaknile pa so se nas tudi znamenitosti slovenskih mest, izdelane 
iz akacijevega lesa. Ogled Vipavskega Križa smo zaključili v grajski 
kleti, ob kozarčku žlahtnega avtohtonega vina zelen, ki spet prido-
biva sloves. Gospod Ljubo pa nam je prebral še eno od pridig J. 
Svetokriškega, ki nas je nagovorila z modrostjo in hudomušnostjo.
Kulinariko in žlahtno kapljico smo okusili na turistični kmetiji Malo-
vščevo v kraju Vitovlje. Do družinske kmetije, ki deluje in razvese-
ljuje brbončice obiskovalcev že dobri dve stoletji, smo imeli skoraj 
adrenalinsko vožnjo, ki smo jo poimenovali kar 'ama ama'.
Filozofija mladih gospodarjev Milana in Barbare Klemenc Garbari in 
njunih štirih otrok, da bosta nadaljevala delo neštetih rodov, ki jim 
je bila zemlja in njeni darovi sveta, tudi v času, ko je veliko kmetov 
zemljo prodalo in odšlo delat v 'fabrike', se je izkazala za pravilno. 
Razkazala sta nam posestvo, ki jemlje dih in potrjuje dejstvo, da je 
v slogi in ljubezni moč, ki premaga vse prepreke.

Izletniki na srednjeveškem stopnišču cerkve povišanja sv. Križa

Gospod Ljubo predstavlja zgodovino Vipavskega Križa

Večerjo je popestrila glasba, ki nas je vse zvabila na plesišče. Ve-
selo rajanje in druženje sta nas napolnila s pozitivno energijo in 
veseljem.

Upokojenci se ne damo
Zelena dolina, dolina sonca in burje, znana po bogati zgodovini, 
pestri kulinariki, avtohtoni kapljici zelen in organizatorica izleta sta 
upravičili vsa pričakovanja lepega, doživetega izleta. Kmalu nasvide-
nje, ko se bomo podali novim dogodivščinam naproti.

Besedilo in foto: Andreja Polanec
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FB skupina Mengeška 
100krat povečala 
članstvo in število 
aktivnosti, prvič člani 
prehodili tudi pohodniško 
pot Camino

FB skupina Mengeška 100krat je bila ustanovljena za po-
vezovanje in druženje vseh, ki se redno sprehajajo oziroma 
hodijo na Mengeško kočo. Skupina je že v drugem letu pre-
rasla prvotni namen in je postala skupnost vseh, ki se radi 
gibajo, imajo radi šport. Članice in člani skupine se sreču-
jemo enkrat mesečno, ob tem se osebno spoznavamo, zato 
so tudi vsakdanji sprehodi postali bolj družabni in klepetavi. 
V letu 2020 vabimo nove članice in člane, da se nam pri-
družijo. Mogoče bo za vse, ki razmišljate, ali bi se pridružili 
skupini, najbolj pomenljiv stavek naše članice Pike: »Če se 
ne bi pridružila skupini in začela redno hoditi na Mengeško 
kočo, nato na Rašico, se ne bi odločila in prehodila Cami-
na in ne bi bila znova na Triglavu. V skupini je res veliko 
pozitivne energije, vsako srečanje nam postreže z novimi 
temami in nas spodbudi, da razmišljamo o sebi in o novih 
izzivih.« Kako pa smo preživeli leto 2019?

V januarju smo se članice, in tudi že nekaj članov, srečali z Mojco 
Šraj, ki je predstavila svoje priprave na prvi Camino in pot, ki jo je 
prehodila. Srečanje je skrbno zbrala pobudnica skupine Maja Jerič, 
ki je povedala: »Več članic FB skupine je že večkrat omenilo, da raz-
mišljajo o izzivu, ki ga predstavlja Camino. Želela sem jim ponuditi 
pogled nekoga, ki je pot že prehodil. Upam, da jih bo to spodbudilo 
in da se bodo v letu 2019 odločili zanjo.« V letu 2019 so pot Ca-
mino prehodili trije člani. Svoje izkušnje so predstavili skupini in 
verjamemo, da se jim bo v letu 2020 pridružil še kdo. 
Februar je zaznamovalo druženje na Ruthinem teku, literarni pohod 
od Vrbe do Žirovnice, smučanje in druge aktivnosti. Zapisane so bile 
tudi že vse novoletne obljube ter osvojeni prvi izzivi. 
Marec se je začel s pustnim pohodom Mengeških 100kic na Men-
geško kočo, sledilo je druženje za dan žena in pohod Povežimo 
soline. So se pa članice sprehajale tudi po Pohorju in seveda bližnjih 
hribih. Največji navdušenci so se že vozili s kolesom. 
Aprila so bile za prevzem pripravljene majice Mengeška 100krat 
2019, tokrat v modri barvi. Mesec se je zaključil s 33. trimskim 
pohodom Rašica. 
Maj so zaznamovali Pohod ob žici, pohod Golovec trails, dobrodel-
no kolesarstvo S srcem na kolo in pohod ob Kamniški Bistrici, ki 
povezuje. 
Junij se je začel z vzponom na Mengeško kočo in dogodkom Vsi na 
trim, nadaljeval z bosonogim pohodom na Mengeško kočo in poho-
dom od vzhoda do zahoda.
Julij se je začel z zajtrkom ob vzhodu na Mengeški koči, pohodom 
po Pohorju, nato pa smo se razkropili po Sloveniji in tujini. 
Avgusta sta navdušila Maja in Franc, ki sta na dogodku K24 osvo-
jila 50 km traso. Na nočni 10tki pa članice niso sodelovale samo 

kot športnice, temveč jih je Zlatka navdušila tudi za prostovoljstvo. 
Mesec se je zaključil z druženjem na zaključku poletja s Kvatropirci.
Septembra je bilo na koledarju druženje na 7. dobrodelnem pohodu 
na Sv. Primoža, članice pa smo bile aktivne tudi drugje v Sloveniji 
in tujini. 
Oktobra smo se znova srečale na rednem dogodku »Vrnitev na naše 
domače poti«, ki se ga je udeležilo skoraj 40 članic in članov. Kole-
sarke in kolesarji so se udeležili kolesarske dirke za Veliko nagrado 
občine Mengeš. Proti koncu meseca se je skupina članic in članov 
odpravila peš na Brezje. 
Novembra je sledil že tradicionalni pohod 12 ur mengeške – dobro-
delni pohodi za dober namen. Letos se ga je udeležilo 50 pohodni-
kov, ki so skupaj pot do koče prehodili 344-krat.
Decembra je sledilo prednovoletno druženje, ki je bilo dobro obiska-
no, podeljena so bila posebna priznanja in pojavile so se že ideje 
za nove izzive.
Za prihodnje leto članice in člani napovedujemo, da bomo izvedli 
vse tradicionalne prireditve ter izzive razširili na nove poti. Leto 
bomo začeli z obljubami, izzivi za leto 2020. Vabljene so nove čla-
nice in člani, da s svojimi izzivi in aktivnostmi obogatijo članice in 
člane skupine. Vzpone, prehojene poti in drugo bomo skupaj obja-
vljali v FB skupini Mengeška 100krat in s tem spodbujali h gibanju 
in druženju vse sočlane. O druženju, ki sledi doseženim izzivom, pa 
ne bom pisala, to je namenjeno članicam in članom. Vsem želimo 
veliko prehojenih korakov in lepe narave v letu 2020!

Besedilo: Tina D.

Maja, pobudnica FB skupine Mengeška 100krat, prisega bolj 
na jutranje sprehode, zato sem se morala prav potruditi, da 
sem med objavljenimi fotografijami našla eno malo bolj zimsko 
in dnevno. Foto: Maja Jerič
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V sredo, 6. novembra, sta nam v Mladin-
skem centru AIA popotnika Miha Mikelj in 
Saša Škof predstavila del neverjetnega ''ži-
votinjskega carstva'' Avstralije. Tudi onadva 
sta se z nevarnimi živalmi soočala zgolj v 

ZANIMIVO

''Životinjsko carstvo'' Avstralije
Ste brali o krokodilu, ki mu je Avstralec ušel iz gobca tako, da ga je dregnil v oko? Poleg novic o krokodilih nas iz Avstralije 
lahko presenetijo tudi novice o srečanjih z avstralskimi kačami. S seznama 25 najbolj strupenih kač na svetu se jih kar 21 
plazi po Avstraliji. V obalnih vodah, ki obdajajo Avstralijo, pa živi tudi ena od najbolj strupenih živali na svetu – morska osa, 
srečanje z njo se lahko usodno konča v nekaj minutah. Toda napadi zgoraj naštetih živali izjemno redko zasedejo prostor v 
črni kroniki avstralskih časopisov. Tako se pomislekom turistov, kot na primer, da 'za vsakim grmom prav nate preži kakšna 
strupenjača', domačini zgolj smejijo.

senzacionalističnih novicah, kljub potikanju 
po še tako divjih predelih avstralskega kon-
tinenta. Sta pa za to videla dober meter in 
pol visokega ptiča, katerega odtisa ni moč 
ločiti od dinozavrovega – kazuarja. Na oba-
li otočka na vzhodni obali Avstralije sta v 
enem potopu srečala manjšega morskega 
psa, skate in celo želvo, na kopnem pa ko-
ale, kenguruje in predstavnike največjih paj-
kov, ki pletejo mreže zlate barve, imenova-
nih zlati mrežar (angl. Golden silk orb-we-
avers). Na Velikem koralnem grebenu sta 
plavala med jatami mavričnih ribic, malo 
južneje pa sta občudovala največje akrobate 
na svetu – kite grbavce. Na jugu Avstralije, 
kjer se že poznajo vplivi bližine Antarktike, 
sta se čudila trdoživosti malih pingvinov, 
'Južnomorskih kitov' (angl. Southern right 
whale) in tjulnov.

Žal sta med potovanjem spoznala tudi ne-
gativne plati Avstralije, predvsem človekove 
negativne vplive na naravo. Tudi Avstralci 
namreč v veliki meri krčijo naravno okolje, 
kurijo fosilna goriva in onesnažujejo okolje 
in s tem šibijo ekosisteme. Prav Veliki koral-
ni greben je eden od bolj občutljivih siste-
mov, ki ga fatalno ogrožata predvsem segre-
vanje in zakisovanje oceanov zaradi posledic 
podnebne krize in onesnaževanje osnovne 
kmetijske dejavnosti, predvsem živinoreje. 
A Avstralija nam ponuja tudi enega lepših 
primerov ponovne okrepitve živalske vrste – 
kite grbavce smo s prekomernim kitolovom 
porinili na rob izumrtja, kar pa smo uspešno 
zaustavili leta 1985 z uveljavitvijo zakona o 
prepovedi kitolova. 

