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Glasilo Občine Mengeš, julij 2019, letnik XXVI, številka 7

"Bratje v krog vsi vstopimo,
roke, srca k zvezi zdaj!
In pri slavi prisezimo
ljubav si na vekomaj!"
Pesnitev Zvezna, avtorja Simona
Gregorčiča, je bila deklamirana na
osrednji proslavi na Dobenu ob dnevu
državnosti
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ZAKLJUČEK POLETJA 2019
Vabljeni na ZAKLJUČEK POLETJA 2019 na »Mengeško kočo Jurij
Repanšek s. p.«, ki bo v

petek, 30. avgusta 2019, z začetkom ob 19:00 uri.
Od poletja se bomo poslovili s koncertom priljubljene vokalne
skupine KVATROPIRCI
Cena vstopnice je 10€, v katero je všteta porcija sardelic s
krompirjem!

Vstopnice bodo na voljo na Mengeški koči od 20.7.2019 naprej do
razprodaje ali na telefonsko številko 031-273-082 in 041-661-428
Vljudno vabljeni!

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od JULIJA 2019 
MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. in ned. pa glede na dogodke

OBČINA MENGEŠ
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
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Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T:070-732-070
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
*ZABAVNO PLESNI TABOR, od 29.7. do 4.8., v Sv.Martinu na Muri, prijave do 15.7. na drustvo.aia@gmail.com.
*AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO, od 1.7. do 5.7., od 8.7. do 12.7., od 19.8.-23.8. in od 26.8. do 30.8., v Mladincu (Sanja Tomšič)
*BREZPLAČNE POČITNIŠKE URICE IN KONVERZACIJA ANGLEŠČINE IN HRVAŠČINE, od 19. - 23. 8., gibalne urice angleščine in hrvaščine od
12.00 do 13.00 (do 12. leta), konverzacijsko angleščino in hrvaščino za mlade od 13.05 - 14.05 (od 13 - 29 let), v Mladincu (Vanja Vojvodić)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 – 16:30, ali po
dogovoru, izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)
KAJ SE DOGAJA
*ČUSTVENA INTELIGENCA, v sredo, 18.9., ob 19:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*STANJE ZEMLJE (Nam res preti katastrofa), v sredo, 25.9., ob 18:00, v Mladincu (Miha Mikelj)
*BLENDED MOBILITY RAY zaposlitveni portal, od 12.10. od 16.10., v Mladincu (Blanka Tomšič)
PLES in VADBA
* HIP HOP, mlajši pionirji (7-9 let), v torek, od 17:00 do 18:00 in sredo od 18:00 do 19:00, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18:00 do
19:00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše
(predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca, pričetek 1. teden v septembru (Sanja Tomšič)
*PILATES, vsako sredo, od 19:00 do 20:00, v prosotorih Mladinca, pričetek 25.9. (prva ura je brezplačna), Sanja Tomšič).
*PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici, od 2.9.dalje (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16:00 – 21:00 (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente, v Mladincu,
od 9.9. dalje (Rok Resnik idr.)
*TEČAJ (30 ur) ANGLEŠČINE ZA MLADE: v ponedeljek od 17:15-18:45, od 30.9. dalje, v Mladincu (Vanja Vojvodić, prof.)
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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 telefonsko 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-

Oddih je bistvenega
pomena

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

Vsak letni čas ima svoj poseben čar. Poletje je na vrhuncu
in večinoma se vsi vračamo iz tujine nazaj v naš stalni hitri
način življenja. Ko se vrnemo domov, spoznamo, kako lepa
je naša prelepa dežela in kako lepo se imamo v Mengšu. Ob
tem ugotovimo, kaj sploh imamo.

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. avgusta 2019
MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.menges.
si; Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490 844, e-pošta: mengsan@menges.si; Uredniški svet: Rok Burja, Peter Gubanc, Franc Hribar, Bogo Ropotar,
Matic Slokan, Tomaž Štebe; Lektoriranje: Grega Rihtar s.p. (za Artline d.o.o.);
Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o., tel.: 01 7291190, artline.design@siol.net,
www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Oglasi in zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 7247106, e-pošta irena.kosec@menges.
si; Naklada: 3.200 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je brezplačna in jo
dobijo praviloma vsak drugi petek v mesecu vsa gospodinjstva v občini Mengeš,
vpisana je v razvid medijev MK pod zaporedno številko 357.
Spletna izdaja: Mengšana ISSN 2536-3999
Zgodba z naslovnice: Voditeljica prireditve 24.6.2019, ob dnevu državnosti.
Foto: Edvard Vrtačnik
Naslednja številka Mengšana izide v petek, 13. septembra 2019
Vsebina prispevkov in fotografij objavljenih v Mengšanu so avtorsko delo osebe
podpisane na koncu vsakega prispevka (lahko tudi lastnik avtorskega dela ali
zastopnik avtorja) in tako odraža mnenja, stališča, informacije in prepričanja
izključno samo avtorja in ne uredništva ali založnika. Zato izključno avtor
zakonsko in moralno odgovarja za verodostojnost vsebine in navedb. Uredništvo
pa si pridržuje pravico neobjave v posebnih primerih, ki jih določa zakonodaja.