 
Besedilo in foto: Saša Škof

Camino de Santiago – zanimivo popotovanje v AIA – 
Mladinskem centru Mengeš
Camino de Santiago – Jakobova pot je verjetno najbolj znana romarska pot, ki jo letno prehodi, prekolesari ali prejaha več 
kot 300 tisoč ljudi. Poti do bazilike sv. Jakoba v Santiagu de Compostela je veliko in so že v srednjem veku potekale po 
vseh straneh Španije. Še danes pa največ ljudi izbere francosko smer, prib. 850 km dolgo pot, ki se začne v francoski vasici 
Saint-Jean-Pied-de-Port in poteka preko Pirenejev po severu Španije.

To pot sem v mesecu maju, v dežju, snegu, 
soncu in vetru v 23 dneh prehodil tudi sam. 
A se nisem ustavil v Santiagu, temveč sem 
v treh dneh opravil še dodatnih 130 km do 
krajev Finisterra in Muxia pri Atlantskem 
oceanu.
Razlogov, da nekdo opravi tisočkilometrsko 
pot, je toliko, kot je ljudi na poti. Ti niso le 
verski, saj so na poti ljudje vseh narodno-
sti, prepričanj in veroizpovedi. Enostavno je 
lahko to želja po spremembi, druženju z lju-
dmi, malo drugačen dopust, iskanje smisla, 
iskanje sebe, hujšanje, izhod iz podivjanega 
tempa, ki ga zahteva moderno življenje itd. 
Največkrat pa je mešanica vsega naštetega.
Sam še vedno nimam konkretnega razloga, 
da sem šel na to pot ... Ta te pokliče. Eno-
stavno sem vedel, da moram tja ali kot je 

Cilj je pot, cilj so ljudje, cilj je narava, cilj si ti. Vseeno ti je, kaj bo jutri, koga boš srečal, koliko 
prehodil, kaj boš jedel, kje boš spal, kakšno bo vreme ...
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Stresu smo izpostavljeni vsi, ne glede na 
spol, starost, izobrazbo ali zaposlitev. Vsa-
kodnevno hitenje in pomanjkanje časa, 
obveznosti v delovnem okolju, stiske otrok 
in mladostnikov pri šolskih obremenitvah, 
odraščanju, finančne skrbi, negotovost glede 
prihodnosti, občutek pomanjkanja kontrole 
… vse to vodi v stres. Če je stres dolgotra-
jen, se lahko razvijejo številne psihosomatske 
(npr. depresija, izgorelost) in somatske (npr. 
debelost, bolečine v telesu, bolezni srca in 
ožilja …)  bolezni. 
Na predavanju smo spoznali, da stres ni le 
negativen, ampak je v osnovi pozitiven. Varu-
je nas v situacijah, pri katerih je potrebno 
hitro ukrepanje (npr. na cesti odskočiti pred 
avtom), ohranja našo prožnost, navdušenje, 
motivacijo in kreativnost pri delu v službi … 
Predavateljici pa sta poudarili, da moramo 
biti pozorni, če doživljamo veliko stresorjev 
hkrati, če ti trajajo dalje časa, in če je naš 
odziv nanje odklonilen. Predstavili sta tudi, 
kako se posledice stresa kažejo na štirih kl-
jučnih področjih – v telesu, mislih, čustvih 
in vedenju. 
V nadaljevanju nam je praktična vaja med-
itacije z osredotočenostjo na dih omogočila 
izkušnjo, kaj je čuječnost. Skupaj smo ugoto-
vili, da je čuječnost naravno stanje našega 
uma, ko smo polno prisotni in se zavedamo 
tega, kar se dogaja v nas. Zavedamo se svo-
jih mislih, čustev in občutkov, jih opazujemo 
in sprejemamo takšne, kot so. Gre za način 

Obvladovanje stresa s pomočjo 
čuječnosti
“Stres ni notranja harmonija. Notranja harmonija pomeni živeti v miru s seboj. Nemo-
goče je doživljati stres in notranjo harmonijo obenem,” Louse L. Hay. Na predavanju 
v Mladinskem centru AIA, ki je bilo 27. novembra 2019 (predavateljici Lucija L. 
Skok in Mateja Lenarčič), smo govorili o stresu v našem življenju in delovnem okolju, 
kako ga pri sebi prepoznati in obvladovati. Predstavljene so bile tehnike čuječnosti, ki 
nam pri tem lahko pomagajo. Udeleženci so določene tehnike tudi preizkusili in dobili 
koristne praktične nasvete, kako stres pri sebi začeti obvladovati.

namenjanja pozornosti v sedanjem trenutku, 
brez sojenja.
Izvedeli smo, da pozitivne učinke rednega 
izvajanja prakse čuječnosti pri obvladovanju 
stresa in depresije beležijo številne raziskave 
vodilnih raziskovalnih centov po svetu, z zač-
etkom na Univerzi Massachusetts Medical 
School, Center for Mindfulness pred 40 leti. 
Čuječnost nam pomaga, da pri sebi stres 
pravočasno prepoznamo in si ga tudi prizna-
mo. Šele nato ga lahko začnemo ustrezno ob-
vladovati in se v življenju in delovnem okol-
ju odzivati drugače.
"Zelo se strinjam z mislijo Louise L. Hay, da 
je nemogoče doživljati stres in notranjo har-
monijo obenem. 
Mogoče pa je naše doživljanje stresa zgolj 
opazovati in se z njim ne identificirati, čuječe 
opazovati svoje telesne občutke, čustva in 
misli, popolnoma prisotno in sprejemajoče, 
brez sojenja ali analiziranja. Priznati in spre-
jeti, da je stres to, kar doživljamo in se odloči-
ti, da želimo stres začeti obvladovati. 
Tu se naša pot obvladovanja stresa v resnici 
začne. S pomočjo tehnik obvladovanja stresa 
na temelju čuječnosti začenjamo razumeti, 
česa nas je strah, kako se preobremenjujemo, 
zakaj oddajamo svojo moč, kako postavljamo 
svoje meje. Začenjamo tudi spoznavati, kaj 
nas veseli in izpopolnjuje, kaj nam vrača no-
tranjo harmonijo. S pomočjo tehnik spozna-
vamo sebe in se sprejemamo v tem, kar smo 
in opuščamo tisto, kar nismo mi. Spreminja-
mo naše odzive in spreminjamo se tudi sami. 
In v nekem trenutku v sebi zaznamo poseben 
prostor, prostor, ki nas navdaja z notranjim 
mirom in harmonijo. Lahko le za trenutek, a 
dovolj, da vemo, da je v nas. Od nekdaj, le 
da smo mi šele zdaj spet našli pot do njega."
 

Besedilo: Lucija L. Skok
Foto: Brane Tomšič

rekel eden od ljudi na poti: “Ne vem, zakaj 
sem tu, a vem, da moram biti tu.”
Kakšne razloge pa sem našel na poti in kaj 
mi pomeni to romanje, najlažje povem s 
prepisom iz dnevnika, v katerega sem 20. 
maja, le še kakih 100 km pred mestom San-
tiago, napisal naslednje:
»... Kaj je cilj Camina? Cilj ni Santiago, cilj 
je sam začetek poti. Cilj je pot, cilj so ljudje, 
cilj je narava, cilj si ti. Vseeno ti je, kaj bo 
jutri, koga boš srečal, koliko prehodil, kaj 
boš jedel, kje boš spal, kakšno bo vreme ... 
Naučil sem se živeti iz dneva v dan; brez 
novic, brez tehnologije, brez skrbi. Ko te 
greje sonce, ko slišis ptice, žuborenje vode 
in imaš samo en par oblačil, ugotoviš, da si 
tega želiš, pa niti nisi vedel ... In ko božaš 
travo, hodiš čez ravnine, prečkaš hribovja, 
opazuješ naravo, vidiš nasmejane obraze 
neznancev, s katerimi deliš življejnsko zgod-
bo, veš, da si našel pravo svobodo. Svobo-
do, katere si želiš tudi, ko prideš domov. 
Na Caminu doživiš vse, kar si doživel v ži-
vljenju; sreča, žalost, veselje, izkušnje, pri-
jateljstvo, ljubezen ...  vse to je Camino in 
vse to je življenje. Na Caminu so vse poti 
življenja združene na tej poti ... Camino je 
tvoje življenje.«
Hvala vsem prisotnim na predavanju! Upam, 
da sem koga prepričal, da bo pot opravil 
tudi sam, saj bi Jakobovo pot moral preho-
diti vsak.

 
Besedilo in foto: Matic Bratovž

Več informacij o programih obvladovanja stresa v življenju in delovnem okolju:
MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo, Glavičeva 8a, 1234 Mengeš, kontakt: 

lucija.skok@gmail.com, mateja.lenarcic77@gmail.com
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V uvodu knjižice je zapisano, da študije kaže-
jo, da je s stavbami povezanih okvirno 40 % 
rabe končne ener gije ter 36 % emisij toplo-
grednih plinov v EU. Trenutno je približno 35 
% stavb v EU starejših od 50 let, skoraj 75 % 
pa jih je energijsko neučinkovitih. Vsi sklopi 
rešitev opisani v knjižici se ocenjujejo glede 
na prihranke stroškov, energijsko učinkovitost 
in uporabnost v večdružinskih stavbah. Ocena 
življenjskega cikla različnih stopenj stavb (obi-
čajne stavbe, sNES) in sNES z uporabo nizov 
rešitev za dolgoročno zmanjšanje stroškov 
zagotavlja dolgoročno perspektivo na vpliv 
okolja in gospodarstva na alternativne rešitve 
zasnove sNES. Preiskava izkušenj in pričako-
vanj končnih uporabnikov skupaj s tem priroč-
nikom (v brošuri) o sorodnih koristih sNES bo 
spodbudila življenje v teh stavbah in povečala 
energijsko učinkovitost s spodbudnim vede-
njem uporabnikov.
Mit1: Previsoka stopnja zrakotesnosti stavbe 
lahko povzroči pomanjkanje svežega zraka
Stavba, označena kot zrakotesna, ni dobese-
dno popolnoma zatesnjena. Ustrezna zrako-
tesnost je potrebna ne samo za zmanjšanje 
toplotnih izgub, temveč tudi za zagotovitev, 
da sistemi, kot je mehansko prezračevanje ali 
klimatska naprava, delujejo s polno učinkovi-
tostjo. Ne glede na to, kako skrbno gradimo 
ali kako napredni materiali in izdelki za te-
snjenje so, bo vedno prišlo do nekontrolirane 
izmenjave zraka med notranjostjo stavbe in 
okolico. To pa seveda ni dovolj za zagotovitev 
svežega zraka v prostoru. 
Mit2: Energijsko visoko učinkovite stavbe 
imajo slabšo dnevno osvetljenost
V sNES se uporablja večslojna zasteklitev, 
polnila inertnih plinov in posebni nanosi z niz-

ZANIMIVO

EKO SKLAD s projektom CoNZEBs opozarja na 
prednosti skoraj ničenergijskih stavb
Izraz »skoraj ničenergijska stavba (sNES)« pomeni visoko energijsko učinkovito stavbo, ki za svoje delovanje potrebuje zelo 
majhno količino energije, pri čemer pa je ta potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem 
ali v bližini. Kljub velikemu napredku pri viso ko energijsko učinkoviti gradnji v zadnjih letih se še vedno sreču jemo z razli-
kami v odnosu upo rabnikov do takih stavb kot tudi s pomisleki glede načina bivanja v sNES. Uporabnike skrbijo predvsem 
vi šina naložbe in stroški vzdrževa nja sNES v celotni življenjski dobi. Prav zato je na tem mestu bistvenega pomena izobra-
ževanje, tako glede možnosti uporabe ustreznih kombinacij na trgu dostopnih tehnologij za energijsko učinkovi tost in rabo 
obnovljivih virov ener gije v stavbah, seveda ob kakovostnem načrtovanju in izvedbi stavbe. Tako tehnologije kot pomisleki 
investitorjev in uporabnikov so razloženi v knjižici »Zakaj so skoraj ničenergijske stavbe prava odločitev«.

ko emisivnostjo. Vse našteto opazno zmanjša 
toplotne izgube in izboljša toplotno ugodje. 
Če je dnevna svetloba še vedno neustrezna, 
mora projektant to ustrezno rešiti. Če analiza 
nato pokaže, da energetski kazalniki sNES 
postanejo manj ugodni, obstaja še veliko 
mož nosti za njihovo izboljšanje.
Mit3: Ali bo z leti zaradi slabšanja lastnosti 
materialov, kot so tesnila in folije, ogrožena 
zrakotesnost stavbe
Za tesnjenje spojev gradbenih elementov in 
oken izvajalci upo rabljajo kombinacijo zdru-
žljivih izdelkov, ki preprečujejo prekomerni 
pretok zraka, toplote in vlage skozi spoje na 
stavbnem ovoju. Več študij v EU je obravna-
valo energijsko učinkovitost stavb med fazo 
obratovanja, ki so pokazale, da se je zrako-
tesnost 31 pasivnih hiš v Stuttgartu v dveh 
letih le malo spremenila.
Mit4: Stavba za doseganje sNES zahtev po-
trebuje veliko naprednih, energijsko učinko-
vitih tehnologij in obnovljivih virov energije
Bolj pomembno kot število tehnologij je ustre-
zno optimizirati tehnologije in jih združiti v 
sistem, prilagojen za vsako posamezno stav-
bo. Vsaka stavba je specifična glede na arhi-
tekturno zasnovo in klimatske danosti, zato je 
pomembno integralno načrtovanje tehnologij, 
kot so toplotne črpalke, mehansko prezrače-
vanje (z vračanjem toplote), fotonapetostni 
paneli in sprejemniki sončne energije. 
Mit5: V sNES je poleti prevroče
Obstaja več arhitekturnih in oblikovnih kon-
ceptov, ki preprečujejo pregrevanje stavb po-
leti tudi brez klimatske naprave. Eden od zelo 
učinkovitih in stroškovno optimalnih koncep-
tov je zagotovo pasivno oz. naravno hlajenje 
v nočnem času. Dru gi zelo učinkovit način za 
zmanjšanje pregrevanja je ustrezno načrtova-
nje zuna njih senčil, ki morajo biti zasnovana 
glede na orientacijo stavbe in oken. 
Mit6: Sončna elektrarna ne deluje v primeru 
izpada električnega toka
To je res, vendar v primeru izpada električ-
nega ne deluje noben električni sistem ali 
naprava v stavbi, ne glede na to, ali je stavba 
sNES ali ne. Foto voltaična elektrarna za sa-
mooskrbo gospodinjstev z električno energijo 

uporablja javno elektroenergetsko distribucij-
sko omrežje kot hranilnik viškov energije in 
kot vir energije za premostitev periodičnosti 
delovanja sonca in s tem proizvodnje elek-
trične energije
Mit7: sNES omogoča preglednost in dober 
nadzor nad rabo energije v gospodinjstvih
Pogosto je v sNES vgrajen sistem za upravlja-
nje z energijo v stavbi, s kratico BMS (angl. 
Building (Energy) Management System). 
Preko BMS lahko upo rabnik spremlja in spre-
minja delovanje mehanskih in električnih 
naprav v stavbi. S spremljanjem in analizo 
rabe energije lahko BMS izboljša energijsko 
učin kovitost stavbe in podpre učinke uporab-
nikovih posegov v upravljanje naprav v sta-
novanjih.
Mit8: Suh zrak v sNES v zimskem času
Relativna vlažnost zraka predstavlja dejanski 
delež (%) vodne pare v zraku glede na naj-
večjo količino vodne pare, ki jo zrak pri dolo-
čeni temperaturi še lahko sprejme, ne da bi 
se začela kondenzacija. Višja je temperatura 
zraka, več vode lahko sprejme. Pozimi ima 
zunanji zrak nizko temperaturo, s tem nizko 
vsebnost vode in hitro postane nasičen. 
Mit9: V sNES imamo vedno zelo dobro to-
plotno ugodje in kakovostno notranjo klimo
Dve ključni prednosti sNES v primerjavi z 
običajnimi stavbami na področju toplotnega 
ugodja in notranje klime sta:
– Običajno imajo sNES več toplotne izolacije 
in boljša okna, zato je pri njih temperatura 
notranjih površin ovoja stavbe višja in toplo-
tno ugodje boljše.
– Pri sNES je pogosta uporaba mehanskega 
prezračevanja (z izkoriščanjem toplote za-
vrženega zraka) in omogočeno je primerno 
prezračevanje in dosežena dobra kakovost 
notranjega zraka.
Raba energije za ogrevanje prostorov, hlaje-
nje in prezračevanje mora biti optimizirana 
že med zasnovo stavbe, kar je mogoče le z 
dobrim razumevanjem tehnologij in z vklju-
čevanjem pasivnih ukrepov, kot so senčenje, 
ustrezna geometrija in orientacija stavbe, pa 
tudi (prostorska in časovna) prilagodljivost 
pri uporabi stavbe. 
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ZDRAVJE

Stanovanjska stavba Karantanika je prva 
večnadstropna stanovanjska stavba v Slo-
veniji, pri kateri sta bila nosilno ogrodje in 
vhodni del zgrajena izključno iz lesa. Grad-
nja stavbe je potekala 11 mesecev od tega 
1 mesec gradnja omenjene lesene konstruk-
cije. Stavba je 4-nadstropna in razen v kleti, 
kjer je podzemna garaža, ni nikjer uporabljen 
beton ali železobeton. Tudi pri gradnji stop-
nišča in dvigala je material les, uporabljen je 
bil križno lepljen les z gozdno-lesne verige iz 
okolice v oddaljenosti do 10 km.
Za zagotavljanje toplotno izolacijskih lastnos-
ti stavbe z zelo nizkimi energetskimi potreba-

Primer večstanovanjske stavbe 
z zelo nizkimi energijskimi 
potrebami v naši bližini je 
Stanovanjska stavba Karantanika
Stanovanjska stavba Karantanika je rezultat arhitekturnega natečaja, ki je bila večkrat 
nagrajena in kot del mednarodne razstave izrednih primerov kulture lesene gradnje 
je bila predstavljena na različnih lokacijah v sedmih alpskih državah Evropske unije, 
poleg Slovenije še v Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji in Švici. Stavbo so 
načrtovali v TRIA STUDIO, d. o. o., Mengeš, statiko je izvedlo podjetje CBD, d. o. o., 
Celje, gradnjo in gradbeni inženiring pa podjetje Alfa Natura, d. o. o., Domžale.

Stanovanjska stavba Karantanika je prva stanovanjska stavba v celoti narejena iz lesa in prva štiri-
nadstropna lesena stavba v Sloveniji (avtor: Damjan Švarc)

Mit9: Napredne tehnologije, ki se uporablja-
jo v sNES, lahko zvišajo stroške vzdrževanja 
in obratovanja
Uporabniki sNES pričakujejo znatne prihran-
ke energije in obratovalnih stroškov v prim-
erjavi z običajnimi stavbami. Na eni strani 
imajo sNES običajno višje stroške vzdrževan-
ja zaradi naprednejših tehnologij gradnje, na 
drugi strani pa lahko višje stroške vzdrževan-
ja nadomestijo nižji stroški energije zaradi vi-
soke energijske učinkovitosti stavbe, učinko-
vitega delovanja sistema prezračevanja ter 
ogrevalnega sistema in rabe obnovljivih virov 
energije. V raziskavi CoNZEBs o izkušnjah 
in pričakovanjih končnih uporabnikov glede 

mi je bilo uporabljenih več tehnologij, poleg 
križno lepljenega lesa še individualno nadzo-
rovani prezračevalne enote z rekuperacijo 
toplote in centralno ogrevanje na biomaso. 
Stanovanjska stavba Karantanika sestavl-
jajo tri nadstropne enote, ki so med seboj 
povezane z notranjim hodnikom in mansard-
nim nadstropjem nad njimi. V stavbi je 20 
stanovanjskih enot, ki imajo sodobne odprte 
tlorise in velike steklene površine. 

Besedilo in foto: Tina Drolc
Vir: Kultura trajnostne lesene gradnje v alpski regiji 

(https://issuu.com/znanjezales/docs/triplewood_
a4_slo_brosura_w)

sNES so anketiranci v EU odgovarjali na 
vprašanje o višini stroškov vzdrževanja v 
sNES. 42 % trenutnih uporabnikov sNES je 
izjavilo, da nimajo višjih stroškov vzdrževan-
ja v sNES kot v običajnih stavbah, 33 % upo-
rabnikov sNES pa meni, da so njihovi stroški 
vzdrževanja višji, medtem ko 26 % sodelujo-
čih o primerjavi vzdrževalnih in obratoval nih 
stroškov ni imelo mnenja.
Več informacij je na voljo v knjižici »Zakaj so 
skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev«
https://www.conzebs.eu/images/CoNZEBs_
brochure_SLO_web.pdf

Besedilo in foto: Tina Drolc

1. Kozarec vode nam poveča nivo naše 
energije, zbistri um ter nas naredi 
bolj osredotočene in pozorne. Prav 
tako je osupljiv sovražnik utrujenosti.