Pomembno je, da v življenju počnemo, kar nas veseli. Zame je mešanje koktajlov kot pravljica v življenju, ki si jo piše vsak posameznik, vsaka zgodba je namreč drugačna in edinstvena. Bistveno je, da
ustvarjamo, kar nas veseli, pri čemer najbolj uživamo in se imamo ob
tem tudi lepo. Vsako delo, ki ga opravljamo, zahteva svoj trud, čas,
energijo, voljo in znanje, vendar je vredno vsega tega. Seveda pa naš
sedanji tempo življenja od nas zahteva preveč časa in enostavno imamo premalo prostega časa, ki ga lahko namenimo družini in svojim
najdražjim.
Tudi jaz veliko potujem po svetu, povsod je lepo, ampak ko se vrnem
domov, vsakič znova spoznam, kako lepo imamo, kot pravijo, »doma
je najlepše«. To tudi drži!
Poletje je čas, da si vzamemo vsaj nekaj časa zase in za svoje bližnje,
tako da svoj vsakdanjik in hiter tempo življenja, ki ga imamo, damo
vsaj malo na stran, se odpočijemo in si naberemo novih moči za
naprej.
Občankam in občanom želim, da bi na oddihu, kjerkoli že, naj bo
to na morju ali v gorah, izklopili svoje mobilne naprave, da bi se res
odklopili in se enostavno bolj posvetili svojim bližnjim. Pomembno je,
da se pogovarjamo, da izkoristimo vsak trenutek skupaj, saj gre čas
enostavno prehitro mimo nas in ga ni možno dobiti nazaj.
Tomaž Fartek
Mengšan – julij 2019
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Pred začetkom gradnje Športe dvorane Mengeš
simbolna postavitev temeljnega kamna
V sredo, 20. junija 2019, je na športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš potekala simbolna postavitev temeljnega kamna.
Gradnja telovadnice se je začela takoj po koncu šolskega leta, v sredo, 26. junija 2019, in bo predvidoma končana do začetka šolskega leta 2020/2021. Temeljni kamen so simbolno postavili Janez Per, prvi župan samostojne Občine Mengeš, ki
je začel s projektom izgradnje Športne dvorane Mengeš, Janez Zorman, direktor izbranega izvajalca SGP Graditelj, in Franc
Jerič, župan Občine Mengeš, ki je pred tem povedal: »Zadovoljen sem, da smo končno prišli do začetka gradnje Športne
dvorane Mengeš. Zaključili pa bomo, ko bo objekt končan, ko bomo imeli upam kvaliteten objekt. Vse starše šoloobveznih
otrok, obiskovalce Športnega parka Mengeš in seveda občanke in občane prosim za potrpljenje ob gradnji tako težko pričakovanega objekta.« Izpostavil je tudi, da bo parkirišče za obiskovalce in zaposlene urejeno na površini med osnovno šolo in
dvorano, prostor na južni strani dvorane pa je rezerviran za športna igrišča in tekaško stezo.

Lokvanj v mokrišču

Temeljni kamen so simbolno postavili Janez Per, prvi župan samostojne Občine Mengeš, ki je začel
s projektom izgradnje Športne dvorane Mengeš, Janez Zorman, direktor izbranega izvajalca SGP
Graditelj, in Franc Jerič, župan Občine Mengeš

Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo
Športne dvorna Mengeš se je začela, kot se
za glasbeno mesto spodobi, z glasbo Mengeške godbe. V kulturnem delu so sodelovali še
osnovnošolke z recitaloma ter osnovnošolci s
solo in trio glasbenim nastopom.
Slavnostni govornik je bil Franc Jerič, župan
Občine Mengeš, ki je na kratko orisal postopek
oziroma prizadevanja občine za izgradnjo Športne dvorane Mengeš: »K postavitvi temeljnega
kamna sem povabil tudi Janeza Pera, ki je kot
prvi župan samostojne Občine Mengeš začel s
postopki za izgradnjo Športne dvorane Mengeš
ter seveda direktorja izbranega izvajalca, SGP
Graditelj, Janeza Zormana. Posebej pa bi se za
podporo v postopkih, ki so bili potrebni pred
začetkom gradnje Športne dvorane Mengeš,
zahvalil članom Gradbenega odbora, ki so nam
bili s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami
v veliko pomoč.«
Simbolno postavitev temeljnega kamna je povezoval Anže Bašelj in jo zaključil z verzi pesmi
Toneta Pavčka »Ko hodiš, pojdi vedno do konca«. Postavitev se je zaključila z druženjem občank in občanov, predstavnikov Občinske uprave in izbranega izvajalca. V razpravi se je odprlo
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nekaj vprašanj, ki jih osvetljujemo spodaj.
Predstavnik izbranega izvajalca Tomaž Lamovšek, tehnični direktor SGP Graditelj d.d., je po
končani prireditvi zainteresiranim pojasnil: »Sedaj poteka priprava gradbišča, nato pa bomo
na lokacijo pripeljali stroje in začeli z gradnjo.
Potrudili se bomo, da bomo prehod med šolo
in Športno dvorano Mengeš zgradili v času šolskih počitnic, da z gradnjo v neposredni bližini
šole ne bomo motili pouka.« Pojasnil je tudi, da
bosta za varnost na gradbišču in ob njem skrbeli dve osebi, varnostni inženir, ki je zaposlen
v podjetju SGP Graditelj in koordinator varstva
pri delu, s katerim sodeluje Občine Mengeš. Za
zagotovitev potrebne varnosti, tudi ker je v bližini osnovna šola, bodo v avgustu pregledani vsi
ukrepi.
Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, je poudaril, da je telovadnica zelo pomembna za izvajanje športnih vsebin, ki jih
otroci zelo radi izbirajo ter za izvajanje športov,
ki jih sedaj zaradi utesnjenosti ali posebnih zahtev panog ne morejo izvajati ter posebej izpostavil: »Osnovna šola Mengeš je velika šola. Pričakujemo, da se bo število učencev še povečevalo,
zato smo z občino v dogovorih za preureditev