2. Voda razstruplja telo, ker pomaga ce-
licam pri regeneraciji in odplavljanju 
toksinov iz telesa.

3. Voda krepi imunski sistem, ker omo-
goča limfnemu sistemu lažji pretok.

4. Kozarec sveže vode lahko pomaga pri 
ublažitvi glavobola, saj je ta pogosto 
posledica dehidracije.

5. Zadostna hidracija pomaga pri pre-
bavi, ker vpliva na viskoznost čre-
vesja in ustvarja ugodno okolje za 
razgradnjo hrane. Pomaga pa tudi pri 
rednosti odvajanja.

6.  Voda je dober lepotni tretma, ker 
vlaži kožo, jo ohranja mehko in sijočo 
ter odganja gubice.

7. Voda poživi čute in osveži od znotraj 
navzven.

8. Voda nam pomaga uravnavati tele-
sno težo, saj pogosto čutimo lahkoto 
namesto žeje.

9. Povprečna priporočena količina je 
osem kozarcev oziroma dva litra te-
kočine na dan. Lahko pa si potrebno 
količino izračunate po naslednji for-
muli: vaša teža v kg/25 = X litrov.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Arhiv Svet24

Zakaj je voda 
koristna.
Pijmo jo!
Naše telo je sestavljeno iz več kot 
70 odstotkov vode, zato jo nujno po-
trebujemo. Voda je vir življenja in je 
najcenejša terapevtka. Naše telo jo 
potrebuje vsak dan. Zakaj?
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ŠPORT

V Smučarsko-skakalnem klubu Mengeš se s ponosom oziramo 
tudi na zadnji mesec v letu 2019, v katerem je še posebej 
navduševal zlasti Anže Lanišek. Čeprav decembra ni ponovil 
blestečih novembrskih predstav iz Visle in Ruke, kjer se je 
med elito celo dvakrat zavihtel na zmagovalni oder, si zasluži 
vse čestitke za redno osvajanje točk v svetovnem pokalu.

"Žaba" vrhunsko formo 
kronal še z naslovom 
najboljšega v Sloveniji

Skakalni upi iz SSK Mengeš z osvojenimi kolajnami in pokali v poletno-
jesenskem obdobju.

V Nižnem Tagilu je 23-letni Domžalčan pristal na 14. in 28. mestu, 
v Klingenthalu, kjer je na ekipni preizkušnji prispeval pomemben 
delež k petemu mestu Slovenije, je nato poletel do 13. mesta, zatem 
je v Engelbergu izvlekel 24. in 14. mesto, na uvodni postaji prestižne 
novoletne turneje v Oberstdorfu pa si je udarni član SSK Mengeš 
priskakal 17. mesto.
Tako si je Lanišek že do konca koledarskega leta izbojeval 220 točk 
(skoraj toliko kot v svoji doslej najuspešnejši zimi 2015/16), s katerimi 
se je utrdil med elitno deseterico smučarskih skakalcev na svetu. Še pred 
odhodom na vsakoletni prvi vrhunec sezone pa je »Žaba«, kakor se ga 
je že pred leti oprijel vzdevek, zablestel tudi na državnem prvenstvu v 
Planici, kjer je vrhunsko pripravljenost kronal še z naslovom najboljšega 
v Sloveniji.
Medtem se je nova tekmovalna zima začela tudi za Anžetove mlajše 
klubske kolege, ki so v začetku prejšnjega meseca na zaključni slovesnosti 
v Žireh obirali sadove uspešnih nastopov v poletno-jesenskem obdobju 
v pokalu Cockte. Med mladinci, starimi do 16 let, se je, denimo, Taj 
Ekart v slovenskem pokalu izkazal s prvim mestom, Živa Andrić (med 
deklicami do 12 let) in Nik Bergant Smerajc (med dečki do 13 let) pa 
sta v skupni razvrstitvi pristala na drugi stopnički.
V gorenjskem pokalu si je od varovancev trenerja Aleša Selaka in 
njegovega pomočnika Luke Brnota zlato kolajno prislužil Nik Bergant 
Smerajc. Med dečki, starimi do 13 let, sta se tako med najboljšo trojico 
prebila kar dva upa iz SSK Mengeš, saj je bil Timo Šimnovec skupno 
tretji. Alen Pestotnik (do 12 let) se je ovenčal s srebrnim odličjem, Erik 
Tomažič (do 11 let) pa je osvojil tretje mesto.

 
Besedilo in foto: Š. M.

Ob tej priložnosti bi se radi v klubu še iskreno zahvalili 
dosedanjim zvestim pokroviteljem ter seveda vsem Mengšanom 
in okoličanom, ki ste podprli »projekt« koledarja za letošnje 
leto. Tudi z vašo pomočjo bodo lahko orli(či) še naprej marljivo 
vadili in dosegali podobne ali še boljše uspehe.

Mengšani uspešni na kvalifikacijah za ekipno državno pr-
venstvo v namiznem tenisu v kadetski in mladinski konku-
renci.

Kvalifikacije za ekipno 
državno prvenstvo v 
namiznem tenisu

Na kvalifikacijah za kadete in kadetinje sta nastopili dve kadetski 
ekipi in ena ekipa kadetinj.1. ekipa kadetov, za katero so igrali An-
draž Kramžar, Nel Savšek Pintarič in Aljaž Škufca, je igrala v Novem 
mestu, osvojila je prvo mesto. Premagala je ekipo NTK Krka, NTK 
Savinja in NTK Škofja Loka ter se uvrstila na državno prvenstvo.

Ekipa mladink

2. ekipa kadetov
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2. ekipa kadetov je igrala v Zalogu, ekipo so zastopali Andraž Ma-
ček, Luka Jokič, Timotej Jerina in David Grad, osvojila je četrto 
mesto.
Kadetinje so igrale v Novem mestu, za ekipo so igrale Neža Žun 
Pogačar, Pika Pogačar in Maruša Vrhovnik. Osvojile so drugo mesto 
in se uvrstile na državno prvenstvo.
Na kvalifikacijah za mladince in mladinke sta igrali dve ekipi mla-
dincev in ena ekipa mladink.
- ekipa mladincev je igrala v Ljubljani. Za ekipo so igrali Aljaž Gol-
tnik, David Grad, Mitja Zavec in Rok Grad. Premagali so ekipo B, 
NTD Kajuh Slovan in ŽNTK Maribor. Osvojili so prvo mesto in se 
uvrstili na državno prvenstvo.
- ekipa mladincev je igrala v Zalogu, v skupini je igralo pet ekip. 
Osvojili so četrto mesto. 
Mladinke so igrale na Ravnah, v skupini je nastopilo šest ekip. Pre-
magale so ekipo NTK Fužinar, NTK Savinja, NTK Sobota in ŽNTK 
Maribor, izgubile so z ekipo NTK Kema Puconci in osvojile drugo 
mesto. Za ekipo NTS Mengeš so igrale Tara Kobetič, Gaja Kobetič, 
Živa Markič in Brina Markić.

 
Besedilo: Mlaj

Foto: David Orešnik

Zadnji turnir iz serije za Slovenski pokal v letu 2019 je 
bil tradicionalno odigran v Mengšu v organizaciji domačega 
kluba NHK Mengeš. Na Miklavževem turnirju je nastopi-
lo 26 tekmovalcev, znova pa so prevladovali igralci NHK 
Kranj, ki so zasedli prva tri mesta v obeh kategorijah, open 
in osnovnošolci.

Tim Weisseisen je ponovil zmago izpred meseca dni, tokrat je v 
finalu ugnal klubskega sotekmovalca Bernarda Rjavca, tretje mesto 
pa je pripadlo Anžetu Božiču (vsi NHK Kranj). Ta trojica trenutno 
nima konkurence v Sloveniji, na svetovni jakostni lestvici jih loči par 
točk, zasedajo okrog 150. mesta in so na zadnjih štirih turnirjih kar 
trikrat vsi trije končali na vrhu.
Od članov NHK Mengeš je bil tokrat najvišje Bernard Škrlep na 
petem mestu. V letu 2019 žal ni bilo stopničk, smo pa zato toliko 
bolj zadovoljni z izvedbo tekmovanj in predvsem udeležbo na njih. 
V povprečju se je turnirjev v Župnijskem domu sv. Mihaela udeležilo 
24 tekmovalcev, daleč največ v zadnjih petnajstih letih, odkar se v 
Sloveniji namizni hokej sploh igra, in to nam daje posebno motiva-
cijo za nadaljnje delovanje kluba. 

 
Besedilo in foto: Bernard Škrlep, NHK Mengeš

Namiznohokejske 
novičke

Najboljši trije: B. Rjavec, T. Weisseisen, A. Božič

Finalni dvoboj

Vse zainteresirane ženske in moške, ki bi se radi razgibali 
z rekreacijskim igranjem odbojke, vabimo v svoje vrste ob 
sredah v telovadnico OŠ Mengeš od 20.00 do 22.00 ure.

Odbojka v Mengšu

V poletnem času se nam lahko pridružite ob ponedeljkih in četrtkih 
od 17.00 do 19.00 ure na mivki igrišča v Topolah. Obiščite nas, ne-
obvezno se razgibajte z nami in če vam bo všeč, se nam pridružite. 
Prvo druženje po novem letu začnemo 8. januarja 2020. Pričakuje-
mo vas, prisrčno vabljeni! 

Besedilo in foto: Milenka Mežnaršič, ŠD Partizan

Vadeči
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Badmintonisti zbrali 400 
evrov za družini v stiski
Badminton klub Komenda je decembra organiziral tradicio-
nalni Dobrodelni turnir dvojic Komenda. Turnirja, ki je pote-
kal v Centru Harmonija, se je udeležilo 22 igralk in igralcev. 
Na veliko veselje vseh sodelujočih smo zbrali 400 EUR! Z 
zbranim denarjem bomo osrečili dve družini v stiski, eno iz 
Komende in eno iz Mengša, ter jima tako polepšali praznike.

ŠPORT

Mengšani in Mengšanke odlični na 1. TOP R Slovenije v na-
miznem tenisu. Katarina Stražar je osvojila zlato odličje, Ana 
Tofant pa bronasto odličje. Na stopničkah so bili  še Tara 
Kobetič, Rok Trtnik, Aljaž Frelih in Nejc Erjavec.