obstoječe telovadnice v prepotrebne prostore,
kuhinjo, jedilnico, knjižnico in drugo. Športna
dvorana Mengeš za osnovno šolo pomembna ne
le zgolj za izvajanje vsebin povezanih s športom,
ampak tudi za nadaljnjo prostorsko širitev šole.«
Tim Janžič, predsednik Teniškega kluba Mengeš, je pojasnil: »Športna dvorana Mengeš bo za
športna društva zelo dobrodošla, saj bomo tako
lahko vsa društva prišla do potrebnih prostorov
tudi v zimskih mesecih.« Gradnjo telovadnice
podpira, saj je iz predstavitve in opisov objekta
razvidno, da ne ustvarja tehnogene pokrajine.
Urban Kolar, direktor Občinske uprave, pa je
pojasnil informacije, ki se v javnosti pojavljajo v
zvezi s financiranjem Športne dvorane Mengeš:
»Pogodba z izbranim izvajalcem SGP Graditelj
d.d., Kamnik je bila podpisana na občinski
praznik, 29. maja 2019. Izvajalec je že začel
s pripravljalnimi deli in gradbenimi deli. Rok
za dokončanje dvorane je eno leto.« Pojasnil je
tudi, da je pogodbena vrednost dobrih 4,5 milijona EUR z DDV, kar pa ne zajema notranje in
zunanje opreme. Razpis za opremo je v pripravi,
ocenjujejo pa da bo vrednost okoli pol milijona EUR z DDV. Občinska uprava je za gradnjo
pridobila tudi nepovratna sredstva, s strani Eko
sklada 845.000 EUR, na razpisu Ministrova za
izobraževanje znanost in šport pa 490.00 EUR.
Jeseni pa se bodo prijavili še na razpis Fundacije za šport.
Besedilo in foto: Tina Drolc
za občinsko upravo

Ob Športni dvorani Mengeš bo prostor na južni
strani dvorane rezerviran za športna igrišča
in tekaško stezo, parkirišče za obiskovalce
in zaposlene pa bo urejeno na površini med
osnovno šolo in dvorano

Prvi podjetniški zajtrk, z razlogom v Občini Mengeš,
v Centru Harmonija
V petek, 14. junija, je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala »1. podjetniški zajtrk, z razlogom«. Dogodka sta se
poleg podjetnikov udeležila tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je prisotne nagovoril, in Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš. Najprej je Irena Tonin, podjetniška svetovalka GZS, predstavila projekt SPOT, Slovensko poslovno
točko. V Občini Mengeš je točka SPOT zelo dobro obiskana, kar je v pozdravu izpostavil tudi Franc Jerič, župan Občine
Mengeš: »Z delom točke Spot, pred tem točke VEM, smo zadovoljni. Pomen svetovanja potrjujejo številni obiskovalci
in veseli smo, da celovito podporo dobijo tako že obstoječa podjetja kot tisti, ki o podjetništvu šele razmišljajo.« Prvega
podjetniškega zajtrka, z razlogom so se udeležili podjetniki iz občine Mengeš, ki opravljajo zelo različne storitve, od
montaže pohištva Ikea, posredništva z nepremičninami, računovodskih storitev, umetnostne obrti, gostinstva, fotografskih storitev, socialne oskrbe, do športnih dejavnosti in drugo.

»1. podjetniškega zajtrka, z razlogom« so se udeležili podjetniki iz občine Mengeš, ki opravljajo zelo različne storitve, od montaže pohištva Ikea,
posredništva z nepremičninami, računovodskih storitev, umetnostne obrti, gostinstva, fotografskih storitev, socialne oskrbe, do športnih dejavnosti in
drugo.

Irena Tonin, podjetniška svetovalka GZS,
je pri predstavitvi točke izpostavila: »Točka
SPOT je v Mengšu odprta vsako sredo od
8. do 16. ure. Pisarna je poleg občinske
stavbe, na Slovenski cesti 28. V okviru točke opravljamo individualna svetovanja, na
katerih podjetniki pridobijo informacije o
pogojih za opravljanje dejavnosti, možnosti
za pridobitev nepovratnih sredstev, opravijo pa se lahko tudi postopki registracije
podjetja (s. p. ter d. o. o.), spremembe in
odjave. Vse storitve so brezplačne.« V nadaljevanju je Irena Tonin predstavila nov
razpis VAVČERJI, razpis Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru katerega lahko
podjetniki uveljavljajo do 60-odstotno sofinanciranje različnih storitev oziroma vsebin,
kot so zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti, skupinsko nastopanje na
sejmih, zaščita patentov, blagovnih znamk,
prestrukturiranje podjetja, dvig digitalnih

kompetenc, priprava digitalne strategije,
raziskava tujih trgov, digitalni marketing.
Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisu
in se v večini primerov nanašajo na obdobje
od 1. januarja 2019 do marca leta 2023.
Prijavitelji pa so lahko podjetja, ki imajo vsaj
eno zaposleno osebo (izjema s. p.).
Nato je podjetnik in svetovalec Borut Zoran
predstavil zanimivo vsebino »Kako z večjim
zadovoljstvom strank povečati prihodke?«.
Ponudil je odgovore na vprašanja, kako spremeniti nezadovoljne stranke v zadovoljne,
kaj delati drugače kot drugi, zakaj so nekateri uspešnejši in prodajo več kot drugi, ki ima
nižje cene, boljšo kakovost, hitrejšo dobavo?
Namen zajtrka je bilo tudi mreženje in povezovanje podjetnikov v lokalnem okolju,
zato je v zaključnem delu sledila izmenjava
izkušenj, dobrih praks. Zajtrk se je zaključil z obljubo, da se prihodnje leto podjetniki
znova srečajo na 2. podjetniškem zajtrku,

z razlogom. Prijazno vabljeni že vnaprej.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Besedilo in foto:Tina Drolc
za občinsko upravo
Vir in foto: Irena Tonin
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Nov urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in
embalaže
V ponedeljek, 1. julija, je začel veljati nov urnik odvoza odpadkov, ki je za nekatera območja spremenjen, pri tem pa
način odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže ostaja enak kot doslej.
Za večino uporabnikov to pomeni, da se embalaža in mešani komunalni odpadki odvažajo izmenično: en teden poteka odvoz mešanih
komunalnih odpadkov, naslednji teden pa odvoz embalaže, vedno
na isti dan v tednu. Na nekaterih območjih pa bo tako odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže kot tudi odvoz biološko
razgradljivih odpadkov potekal na isti dan v tednu. V tem primeru
pripravite za odvoz dva zabojnika (za biološko razgradljive odpadke
in mešane odpadke ali embalažo), ki ju bosta praznili dve različni
smetarski vozili. Urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. V primeru vprašanj smo uporabnikom na voljo po telefonu na 01 729 54 30 ali po elektronski pošti
na info@jkp-prodnik.si.