Tekmovanje je bilo 8. decembra na Ravnah na Koroškem. Nastopili so 
najbolje uvrščeni člani in članice na uradnih lestvicah NTZS. Na tek-
movanje so se uvrstili štirje člani in tri članice NTS Mengeš, uvrščeni 
so bili v tri kakovostne skupine z osmimi tekmovalci.
Pri članih je v prvi kakovostni skupini tekmoval Andraž Avbelj in osvo-
jil 8. mesto. Rok Trtnik in Aljaž Frelih sta tekmovala v drugi kakovostni 
skupini. Rok Trtnik je osvojil 1. mesto, Aljaž Frelih pa 3. mesto. Nejc 
Erjavec je v tretji skupini osvojil 3. mesto.
Pri članicah sta v 1. kakovostni skupini tekmovali Katarina Stražar in 
Ana Tofant. Premočno je zmagala Katarina Stražar, ki je premagala 
vse nasprotnice. Ana Tofant je v klubskem dvoboju izgubila s Katarino 
Stražar in Aleksandro Vovk in osvojila 3. mesto. Tara Kobetič je v dru-
gi skupini izgubila en dvoboj, druge pa zmagala in osvojila 1. mesto.

Besedilo: MLAJ
Foto: David Orešnik

1. TOP za člane in 
članice v namiznem 
tenisu

Rezultati člani:
1. skupina:
8. mesto: Andraž Avbelj
 
2. skupina:
1. mesto: Rok Trtnik
3. mesto: Aljaž Frelih
 
3. skupina:
3. mesto: Nej Erjavec

 Rezultati članice:
1. skupina:
1. mesto: Katarina Stražar
3. mesto: Ana Tofant
 
2. skupina:
1. mesto: Tara Kobetič

Katarina, prvo mesto, Ana, tretje mesto

Mešane dvojice:
1. mesto: Žiga Frass (BK Komenda), Nina Jemec                                                                                                    
2. mesto: Blaž Bečan, Maja Mujkič                                                                                                                            
3. mesto: Jure Roblek, Irena Burger (BK Komenda)                                                                                                
 
Moške dvojice:                                                                                                                                         
1. mesto: David Vrhovnik, Igor Tomazin                                                                                                                    
2. mesto: Igor Repše, Gal Pavliha                                                                                                                            
3. mesto: Uroš Radakovič, Dejan Vičič

Besedilo in foto: Žiga Frass (BK Komenda)



Zeleni Slovenije v občini Mengeš in soseščini
Zeleno govorjenje je le »ništrc! brez dejanj za vzdržno in varno bivanje vseh in obstoj planeta Zemlje. Odločilna so konkretna 
ravnanja ter odnos do okolja in narave, do nas samih. Najprej pred svojim pragom, v svojem okolju.

Zgled so nam lah-
ko naši dejavni 
predhodniki, ki so 
že 23. maja 1983 
v Mengšu ustano-
vili društvo za var-
stvo okolja regije 

Domžalah, preko Dragomlja in Šentjakoba, 
samo da je Ljubljana dobila vzhodni del svoje-
ga ringa. Vsi skupaj pa imamo danes več kot 
10-kilometrske zastoje. 1200 milijonov naj 
bi vložili v širitev AC, da se zmanjšajo dnevni 
zastoji v/iz/okoli Ljubljane. Kaj pa hiter in učin-
kovit javni promet, druge vrste mobilnosti – 
delitev prevozov, park&drive, delo na daljavo/
od doma. Pa zastarelo, le na AC-cestninjenje 
tovornjakov, za stotine milijonov stroškov in z 
bistveno manj pobranih cestnin za težke tovo-
re s: 125 železnimi portali, betonskimi temelji, 
kabli, dragim vzdrževanjem. Namesto satelit-
ske tehnologije, ki jo uporablja že vsak otrok.
Naši izzivi so zavezništva o 
• lokalno: Mengeškem jezeru, studencu 

Stan, območju ’cegvnce’; Pšata; Mestni 
park; Mesto Mengeš z drevesi, družab-
nimi kotički, brez viška avtomobilov; Go-
bavica, Zaloke; promet Dobeno–Loka, 
Topole–Mengeš; nič-odpadkov – tudi v 
Skendovski jami; hlevi Jable; tehnološko 
razvojno podjetništvo namesto parkirišč 
tovornjakov ...

• širše: povezovanje med Alpami in Lju-
bljano za ohranjanje podeželsko-me-
stnega okolja, zdravega in kakovostnega 
bivanja: z zdravo, zanesljivo in varno 
oskrbo s pitno vodo; sanacijo odlagališč, 
preusmeritvijo kmetijstva na primernejše 
kulture, bogatenje podtalnice ... moderna 
(so)mestna železnica; pa tudi podpora 
modernim tehnologijam in razvojnemu 
podjetništvu.

• Nameravamo ustanoviti organizirano in 
povezano delujočo skupino Zelenih Slo-
venije na našem koncu – skupaj z Dom-
žalami, Kamnikom, Trzinom, Komendo, 
Lukovico, Moravčami ...

Spremljajte nas na FB - https://www.facebo-
ok.com/ZeleniMenges/ in https://www.face-
book.com/ZeleniSlovenije/
Povežite se z nami! Lani smo praznovali 30 
let od ustanovitve v času slovenske pomladi, 
dne 11. junija 1989.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, član Sveta Ob-
čine Mengeš, izvoljen na listi Zeleni Slovenije

Alpska pitna voda 
(tudi) za nas!

Javno je dostopna z vsem gradivom, razen spi-
ska ovaditeljev, na povezavi https://1planet4u.
blogspot.com/2019/09/skupinskaovadbaporu-
sitevodvzemvodnihpra.html.

Sporočilo v uvodu skupinske 
ovadbe
Prvopodpisani skupinske ovadbe vsem udele-
ženim v tehtanju utemeljenosti ovadbe, preso-
janju o pravno kazensko-odškodninsko sodnih 
ukrepih, še posebej institucijam in organom dr-
žave od predsednika države navzdol, političnim 
in nevladnim organizacijam ter seveda posa-
meznikom kjerkoli v Sloveniji in svetu uvodo-
ma navajam naslednje sporočilo o tragičnem, 
nedoumljivem, zavržnem, nerazumljivem rav-
nanju poimensko navedenih oz. osumljenih ter 
seznanjenih in pozvanih.

Tragično
Kljub opozorilom, prijavam, pozivom, predlo-

Porušitev vodovodne povezave – kazen-
sko odškodninsko, odvzem vodnih pra-
vic – nezakonito, zato skupinska ovadba 
odgovornih, pozvanih, seznanjenih.

gom odgovorni seznanjeni že desetletje ne 
ukrepajo. Nekaj posameznikov in hvalevrednih 
podpornikov se mora boriti za povsod izgovar-
jano in vsesplošno (ali res!?) priznano vrednoto 
– pravico do oskrbe z zdravo pitno vodo. Ob 
mnogih lepih besedah pa se kršijo oz. se ne 
izvajajo sklepi najvišjega lokalnega organa, ki 
so bili sprejeti kot (izsiljeno) nadomestilo za 
ljudsko odločanje s podpisi 352 državljanov iz 
občine Mengeš. Ob tem se kršijo ustavne določ-
be – pravica do zdrave pitne vode, določila Aar-
huške konvencije in njej ustrezna EU-direktiva. 
V nasprotju z vsem tem si kazensko-odško-
dninsko odgovorna dovolita prekiniti oskrbo in 
celo porušiti povezavo za oskrbo z alpsko pitno 
vodo v občini Mengeš – to je kriminalen poseg 
v naše najvišje skupno javno dobro: premože-
nje, zdravje. Seznanjeni in pozvani pa ne storijo 
absolutno nič! Obveščen je bil tudi predsednik 
republike. Posebej sramotna pa so ta (ne)ravna-
nja zaradi (ne)spoštovanja naših predhodnikov, 
ki so pred več kot pol stoletja zgradili skupinski 
vodovod z alpsko pitno vodo izpod Krvavca.

Nedoumljivo
Česa takega, da se nekateri v neki skupnosti 
odpovedujejo (in celo porušijo!) oskrbi s pitno 
vodo izpod gora – Kamniških Alp, ne boste na-
šli. Prej nasprotno – borijo se za zdravo pitno 
vodo.

Zavržno
Ob tem je nesprejemljiva popolna neodzivnost 
večine seznanjenih in pozvanih. Odziva varu-
hinje in krajevnega tožilca pa ne ugotavljata 
nobenih konkretnih spornosti in spregledata 
bistvo ter se opirata izključno na razlage, izo-
gibanja, omalovaževanje in nepomembnost 
nezakonitosti in problematike.

Nerazumljivo
Smo edina od šestih občin solastnic, v kateri 
se odgovorni za zdravo in varno oskrbo s pitno 
vodo, z županom Jeričem na čelu, brez slabe 
vesti, nerazumno odpovedujejo alpski vodi, ki so 
nam jo zgradili naši predhodniki!
Veselimo se sodelovanja in dela z vami. Potre-
bujemo vašo pomoč! Spremljajte nas na naši 
FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMen-
ges'.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

Domžale – Mengeš – Kamnik. Predvsem pa 
izkušnje pri (ne)uspehih njihovih prizadevanj. 
Zeleni v Nemčiji (Die Grünen) vedno bolj 
uspevajo kot realisti. Njihov pristop sopred-
sednica Annalena Baerbock opredeljuje z 
»ustvariti ’širša zavezništva’ s tistimi, ki imajo 
drugačen program in nam predstavlja izzive. 
Le tako se ’zeleni’ lahko spremenijo, tudi če 
je naporno in zapleteno. Ni dovolj formulirati 
ciljev, treba jih je realizirati ’tukaj’ in ’sedaj’«. 
Zanimiv in poučen izziv.
Gradbeniki starega kova bi še kar služili z be-
tonom, asfaltom, železom in (všečno) lesom. 
Nič ni narobe, če je poseg smiseln in soraz-
meren ter dolgoročno vzdržen.
Politično-interesno izsiljen in premalo dolgo-
ročno premišljen primer je potek AC tik ob 

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

Mengšan – januar 2020 31

POLITIKA



KULTURA

Koncert ob 10. obletnici 
AIA – Mladinskega centra 
Mengeš
Praznovanje 10. obletnice smo začeli sredi novembra z 
odprtjem razstave Herbarij in koncertom dueta Zajtrk, s 
čimer se je začela serija atraktivnih predavanj in dogodkov, 
zaključili pa smo ga v decembru s koncertom mlade, 
talentirane pevke Mance Fekonja in odličnega glasbenega 
dueta Samuela Bluesa in Mihe Eriča.

Manca Fekonja je mlad pevski talent, ki ambicije usmerja v študij jazzo-
vskega petja. V preteklosti je sodelovala v pevskih zborih RTV SLO in v 
zasedbi Gala Gjurina. Svojo strast do glasbe nam je pokazala s predstavi-
tvijo svojih avtorskih skladb ob spremljavi kitare. Z odlično interpretacijo 
je ustvarila vzdušje, nabito s pozitivno energijo, nadaljevalo pa se je s kon-
certom atraktivnih glasbenih umetnikov, Samuela Bluesa in Mihe Eriča. 
Glasbenika imata na odru prezenco v prodornih ritmih, prepletajočih se 
akordih ter slide šovih, do tonskih krikov suverenih, surovih, nežnih in 
udarnih  orglic v blues-rock maniri, čemur smo bili priča tudi v Mladin-
skem centru Mengeš. Izvirna in nadarjena glasbenika, v vrstah slovenske 
rock-blues glasbene scene trdih ritmov, sta uspela navdušiti tudi obisko-
valce koncerta v Mengšu. Mihu lahko priznamo, da si resnično zaslu-
ži naziv ''multiinstrumentalist, virtuoz na ustni harmoniki in vsestranski 
umetnik". Rekordno število obiskovalcev je tako v veselem vzdušju poča-
stilo 10. rojstni dan našega Mladinskega centra – AIA.
V desetih letih delovanja v Mladinskem centru sledimo načeloma, ki smo 
si ju zastavili kot najbolj pomembna, odprtosti do idej ter sprejemanju 
različnosti in drugačnosti. Naši rezultati kažejo, kako kreativni so lahko 
mladi, če imajo možnost aktivne participacije in kako zelo nas različnost 
bogati. V končni fazi pa nismo tako drugačni: Vsi imamo sanje, vsi v sebi 
nosimo strahove in kar je najbolj pomembno, vsi si želimo biti dobri ljudje!

Besedilo: Blanka Tomšič
Foto: Anže Lustek

Manca Fekonja. Foto: Anže Lustek

Samuel Blues in Miha Erič. Foto: Anže Lustek

Letni koncert Mengeš 
poje 2019
V Kulturnem domu v Mengšu je bil  27. novembra letni 
koncert, ki smo ga pevci MePZ Svoboda Mengeš spet 
poimenovali Mengeš poje, ker smo zapeli skupaj z dvema 
pevskima skupinama, Oktetom MI in Vokalno skupino 
MUZE.  Namen koncerta Mengeš poje je pomladiti članstvo 
MePZ Svoboda, ki ga od septembra letos vodi Uršula 
Jašovec. Akademska skladateljica, glasbena pedagoginja, 
organistka ter zborovska dirigentka je v  zbor vnesla svežino, 
radost in veselje. Zato se vsako sredo zvečer pevci iz Mengša 
in okolice, Kamnika, Komende, Ljubljane in Kranja radi 
zbiramo v pevski sobi.

Program, ki smo ga pripravili za koncert, je bil sestavljen iz slo-
venskih ljudskih in narodnih pesmi s Koroškega, iz Idrije, Tolmina, 
Gornjega Senika v Porabju, Loke pri Mengšu in Slovenske Istre. 
Kot gostje so na koncertu Mengeš poje nastopili Oktet MI in ženska 
vokalna skupina, v kateri je naša zborovodkinja Uršula Jašovec na-
stopila v dvojni vlogi: kot pevka in umetniška vodja skupine. 
Vsi nastopajoči so z ubranim petjem prepričali poslušalce v dvorani 
Kulturnega doma Mengeš, ki so jih nagradili z aplavzom.
Sledile so zahvale  donatorjem in izvajalcem, ki so pomagali pri 
izvedbi koncerta:  Občini Mengeš, Cvetličarni Zvezdica Mengeš, 
Designu Katja Gaspari Leben, Ljubljana, Gostinstvu Per Mengeš in 
Kulturnemu društvu Franca Jelovška, Mengeš, Oktetu MI in Vokalni 
skupini Muze,  zborovodkinji Uršuli Jašovec za dinamično in energič-
no vodenje zbora, baritonistu Franciju za korepeticije in predsednici 
zbora Germani, za potrpežljivo vodenje zbora.
Zahvaljujemo se spoštovanemu občinstvu za pozornost in čas, ki so 
nam ga namenili ter za glasne aplavze. 
Za slovo smo se na odru zbrali vsi nastopajoči pevci in zazvenela je 
Avsenikova pesem, Slovenija, od kod lepote tvoje.
Prijazno povabilo vsem Mengšanom in Mengšankam, ki vam je mar, 
da pevska tradicija v Mengšu ne bi zamrla:
Če radi in lepo pojete, ne razmišljajte preveč, naredite prvi korak 
in se nam pridružite na prijetnih pevskih vajah MePZ Svoboda … 
vsako sredo ob 19. uri v 2. nadstropju Kulturnega doma Mengeš – 
severni vhod. 

Besedilo in foto: Olga Pavlin
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Adventna pesem v Domu 
počitka
V decembru nastopi čas adventa, zato smo se člani 
Mengeškega zvona v obeh sestavih odločili, da pripravimo 
koncert adventnih pesmi, ki so morda malo manj poznane 
in izvajane, izražajo pa hotenja po pričakovanju Odrešenika 
in imajo v slovenski liturgični pesmi prav posebno mesto.

V Domu počitka smo varovancem pripravili koncert adventnih pesmi, 
ki ga je obogatila z veznim tekstom Majda Hribar. Predsednik Tone 
Hribar pa se je zahvalil za gostoljubje in obljubil, da še pridemo.
Naša zahvala pa gre posebej še ga. Aleši in ga. Andreji, ki sta pri-
pravili vse potrebno, da smo izvedli ta koncert. Tako smo vsi skupaj 
začutili, da smo nekaj pričakovanja oskrbovancem prinesli z našo pe-
smijo. Ob tem smo vsem skupaj zaželeli še veliko lepih dni za božične 
in novoletne praznike.

Besedilo: J. V.
Foto: Aleša

MKZ Mengeški zvon

Novoletni pozdrav 
Mengeške godbe 2020
Mengeška godba je na novega leta dan tradicionalno kora-
kala po mengeških ulicah ter občankam in občanom Men-
gša voščila z glasbeno čestitko in udarnimi koračnicami.

Obiskali smo župana gospoda Franca Jeriča in razveselili oskrbovance 
Doma počitka Mengeš. V roke smo segli številnim našim podpornikom 
in poslušalcem, ki so nam pripravili dobrodošlico, nas postregli s hrano 
in pijačo. Hvala vsem in vse dobro v letu 2020 z godbenim pozdravom 
"Naj zveni"! V soboto, 4. januarja 2020, pa smo godbenice in godbe-
niki Mengeške godbe gostovali v sosednji občini Kamnik in popestrili 
prihod sv. treh kraljev na Perovo. Organizatorji so pripravili čudovit 
dogodek, lično okrasili prostor ter poskrbeli za pogostitev, Mengeška 
godba pa je poleg koračnic zaigrala tudi nekaj božičnih skladb.
 

Besedilo: Maja Keržič
Foto: D. L.

Mengeška godba na novoletnem pozdravu 2020

36. Pod mengeško 
marelo z Magnificom
V soboto, 15. februarja, bo ob 19. uri v Kulturnem domu Men-
geš tradicionalna narodno-zabavna prireditev Pod mengeško 
marelo, tokrat v bolj "zabavni" izvedbi. Mengeška godba pod 
vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja bo kot glavnega oziro-
ma osrednjega gosta, s katerim bo tudi zaigrala nekaj njego-
vih največjih uspešnic, v Mengeš pripeljala vedno aktualnega 
Magnifica, ki je za božič napolnil celo dvorano Stožice.

Z Mengeško godbo bodo nastopili še Ansambel Kerlci, aktualni zma-
govalci natečaja Volkswagen špila. V ansamblu igrata tudi mengeška 
godbenika, in sicer brata Škrlep. Nastopili bodo tudi Stopar trio iz 
Loke, bratska naveza, ki spremlja mengeške folklornike, navdušujejo 
pa tudi po vsej Sloveniji. Mengeškemu občinstvu bodo prvič zaigrali 
Skorband, izkušeni mladi glasbeniki iz Velenja in okolice, med njimi 
pa je tudi član Mengeške godbe. Devet fantov in dekle, ki nastopajo 
že skoraj v bigbandovski zasedbi, imajo izjemno širok glasbeni re-
pertoar, ki zadovolji številne glasbene okuse. Na »Mareli« bodo pod 
vodstvom Janeza Pera zaigrali tudi Veterani Mengeške godbe, ki letos 

15. februarja ob 19. uribo v KD Mengeš tradicionalna, 36. Pod 
mengeško marelo. (Fotografija z lanske prireditve)

obeležujejo že 20. obletnico delovanja. Mengeška godba ne bi bila 
Mengeška godba, če ne bi poskrbela tudi za številna presenečenja 
in seveda vložek humorja. Vstopnice bodo od 3. februarja dalje na 
voljo v Melodiji Mengeš (Trdinov trg 4D, Mengeš). Vljudno vabljeni, 
da letošnjo »Marelo«, ki bo edinstvena tako kot vsako leto, doživimo 
skupaj!

 
Besedilo: Maja Keržič

Foto: Jože Kavčič
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Zgodovina dogajanja o obvoznici 
Mengeš – kratko in slikovno 2.