Dneve odvoza po novem urniku lahko uporabniki
preverite:
•

na računu za komunalne storitve, v tabeli z
navedenimi zabojniki;

•

v svojem profilu na portalu eProdnik, ki je dostopen
preko spletne strani http://www.jkp-prodnik.si/;

•

v posebnem obvestilu, ki ste ga 17. junija 2019
prejeli tudi po navadni pošti.

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

Hitra avtobusna linija iz Kamnika v Ljubljano tudi
za potnike iz Mengša
Skupina Arriva Slovenija je od 3. junija 2019 uvedla novo hitro avtobusno linijo Kamnik–Ljubljana–Kamnik. Nova hitra linija
je prilagojena potnikom, ki dnevno potujejo v Ljubljano, torej dijakom, študentom in zaposlenim.

Nova linija od ponedeljka do petka potnikom ponuja štiri odhode in prihode,
z odhodi iz Kamnika 6.00, 7.30, 11.50 in 13.45 (v Mengšu 6.11, 7.41,
12.01 in 13.46), odhodi iz Ljubljane pa so ob 6.45, 8.30, 12.50 in 14.40.
(arhiv skupine Arriva Slovenija)

Nova linija ponuja potnikom štiri odhode in prihode, in sicer od ponedeljka do petka, z odhodi iz Kamnika 6.00, 7.30,
11.50 in 13.45 (iz Mengša 6.11, 7.41, 12.01 in 13.46),
odhodi iz Ljubljane pa so ob 6.45, 8.30, 12.50 in 14.40.
Cena enosmerne vozovnice je 3,10 EUR, predviden čas vožnje pa 39 minut.
Nova hitra povezava med Kamnikom in Ljubljano je ena izmed šestih
hitrih avtobusnih linij, ki so jih v skupini Arriva Slovenija uvedli v mesecu juniju in so del sistema integriranega potniškega prometa.
Dodatne informacije o novih hitrih linijah so na spletnih straneh https://
arriva.si/novice/novo-hitre-avtobusne-linije/.
Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
Vir: https://arriva.si/novice
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KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

sobota, 20. julij, ob 10.
uri - sobota, 27. julij ob
11. uri

TABORJENJE Z MENGEŠKIMI
TABORNIKI

Pristava 14, 1234 Mengeš

DRUŠTVO TABORNIKOV - ROD
UPORNEGA PLAMENA MENGEŠ

ponedeljek, 29. julij, ob
11. uri - nedelja, 4. avgust

ZABAVNO PLESNI TABOR

Pri toplicah Sv. Martin na Muri

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI
CENTER MENGEŠ
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Poletne
dogodivščine
v Vrtcu
Mengeš
V času od 22. julija do
vključno 16. avgusta bo enota Sonček zaprta! V času od
1. julija do 31. avgusta bo
enota Oblaček zaprta! Dežurna enota bo v tem času
enota Gobica. Želimo vam
prijetne poletne dni.
Besedilo in foto: Tina Drolc
za občinsko upravo

Evini
koncerti
na
gradu
Jable
Eva Cimbola, znana radijska in televizijska voditeljica je združila moči s svojim Primožem Jeretina. Skupaj na gradu Jable organizirata prav posebne glasbene večere, ki ponujajo nekaj več.
Intimni koncerti pod zvezdnatim nebom v atriju gradu ponujajo akustične koncerte z omejenim številom obiskovalcev zato, da ohranita
majhnost in pristnost dogodka. Skupaj z izvajalci poskrbita, da se obiskovalci lahko počutite kot v vaši dnevni sobi. Pocrkljajo vas s penino in
prigrizki in vas po koncu koncerta povabijo na prijetno druženje z glasbeniki. Na tokratnem koncertu, ki bo v četrtek, 22. avgusta, nas bo pevka
Nuša Derenda skupaj s pianistom Sašom Gačnikom popeljala v svet njenih največjih uspešnic. Po koncertu se boste obiskovalci lahko s pevko
footogtrafirali in se z njo podružili. Število vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na prodajnih mestih mojekarte.si, morda vam bo najlažje, če skočite do bližnjega Petrola. Koncertno dogajanje na gradu Jable pa lahko spremljate tudi na facebooku in instagramu - Evini koncerti.

Se vidimo v četrtek, 22. 8., na gradu Jable!
Utrinki iz koncerta Vlada Kreslina na:
https://www.facebook.com/evinikoncerti/videos/2716309981732293/?modal=admin_todo_tour
Mengšan – julij 2019
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ZNANI MENGŠANI: Andraž Rožman

Trije spomini
Andraža
Rožmana
Ko sem se odločil, da v Mengšanu predstavim 'znanca iz sosednje ulice',
kot se je imenovala rubrika znanega novinarja Mirana Sattlerja v Nedeljcu,
sem si zastavil prijetno dolžnost. Gre za Andraža Rožmana, zdaj že uglednega Dnevnikovega novinarja. Če kdo še ne ve: naše gore list je. In če
me občutek ne vara, bo njegov rojstni kraj upravičeno ponosen nanj, saj je
odločno stopil tudi na pisateljsko sceno. Pred nekaj meseci je izšel njegov
literarni prvenec, roman Trije spomini: Med Hajfo, Alepom in Ljubljano.
Brez posebnega pompa, a z izrazi naklonjenosti in pohval po izidu. Angažiran, ves prežet z občutljivostjo za človeške usode, brezkompromisen.
Boštjan Videmšek je v Delu zapisal: »Slovenska knjiga leta. Vsaj zame.« In
Boštjan ve, o čem piše.
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Andraža sem pred osmi leti v Mengšanu že
predstavil. Zdel se mi je primerna oseba
za rubriko Obrazi. Takrat me je kot mlad
novinar športne redakcije pritegnil s svojim
slogom. Zapomnil sem si tudi njegovo izjavo na vprašanje, kaj je najpomembnejše
pri novinarjevem delu: »Resnica. Ta mora
biti za novinarja zakon.« Tudi njegovo zrelo
razmišljanje mi je bilo všeč: »Vsak človek
ima pravico, da počne vse po lastni presoji,
vendar le do takrat, dokler ne poseže v pravice drugih. In vsak človek ima pravico biti
tak, kakršen je, zato sem odločen nasprotnik vsakršne nestrpnosti - rasne, spolne,
socialne ... Ko gre za medsebojne odnose,
za osnovne človekove svoboščine, je treba
vedno povedati svoje mnenje, povzdigovati
glas, tudi če večina ne misli tako.«
Andraž je ostal zvest temeljnim načelom.
Njegove simpatije so vedno in zelo očitno
na strani tistih, ki so odrinjeni na družbeno
obrobje in so prikrajšani za osnovne pravice, izpostavlja se, kadar je treba brezdušnim birokratom povedati, kar jim gre,
in ne pomišlja, ko je treba podati roko in
izkazati iskreno solidarnost. Komurkoli, ki
jo potrebuje. Zato je v raznih delih sveta
sodeloval kot prostovoljec v človekoljubnih
akcijah, bil je (in je še) navdušen privrže-

Kristina Božič: "Knjiga, ki jo je napisal Andraž, stavi na človeka. Globoka vera v soljudi v njej
živi, raste in se krepi ob neprestanem dvomu in učenju."

nec in borec za pravice vseh, ki v obstoječem sistemu institucij in ob kupu zakonov
ne najdejo pravega mesta za življenje in
ustvarjanje, v zadnjih letih pa ga je posrkal
vase izbruh emigrantske krize ter krivice,
povezane z njo.
Ko je Boštjan Videmšek Andraža v intervjuju za Buklo (Revija o dobrih knjigah)
vprašal, kakšen je bil osnovi motiv za pisanje »izjemne knjige o Palestini, Siriji in
begunstvu ..., da se je zavestno odpravil na
izjemno tvegano pot ter ustvaril mojstrovino,« je Andraž pojasnil: »Gorečo željo, da

bi napisal nekaj podobnega, sem imel v
sebi od nekdaj. Toda, dokler nisem spoznal
Mohamada in dokler nisem postal del migrantske skupnosti, ki je svoj prostor našla
v opuščeni tovarni Rog, nisem našel načina in moči, da bi predstavil stvari, ki sem
jih izrazil v Treh spominih. Razlogi za to,
da sem našel moč in način, so tako v tem
okolju kot v meni. Knjigo razumem kot eno
izmed najpomembnejših življenjskih vrednot, zato nisem nikoli dvomil, na kakšen
način želim zgodbo ponuditi bralcem.«
Mohamad je bil torej inspirator, sprožilec

energije, ki je bila potrebna, da so privrele na plano zgodbe številnih ljudi s svojimi usodami, ujetih v ograde vseh vrst,
obkroženih z brezsmiselnim sovraštvom in
nasiljem, a prepletenih z močnimi vezmi
ljubezni ter silno željo po življenju. Andraž
jim daje imena in obraze, jih poosebi, skratka. Pri njem ne gre za množice brezimnih
z nevarnim prizvokom, marveč za LJUDI.
Obravnava jih s preprosto empatijo in jim
priznava naravno pravico do življenja v okolju, v katerem se počutijo varno in sprejete.
Mohamad Abdul Al Munem je begunec iz
Sirije. Z Andražem sta se spoznala aprila
2016. »Pri Prešernovem spomeniku sem se
sestal z dijaki, da bi naredil z njimi intervju
za časopisni članek, ko je prišel mimo s sostanovalcem iz Sirije,« piše v knjigi. »Potem
sta še malo postala. Mohamad se je v šibki
spomladanski svetlobi naslonil na ograjo
Tromostovja, zazrl se je na drugo stran proti
tržnici, kot bi se zatopil v misli. Zaželel sem
si slišati njegovo zgodbo. Čez nekaj minut
smo ob Ljubljanici že skupaj pili kavo ...
Mohamad me je pritegnil, čeprav nisva veliko govorila, ker je bila njegova angleščina še zelo preprosta. Že to, da je pisatelj,
mi je vzbudilo pozornost. V dnevniku sem
objavljal zgodbe ljudi, ki so po 'balkanski
poti' prišli v Slovenijo. Zato sem Mohamada
prosil za intervju. Brez oklevanja je privolil
... Vsebina in pripovedovalski zanos sta mi
sporočala, da bi se v tem neznancu utegnilo
skrivati nekaj, kar sem dolgo iskal.«
Naslov romana Trije spomini: Med Hajfo,
Alepom in Ljubljano je poln simbolike. Vsi
trije kraji so življenjske postaje Mohamada
in njegove družine, lahko pa tudi tisočev
Palestincev po letu 1948, ko je bila na ozemlju Palestine ustanovljena država Izrael.
Kar 750.000 jih je moralo oditi v izgnanstvo v sosednje države. Mohamadova družina se je zatekla v begunsko taborišče v
Hajfo v Libanonu, od tam v Homs v Sirijo in
nazadnje v Alep, kjer se je Mohamad rodil.
»Takrat je bila sirska družba radodarna in
odprta,« pove Mohamad, vladalo je sožitje
ne glede na nacionalno, etično ali versko
pripadnost. Oče je bil izobraženec, pisatelj,
organizator literarnih večerov, ugledna oseba v Alepu. Bil je svobodnih nazorov, tak je
tudi Mohamad, kar pa ni bilo všeč oblasti.
Ta je v času vladanja dinastije Asad postajala čedalje bolj diktatorska, zaradi česar je
prišlo do državljanske vojne. Za številne, še
posebej priseljene Palestince, je postalo begunstvo edina možnost za preživetje.
Zgodbe o begunstvu in beguncih v zadnjih
letih poznamo. Večinoma površno. Andraž
in Mohamad nam odstirata prave podobe
begunskega življenja, kažeta na razloge za
begunstvo in strahotno ceno, ki jo morajo
Mengšan – julij 2019
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Mohamad Abdul Al Munem je begunec iz Sirije in Andraž Rožman