Prvotni poteki brez krožišč, z 
vztrajanjem pri skrajni vzhodni 
varianti
Primerjalna študija poteka zahodne in štirih 
vzhodnih variant obvoznice Mengeš (doku-
ment iz aprila 1999, in podobna, bolj po-
drobna študija variant potekov iz leta 1997 
sta objavljeni v prvem članku). Kar nekaj jih 
je bilo, ki so zagovarjali celo zahodni, še en-
krat dražji potek s tunelom v dolžini 820 m! 
Trije vzhodni variantni poteki iz leta 1997 
se v posameznih odsekih ločijo od kar šti-
rih iz leta 1999. Varianta A tik ob Detelovi 
ulici z vijugastim potekom iz leta 1997 je 
bila umeščena v plane že davno pred tem. 
Veliko jih je zagovarjalo najbolj oddaljeno 
C-varianto poteka – za zadnjo hišo na Jar-
ški cesti pred mostom čez razbremenilnik. 
Tako je Svet Občine Mengeš že maja 1997 
sprejel sklep »da se obvoznica Mengeš iz-
vede po skrajno vzhodni varianti«. Zapis o 
28. seji Sveta Občine Mengeš (Mengšan, 
junij 1997): »Sprejeli so tudi sklep, da se 
obvoznica Mengeš izvede po skrajno vzhodni 
varianti.«
Ko sem začel delati kot župan – čisto na 
koncu leta 1998 – sem bil takoj pod priti-
skom opozicije (SLS, LDS ...), da nadaljuje-
mo na osnovi študije iz leta 1997 s skrajno 
vzhodno C-traso, kot je bila umeščena tudi 
v prostorski plan. Toda na ta plan sta bili 
vloženi najmanj dve ustavni tožbi za presojo 
zakonitosti. Upravičeno zaradi spornih oz. 
neizvedenih postopkov in kasneje ugotovlje-
nih drugih nepravilnostih z jasnimi interesni-
mi ozadji.
Ob tem je minister za promet in zveze mag. 
Anton Bergauer poslal novo študijo obvoz-

Peta pregledna 
predstavitev in 
pogovor o izvedbi 
obvoznice – vabilo, 
Mengšan, februar, 
2008

Nadaljevanje močno omejevanega članka v 
prejšnjem javnem glasilu Mengšan. Obvo-
znico Mengeš je uspelo uvrstiti v državne 
projekte poslancu (1996–2000) in županu 
Janezu Peru. In to celo v DARS-ov plan. 
Razlog je bil v nameri, da bi U-avtocestni 
(AC) sistem Ljubljane zaokrožili s hitro cesto 
med štajerskim in gorenjskim krakom AC: 
Želodnik/Krtina–Vodice/Torovo. Nerealno – 
okoljsko in prostorsko – je bilo kraka pove-
zati z avtocesto kljub poskusom npr. pod/
nad homškim hribom. Tako je Mengeš začel 
dobivati ne le povezovalno (hitro/glavno) ce-
sto, pač pa tudi vzhodni krak obvoznice. Za 
mesto Mengeš smo to celoto sprejeli kot ob-
voznico. In so začele nastajati idejne študije 
variant in lokacijski načrti potekov. Pa jih 
poglejmo ...

nice in povezovalne ceste z datumom april 
1999, sklepom o najprimernejši B-varian-
ti in z zahtevo za odzivno poročilo Občine 
Mengeš.

Uvedemo pristop s krožišči, 
nazadnje še petega in 
podaljšanje na sever
Novembra 2000 je bil razgrnjen lokacijski 
načrt celotne povezovalne (hitre/glavne) 
ceste že s krožišči in varianto B-obvozni-
ce Mengeš brez petega krožišča za Topole. 
Samo štiri krožišča so bila tudi posledica 
vplivanja nekaterih, ki so vztrajali na za-
ključku povezovalne ceste takoj na Gorenj-
sko cesto. Zato sem naročil posebno stro-
kovno presojo zaključka obvoznice pri stro-

kovnjaku dr. Vinku Vodopivcu. Dosegli smo 
še peto krožišče – tudi s podporo Topovcev!

Končna izvedba je sedanje 
dejstvo
Žal pa ima dvoje, troje pomanjkljivosti. Dol-
goročno lahko tudi varnostnih: dvoje sema-
forskih (!!) prečkanj (v Lipce/Groblje/Stob) 
in zavit potek pod hišama na severu kljub 
zavzemanju in dogovoru med neposrednimi 
lastniki za raven potek brez semaforja, nad 
hišama in ne pod njima kot sedaj, s prekini-
tvijo ceste na Drnovo.
Smo pa dosegli pet krožišč – rondojev, ki se 
prvotno niso niti omenjali, podaljšanje do 
Topovske jame, tako da je Gorenjska cesta 
v celoti lokalna, in poseben S-priključek Jar-
ške ceste na krožišče za Groblje, ki ga je 
DARS sprejel z velikim odporom. Slednje je 
bilo predvideno kot zelo nepraktična obve-
zna smer v desno proti (nazaj) Preserjam – 
priključku, sedaj krožišče, na Kolodvorsko.
Imeli smo dobro sosledje možnosti vplivanja 
– dveh poslancev. (Ne)gradnja je trajala ne-
dopustno (pre)dolgo. Očitno zaradi množice 
drugih interesov vsepovsod po Sloveniji. Kot 
poslanec sem jih mesečno priganjal pri na-
črtovanju, odkupih, razpisih in za planiranje 
v proračunih DARS-a. O tem sem dobival 
nasvete od Gregorja Ficka in še koga.
Tako imamo obvoznico z dvema semaforje-
ma – povsem po nepotrebnem z zaustavlja-
nji, stroški in možnimi nevarnimi primeri. 
Dosežena izvedba pa je vsekakor bistveno 
boljša, kot je bila predlagana v letih od 
1997 do 1999.
Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli – ob-
voznico imamo prvi na tem odseku navezo-
valne ceste Želodnik/Krtina–Mengeš–Vodice/
Torovo. Hitra AC-povezava krakov štajerske 
in gorenjske AC pa to ni in verjetno niko-
li ne bo. Saj smo ji uspeli umestiti rondoje 
namesto semaforjev, ki dajejo enakopravno 
vključevanje – in tudi sicer je vprašanje, ali 
je bila hitra povezovalna cesta dveh krakov 
AC mišljena resno po prvih študijah. O tem 
je dvomil že moj prvi sogovorec na ministr-
stvu za promet Žarko Pregelj, državni sekre-
tar (SLS). Upravičeno!
Kako naprej? Vsekakor je treba mesto Men-
geš ustvariti kot mesto druženja le z nujnim 
lokalnim prometom, brez (dvignjenih) ploč-
nikov, kjer imajo prednost pešci in kolesarji. 
Primerov oz. zgledov ustvarjanja takih ob-
močij je tudi v Sloveniji že nekaj – Slovenska 
v Ljubljani, Kolodvorska v Domžalah …
Podrobneje o vsem dogajanju na:
https://glasljudiaktivneskupnosti.blogspot.
com/2019/12/obvoznica-menges-
pregled-1997-2019.html.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe
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Pogovori – 
čas zase in za 
druge
Kolo življenja teče, vsak od nas pa ga 
skuša ujeti in se uskladiti z njim na naj-
boljši možni način. Pri tem teku vsak 
od nas vleče in nosi s seboj različno 
težko prtljago, ki se mu je nalagala od 
rojstva naprej. V njej se skrivajo prije-
tni trenutki in spomini, pa tudi dolgole-
tna bremena, ki marsikomu netijo šte-
vilne dvome o sebi in o svojem početju 
in ravnanju.

Ljudje smo narejeni tako, da potrebujemo 
drug drugega. Medsebojni odnosi nas lah-
ko bogatijo, lahko pa nas tudi ustrahujejo, 
jemljejo samozavest ter žalostijo. Marsika-
tero težavo, dilemo, problem lahko rešujejo 
spontani ali načrtni pogovori, ki se lahko 
dotaknejo svetlih in tudi temnejših lis posa-
meznikovega življenjskega teka. V mirnem 
kotičku in v prijetni atmosferi, umirjene be-
sede, mimika in pogledi pogosto olajšajo 
težave, krepijo moč in samozavest pripove-
dovalcev. Prav tako zmanjšujejo nerazumlje-
nost in osamljenost ter posamezniku dajejo 
podporo pri iskanju različnih rešitev in izho-
dov iz težav.
Na takšne pogovore vsak mesec vabi tudi 
Društvo upokojencev Mengeš. Namenjeni 
so vsem, ki si želijo zaupanja, pozornega 
poslušanja in tudi različnih pogledov na iz-
postavljeno temo. Dobrodošli vsi, ki si želite 
tovrstnih druženj, saj so namenjena vsem 
tistim, ki želijo sodelovati pri poslušanju, 
spoštljivem komentiranju in pri dajanju opo-
re drug drugemu. Verjemite, tudi tako lahko 
dosežemo, da bo naš vsakdanjik lepši, manj 
osamljen in bolj svetel.
Naše januarsko srečanje bo 14. januarja v 
klubskih prostorih ob 17. uri, naslednji datu-
mi pa bodo objavljeni na naši oglasni deski. 
Vzemite si torej čas zase in se nam pridru-
žite.

Besedilo: Urška Stritar
Foto vir: https://maminaturek.si

Okolje kliče

Ko je bilo to donosno, so se javljali številni 
podjetniki, ki so kar po tekočem traku usta-
navljali podjetja za prevzemanje odpadkov. 
Kasirali, izvažali in povečevali cene. Naen-
krat pa se v tujini zavedo, da imajo tudi 
oni okolje in da ni važen dobiček – ampak 
zdravje in še kaj. Navsezadnje imajo sami 
svojega zadosti. No, in tako naši podjetniki 
pridejo na imenitno idejo – sedaj pa naj 
situacijo reši država. Mar nismo država mi 
– torej bodo nas bremenili najprej s povi-
šanjem cen, potem pa seveda z zahtevami, 
da se bo postavila pokonci vsa Slovenija v 
tako zvani civilni iniciativi. Jaz še svojega 
blata ne maram, zakaj bi pa še sosedove-
ga?
Tako, sedaj pa smo tam – in ne samo mi, 
cela Evropa, cel svet ima težave z odpadki, 
od plastike naprej. Toda, zavedanje, da so 
težave hude, ni dovolj, treba bo ukrepati 
na vseh ravneh in to tudi boleče, če hoče-
mo situacijo spraviti na normalno še spre-
jemljivo mero.

Pnevmatike: po ocenah je delež 
mikroplastike, ki pristane v morju,
zaradi pnevmatik kar 28-odstoten.

Zadnjič se sprehajam po trgovini znanega 
slovensko-hrvaškega trgovca. Toliko plasti-
ke, kot je je sedaj, tega človek kar verjeti 
ne more. Trgovka pri mesninah, sirih je vse 
zafolirala v plastiko. Več ali manj so trgov-
ci že prisilili proizvajalce, da jim narežejo 
mesnine in pošljejo v plastičnih ovitkih. 
Ko grem malo naprej, pogledam ceno litra 
mleka seveda v plastični embalaži – 1,26 
evra, na naslednji polici liter mleka v ste-
kleni embalaži – 1,59 evra. Zdrznil sem 
se, ali je to sploh mogoče. Pa iščem naprej 
našo vodo »češkega« proizvajalca tri srca, 
in glej, povsod je polno plastične embalaže 
polnjene vode s to vsebino – po dolgem is-
kanju dobim steklenice čisto po naključju. 
Takrat se zavem, da nas v popolnosti ob-
vladujejo trgovci, ki jim je prav malo mar, 
ali nam prodajo še toliko odpadka za en-
kratno uporabo. Navsezadnje so plastične 
vrečke samo manjši problem, saj vsa druga 
embalaža sloni na plastični izvedbi. Tako 
lahko rečemo, da z vsakim nakupom kupi-

V letu 2018 so se začele težave z odpadki. Požar na Vrhniki nam je odkril količine ne-
varnih kemičnih odpadkov, ki jih proizvajamo, požar plastike v Publikusu v Suhadolski 
prenatrpani jami, požari vsepovsod v Sloveniji, od plastike do sveč. No, do pred kratkim, 
ko smo izvedeli, da »svoje« blato izvažamo na Madžarsko in da nam ga sedaj nočejo več 
sežigati v svojih pečeh? Kmalu se bomo po napovedih znašli v težavah in bo lepa Slove-
nija eno samo smrdeče okolje?

mo vsaj 10 odstotkov embalaže za enkratno 
uporabo.