plačati žrtve in ne povzročitelji. Govorita
o temnih nočeh, polnih groze, gumijastih
čolnih in krikih utapljajočih se revežev v
razburkanih valovih. Mohamad je uveljavljeni pesnik, v Alepu je imel knjigarno in
založbo, o grozi na morju je napisal pesem:
»V Egejskem morju, v gumijastem čolnu,
oči strmijo v nasprotno obalo, okrogle oči
brez vsakršne barve, le barve strahu. Valovi
igrajo hulahop in obalnih turških stražarjev
še ni. Rečem si: Če nas ujamejo, preživimo še eno noč in preložimo svojo smrt, če
ne, postanemo gostija selečim se ribam ...
Nekdo spregovori, ko je čoln na pol poti do
Grkov: Bojim se smrti. In potem zajoče ...
Neka ženska pri tridesetih, s tremi v svojem
objemu, pristavi: Tudi jaz se bojim smrti,
zato moli boga. In zapri oči, da strah v tvojih stopalih zaspi ... Sledijo kriki in klici na
pomoč, molitve, za katere Bog še nikoli prej
ni slišal ... Naslednje jutro napovedovalka
radijske postaje poroča: rešili so triindvajset beguncev, iskanje preostalih se nadaljuje ...« Eden od teh triindvajsetih je bil
Mohamad, od preostalih šestdeset vkrcanih
v čoln niso našli nikogar več ...
Iz Alepa je pobegnil januarja 2016, sklep o
odobritvi azila mu je slovenska država izda-
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Mohamad je uveljavljeni pesnik, v Alepu je
imel knjigarno in založbo

la maja 2017. Čakanje na tak sklep je, kot
pove Mohamad, mučno in tudi ponižujoče.
Ampak sedaj je vesel. Za njim je že prišla

tudi družina, življenje se ureja in na novo
zapleta. Prepričan je: »Otroci se ne bodo
počutili kot begunci ... Ti otroci bodo živeli po zahodni kulturi ... Sprva jim bo malo
težje ... Ne bodo taki begunci, kot smo bili
mi ...«
Ljubljano je Mohamad vzljubil: »Oh, to
mesto! Ko se vračam k njemu, se vračam
domov.« Torej postaja za Hajfo in Alepom
tretji dom za spomine. Čeprav – tudi pri
spominih je treba biti previden: »Begunec
ne misli na jutrišnji dan, ker ne ve, kaj ga
čaka. Prav tako ne želi preveč razmišljati o
včerajšnjem, ker se ne želi spominjati, kaj
bi ga lahko čakalo.«
Za zaključek še misel iz spremne besede
Kristine Božič: »Knjiga, ki jo je napisal Andraž, stavi na človeka. Globoka vera v soljudi v njej živi, raste in se krepi ob neprestanem dvomu in učenju. Z njo nam je vsem
odprl prostor, ki se prerad izmakne, v njem
so ure in čas, ki si ga preredko vzamemo.
Da slišimo sočloveka. In skozi njega sebe.«
Preberimo jo torej. Bodimo pogumni pri
spoznavanju resnice. Splača se.
Besedilo: Branko Lipar
Foto: osebni arhiv A. R.

OGLASI

www.maksi-servis.si

PROTIVLOMNA VRATA
OKNA
ALU VRATA
PVC VRATA
NOTRANJA VRATA

Vaša varnost - naša prioriteta
Hitra dobava
in montaža

Protihrupna
okna & vrata

070 718 718

Toplotna &
zvočna izolacija

Z VIZITKO 10% POPUST!

Spoštovani Mengšani,
želimo vam

lep praznik Marijinega vnebovzetja
in prijeten preostanek poletnih dni.

BREZPLAČNA JOGA
IN PILATES
KJE: Športni park Topole
KDAJ: od 9. 7. – 20. 8. 2019, vsak torek ob 19:30 ter
četrtek ob 9:00 in ob 19:30.
S seboj prinesite blazino za vadbo!
Več informacij na 070 639 113 ali na www.matlux.eu
Mateja
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REPORTAŽA: Dan državnosti

Mengeška godba je skupaj z gosti pripravila odličen glasbeni večer

Za to, kar imamo,
so včasih potrebne
tudi solze
Franc Vehovec kot slavnostni govornik: »Prepričan sem, da je temelj
vsake demokracije in države skrb za
državljane in njihovo pravičnost. Biti
enak med enakimi, a ne v finančnem smislu, ampak predvsem v
moralnem. To pa je naloga politike.«

Vidno presenečen je Anton Skok
kot veteran osamosvojitvene vojne
za Slovenijo prejel priznanje za
osebni doprinos pri obrambi slovenske domovine in neodvisnosti v
vojni za Slovenijo leta 1991.
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Marko Trampuž, predsednik Občinskega
odbora Zveze vojnih veteranov Slovenije,
je zbranim čestital ob prazniku.

»Jok je v žalosti in veselju, sreči in
radosti. Za to, kar imamo, so včasih
potrebne tudi solze. Ne jokajo samo
ženske, ampak tudi pravi moški.
Domovina je ena, zato jo spoštujmo in
imejmo radi,« je povedal župan Franc
Jerič.

V ponedeljek, 24. junija, se je ob 17. uri v Športnem parku
Topole začel 8. tradicionalni pohod ob praznovanju dneva
državnosti. Pohodniki so se po nabrežju Pšate sprehodili
do spomenika talcev na Zalokah. Pot so nadaljevali do Gasilsko-godbenega doma, kjer so se jim pred spomenikom
državnosti v Mengšu pridružili pohodniki iz Mengša. Pot
so skupaj nadaljevali do kamnitega mosta v Loki pri Mengšu, od koder so se povzpeli na Dobeno, kjer je ob 19. uri
potekala osrednja slovesnost. Večina pohodnikov je imela
s seboj slovenske zastave.
Po uvodnem delu slavnostne prireditve, državni himni, ki jo je
zapel pevski zbor Rž, je voditeljica spomnila, da sta bili 25. junija
1991 sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Republike Slovenije in
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, zato se šteje ta dan za dan državnosti. Slavnostni govornik
je bil Franci Vehovec, predsednik Vaškega odbora Dobeno, ki je
za napredek tako v državi kot lokalni skupnosti izpostavil pomen
sodelovanja in povezovanja. Zbrane je nagovoril tudi župan Franc
Jerič z besedami: »Vprašajmo se, ali vsak naredi dovolj, da tisto,
kar si želimo, tudi dosežemo. Ali smo pripravljeni za to kaj postoriti tudi sami, ne da čakamo, kaj bodo naredili drugi. Mi smo tisti,
ki smo to dolžni iz spoštovanja do domovine.« V okviru kulturnega
programa so pripravili še recital pesmi Zvezna, pesnika Simona
Gregorčiča, zaključili pa s pesmijo pevskega zbora Rž.
Prireditev je potekala v organizaciji Vojnih veteranov za Slovenijo,
ki so svojega člana Antona Skoka skupaj s pohodniki pripeljali na
cilj in mu na koncu slovesnosti izročili priznanje.
Besedilo: Tina Drolc, E. V.
Foto: E.V..

Zbrani pohodniki pred Godbenim domom v Mengšu

Po postanku v Mengšu se je kolona vila po mengeških ulicah proti Loki

V Loki so se pohodniki ustavili in odpočili pri kamnitem mostu nasproti
spomenika padlim med drugo svetovno vojno

Letošnjega pohoda se je udeležilo okoli sto občanov in večina je
prehodila celotno pot od Topol do Dobena

Ob poti na Dobeno so pohodniki pogasili žejo z vodo iz naravnega izvira

Pevski zbor Rž

Zaključna slovesnost je potekala na vrtu Dobenskega hrama

Po končani slovesnosti so se vsi prisotni pogostili z odličnim bogračem
gostiteljev

Mengšan – julij 2019
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DOBENO

Dobeno vse bolj prijazno do turistov in prebivalcev
Že lani konec leta smo se na skupnem sestanku VO in TD Dobeno dogovorili, da zaradi dotrajanosti in nepreglednosti lesenih
informativnih tabel, postavljenih na razcepih poti na Dobenu, ki informirajo obiskovalce, katere hišne številke so na določeni
poti, poiščemo ponudbo za nove, bolj pregledne in jasne, da bodo obiskovalci lažje našli iskano lokacijo.

Nove informativne table na prometnih delih kraja

V začetku maja pa je na Rašiškem stolpu
potekalo zahtevno reševanje ponesrečenca v
izvedbi Ljubljanske gasilske brigade

Stroške izdelave tabel je krila Občina Mengeš

Kontaktirali smo podjetje IZIMAP, ki je v preteklosti že sodelovalo z občino Mengeš na
področju kartografskih izvedb. Predstavili
smo jim naše želje in si skupaj ogledali možne rešitve na terenu. Njihov predlog postavitve in ugodna ponudba sta nam bili všeč in
smo se dogovorili za izvedbo. Tako smo se
dogovorili z občino Mengeš, da krije stroške
izdelave novih informativnih tabel, krajani pa
poskrbimo za postavitev primernih nosilcev
in montažo. V drugi polovici maja smo dokončali zastavljeni plan in nove table, pregledne in jasne so v uporabi.
TD Dobeno je soglasno sprejelo sklep o nabavi športnih rekvizitov, ki bi pritegnili in družili
dobensko mladež. Nabavili smo samostoječi
koš in dva mala gola. Ker Dobeno nima v lasti
skupnega zemljišča ali prostora za družabne
aktivnosti, smo to postavili na makadamskem
parkirišču pred KT Blaž. Videti je, da je bila
poteza pravilna, saj se pogosto vidi otroke ali
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sliši njihove glasove in vrišč, ko se igrajo z
žogo, tudi starši se nemalokrat vključijo, da
pokažejo otrokom svoje športne sposobnosti.
V začetku maja pa je na Rašiškem stolpu
potekalo zahtevno reševanje ponesrečenca v
izvedbi Ljubljanske gasilske brigade. Fantje
so imeli kar precej dela, da so ponesrečenca
z vrha 17 m stolpa, po zunanji strani spustili
na tla, vaja je uspela!
V začetku junija je naš sovaščan Bine Vran
praznoval visok jubilej, 80-letnico. Bine je
eden izmed prvih priseljencev na Dobeno,
zemljišče je kupil že leta 1975, in ker je
zidar, si je v nekaj letih postavil lepo hišo
na Zg. Dobenu. Tako je Bine že več kot pol
življenja Dobenec in ker se je v tem obdobju
veliko zidalo in urejalo teren s »škarpami« je
bil Bine zelo iskan in aktiven pri tem delu.
Ko sem ga vprašal, koliko »škarp« je naredil,
je odgovoril: »Na Dobenu je skoraj ni, kjer
ne bi bil zraven, če upoštevam vse, tudi