1 milijon plastenk s pijačo
kupimo na svetu vsako minuto.
Recikliramo pa jih še vedno samo
majhen odstotek.

Mar ne bi najprej uvedli čisto preproste re-
šitve, ki se nakazujejo že same po sebi. Naj 
tisti, ki kupi izdelek v plastiki, plača vsaj 10 
odstotkov več, od izdelka, ki je v steklovini 
ali zavit v papir. Trgovec naj poskrbi za zbi-
ranje plastike za vso količino, ki jo proda-
ja ali proizvaja s svojo dejavnostjo. Če mu 
prinesemo vso embalažo nazaj na njegovo 
dvorišče, bo kmalu razmišljal drugače. Ko 
bodo tako vzpostavljena nova razmerja, se 
bo marsikaj splačalo trgovcu, kar se seveda 
sedaj ne, ob poplavi cenenega embalažnega 
materiala.

Cigarete: na svetu se proda na bilijone 
cigaret.
Samo tretjina jih konča v smeteh.
Ostanki (filter je iz plastike), 
končajo v okolju in so najpogostejši
plastični odpadek na svetu!

In kaj lahko naredi vsak posameznik? Ko 
kupujem, mislim tudi, kako in kaj kupujem, 
saj bom nagrajen z zavedanjem, da sem na-
redil nekaj dobrega za okolje.

V iskanju rešitev smo poklicani vsi, 
zato predlagamo, da Občina Mengeš 
najprej ustanovi finančni sklad in 
razpiše natečaj za inovativne rešitve, ki 
bi pomagale reševati sistemske težave 
z odpadki v domačem okolju. Seveda 
je nagrada v finančnem in pozneje v 
izvedbenem smislu največje zagotovilo 
za uspešno izvedbo natečaja. Tako ne 
bomo samo čakali, da nam drugi prineso 
rešitve.
OO SLS se simbolično priključuje 
takemu razpisu z zneskom 100 EUR v 
nagradni sklad.

Besedilo: Jože Vahtar
Vir podatkov: National geographic Slovenija
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Datum objave: 17. 1. 2020
Številka: 129-1/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH 
IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2020

Rok za oddajo vlog je 3. FEBRUAR 2020.

POMEMBNO: V skladu s novim Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in soci-
alnih programov in projektov v občini Mengeš (Uradni vestnik 
Občine Mengeš št.: 13/2019 z dne 17. decembra 2019) vas 
posebej opozarjamo na tri spremenjene pogoje sofinanciranja, 
ki so navedeni spodaj:
 (1)  imajo sedež društva v občini Mengeš ali imajo sedež dru-
štva zunaj občine Mengeš, vendar je med člani društva vsaj 
15 občanov občine Mengeš s stalnim prebivališčem v občini 
Mengeš oziroma vsaj 15 uporabnikov programa ali projekta s 
stalnim prebivališčem v občini Mengeš;
(2)  imajo humanitarno, invalidsko ali socialno dejavnost opre-
deljeno v svojih aktih;
(3)  društva, ki imajo sedež zunaj občine Mengeš lahko prijavijo 
največ tri programe ali projekte.
 
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata 
na spletni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-men-
ges/objave/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v 
vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
       

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020 
Številka: 629-1/2020-1

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 
2020

Rok za oddajo vloge: vlogo za sofinanciranje prireditve je 
mogoče vložiti do 30. 11. 2020 oziroma do porabe prora-

čunskih sredstev.

OPOZORILO: Javni poziv se izvaja na podlagi Pravilnika za so-
financiranje prireditev (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/15 
in 3/17). Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku 
ni upravičeno tisto društvo oziroma pravna oseba, ki so mu bila 
v tekočem letu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih 
postavk proračuna občine ali drugega javnega razpisa (drugi 
odstavek 4. člena pravilnika), razen v primeru, da ima prireditev 
izrazit promocijski namen oziroma značaj.

Besedilo javnega poziva in vloga – obrazec, se nahajata na sple-
tni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-menges/obja-
ve/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevzamete v vložišču 
Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

  Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš
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Datum: 17. 1. 2020
Številka: 671-1/2020-1

POVABILO
K ODDAJI PREDLOGOV 

ZA PODELITEV PRIZNANJ 
NAJUSPEŠNEJŠIM

ŠPORTNIKOM
OBČINE MENGEŠ

V LETU 2019

Občina Mengeš vabi športna društva in posameznike k oddaji 
predlogov za podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom 
Občine Mengeš v letu 2019. 

Pravico do priznanj imajo:

• športniki, ki so člani društev, ki imajo sedež na območju 
občine Mengeš;

• športniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine 
Mengeš in so v letu 2019 dosegli medaljo (zlato, srebrno 
ali bronasto) na državnem, evropskem ali svetovnem 
prvenstvu ali olimpijskih igrah. 

Predlog mora biti ustrezno obrazložen s priloženim uradnim 
dokumentom o doseženem rezultatu.

Rok za oddajo predlogov je 14. februar 2020 do 12.00 ure. 
Predloge lahko pošljete v pisni obliki na naslov Občina Mengeš, 
Slovenska cesta 30, Mengeš ali po elektronski pošti na naslov:
obcina.menges@menges.si.  Več informacij o povabilu dobite 
na telefonski številki 01/724 71 07. 

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

Franc JERIČ, l.r.
Župan Občine Mengeš

OBVESTILA - OGLASI



Datum objave: 17. 1. 2020 
Številka: 329-1/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 

2020

Rok za oddajo vlog je 14. FEBRUAR 2020.

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

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020 
Številka: 339-1/2020-1

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI 
DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2020

Rok za oddajo vlog je 14. FEBRUAR 2020.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se naha-
jata na spletni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-
-menges/objave/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevza-
mete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš.

  Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020 
Številka: 69-1/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020 

Rok za oddajo vlog je 19. FEBRUAR 2020.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se naha-
jata na spletni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-
-menges/objave/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevza-
mete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš.

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020 
Številka: 69-3/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI 

MENGEŠ ZA LETO 2020

Rok za oddajo vlog je 14. FEBRUAR 2020.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se naha-
jata na spletni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-
-menges/objave/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevza-
mete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš.

Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020
Številka: 629-2/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH 
KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV 

DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI 
MENGEŠ ZA LETO 2020

Rok za oddajo vlog je 19. FEBRUAR 2020.

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

  Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš

Datum objave: 17. 1. 2020
Številka: 69-2/2020-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA 

LETO 2020

Rok za oddajo vlog je 14. FEBRUAR 2020.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se naha-
jata na spletni strani Občine Mengeš www.menges.si/obcina-
-menges/objave/javni-razpisi/aktualni-razpisi/ ali pa jo prevza-
mete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš.

  Franc Jerič, l.r.
Župan Občine Mengeš
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Tu ljubljen bil si iz vsega srca,
bodi ljubljen še tam,
kjer sedaj si doma.

ZAHVALA
V svojem 57. letu starosti nas je nepričako-
vano prezgodaj zapustil naš ljubi mož, oče, 

dedek, sin, brat, stric in svak

DUŠAN HABAT

iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem 

za vsa izrečena sožalja, cvetje, sveče ter 
darovane maše.

Najlepša hvala SD Trzin za podporo in 
čudovit govor, Zvezi vojnih veteranov, 
gospodu župniku ter harmonikarju za 

izpolnitev pokojnikove dolgoletne želje.

Hvala vsem, ki ste nam ob tej težki izgubi 
stali ob strani ter nam s toplo besedo in 

objemom izkazali podporo.

Vsi njegovi najdražji

Ob moji poti ni več postaj. 
Samo še ena je in tam ostanem. 

Tako daleč je in tako na samem …
 

S. Gregorčič

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je poslovila naša draga 
mama, stara mama, prababica, sestra, teta 

in svakinja

ANTONIJA SRŠEN

rojena Romšak
iz Mengša

Iskrena hvala vsem, ki ste jo spremili na njeni 
zadnji poti, za izrečena sožalja, podarjeno 

cvetje, sveče in dar za svete maše.
Zahvaljujemo se gospodu župniku, pogrebni 

službi, pevcem in trobentaču za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Posebna zahvala osebju Doma počitka 
Mengeš za dolgoletno oskrbo in podporo v 

njeni bolezni.

Vsi njeni

Tvoje zlato srce ustavilo se je,
vendar čutimo, da nekje med nami si.

V naših srcih za vedno boš ostala.

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga 

žena, mama, babica, prababica in teta

IVANA ŽUŽEK

roj. PODBORŠEK iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, za izrečena 

sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter darov 
svete maše.

Posebna zahvala g. župniku Marku Koširju 
za pogrebni obred, ga. Vesni Meško za lepo 
zapisan in prebran poslovilni govor, pogrebni 

službi Vrbančič, pevcem, trobentaču in 
cvetličarni Valerija.

Še posebej pa se zahvaljujemo doktorici 
Gabrijeli Kovač, patronažni sestri Sabini ter 

celotnemu zdravstvenemu osebju za vso 
človeško toplino in pomoč.

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

Vsi njeni.
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ZAHVALE - OGLASI
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OSREDNJI GOST:

MAGNIFICO

 

OSTALI GOSTI: ANSAMBEL KERLCI,

SKORBAND, STOPAR TRIO, VETERANI

MENGEŠKE GODBE IN DRUGA

PRESENEČENJA... 

36. POD

MENGEŠKO

MARELO

 

 

15.2.2020 OB 19:00, KULTURNI DOM

MENGEŠ

 

MENGEŠKA GODBA Z

GOSTI

KARTE BODO NA

VOLJO OD 3.2.2020

DALJE V MELODIJI

MENGEŠ
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ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE MENGEŠ

vabi na slavnostno akademijo ob

SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

v petek, 7. februarja 2020, ob 19. uri
v Kulturnem domu Mengeš.

Ob 18.30 bo pred Kulturnim domom zaigrala Mengeška godba, 

ob 19. uri pa bo slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem 

prazniku, ki jo bodo sooblikovali 

člani Zveze kulturnih društev Občine Mengeš 

in mladi mengeški glasbeniki.

Organizator prireditve je ZKD Občine Mengeš.

Prireditev je podprla Občina Mengeš.