tiste, ki niso na Dobenu, se dolžina meri v
kilometrih …« Bine še vedno, kljub težavam
s koleni, vsak dan obhodi Dobeno in ko se
pogovarjaš z njim, vedno »zabeli« pogovor z
dobro šalo, živi sam, nima svojih potomcev.
Zato smo krajani in člani TD na Lorbijevo
pobudo pripravili Binetu presenečenje, da
mu polepšamo njegov praznik, dekleta so
pripravila prigrizek in pecivo, celo torto, fantje
pa so poskrbeli za pijačo in četa je z vsemi
dobrotami proti večeru pozvonila na Binetovih
vratih. Presenečenje je bilo popolno, saj
nekaj časa sploh ni dojel, kaj se dogaja, ko pa
smo mu ob spremljavi Primoževe harmonike
zapeli »Vse najboljše …«, na mizo naložili
dobrote in torto, ni mogel skriti ganjenosti,
še zaplesala sta z Vido … Lep in topel je
občutek, ko vidiš srečo na obrazu človeka in
da so še ljudje, ki jim ni vseeno!
Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Vse več mladih aktivnih v TD Dobeno
Na skupščini Turističnega društva Dobeno 13. marca letos so bile na predlog UO med drugim sprejete tudi nekatere statutarne
spremembe. Upravni odbor se je povečal s 7 na 9 članov, njihov mandat pa se je podaljšal z 2 na 4 leta. Pomembno pa je
predvsem to, da se je sestava organov TD prenovila in občutno pomladila, za kar si je TD prizadevalo že dalj časa. V naše vrste
smo želeli pritegniti mlade, nove ideje, da svež veter napolni naša jadra. Dogodki v prvi polovici leta, ki jih je režirala »ekipa«
TD, potrjujejo, da je bila sprememba pravilna in širi meje aktivnost društva v pravo smer, saj se je v delo vključilo veliko mladih.

V soboto, 8. junija, smo organizirali skupni zajtrk za vse vaščane Dobena. Ob 9. uri se nas je
na parkirišču Pr´Blaž zbralo skoraj 60, pisana
druščina, otrok, mladih in starejših, ki smo se
družili v prijetnem vzdušju, spoznavali sosede,
sovaščane in si izmenjavali izkušnje in ideje …
Vsak udeleženec je s seboj prinesel nekaj jedi,
ki jih navadno jemo za zajtrk, Primož je poskrbel za jabolka, Marta za marmelado, kruh je
poklonila pekarna RŽ, ki vsako soboto pripelje
kruh na Dobeno in Turistično društvo je poskrbelo za klopi in mize. Na mizah se je nabralo
veliko različnih dobrot , ki smo si jih izmenjavali in delili med seboj, lepo je bilo!
Po zajtrku se je ob 11. uri nadaljevala garažna
razprodaja. Kar precej različnih stvari se je
nabralo na »stojnicah« razvrščenih na parkirišču. Saj se v vsaki garaži ali podstrešju najdejo stvari, ki jih ne uporabljamo več, so nam
premajhne, niso več modne, knjige so prebrane, igrače niso več zanimive, morda so ostale
zelenjavne ali lepe cvetlične sadike ... Garažna
razprodaja je priložnost, da naštete stvari ne
romajo na odpad, da se jih znebimo na prijazen način, morda dobimo zanje kak »evrček«
ali pa jih preprosto podarimo nekomu, ki mu
pridejo prav. Kar pestro je bilo, najbolj aktivni
so bili najmlajši, ki so ponujali igrače, knjige,
pa tudi domača jajčka. Glede na odziv prisotnih je verjeti, da bodo na Dobenu še garažne
razprodaje.
V soboto, 15. junija, popoldne pa smo imeli na
Dobenu tradicionalno srečanje vaščanov Dobena in članov TD s piknikom, v prijetni senci
gozdička pri Žugljevih. Srečanja se je udeležilo
lepo število krajanov, predvsem je bilo opaziti
več mlajših družin z otroki. Za dobro počutje
je bilo dobro poskrbljeno … »in hrana je bila
odlična in raznovrstna …«, so povedali udeleženci. Frenk in Marjeta pa sta z glasbo in

pesmijo skrbela za veselo vzdušje vseh prisotnih. Ravno na ta dan je praznovala svojo 70.
obletnico naša poznana sovaščanka in vneta
pohodnica Vida Brojan, ki smo ji dan prej postavili »mlaj-vrtnico«, tako nas je bilo nekaj
domačinov v soboto odsotnih na pikniku, a
prisotni na »Vidini fešti«.
V ponedeljek, 17. junija, je kolesarska ekipa
šestih Dobencev, v kateri je bila tudi predstavnica lepšega spola, uresničila zastavljeni cilji in
se s kolesi podala v Portorož. Startali so ob 5.
uri zjutraj z Dobena, po nekaj počitkih in v prijetnem vremenu so po 8 urah in pol prispeli na
obalo in si nazdravili v Portorožu. Bravo ekipa!
V ponedeljek, 24. junija, pa je potekal 8. tradicionalni pohod ob praznovanju praznika dneva državnosti. Tudi letos se je pohod začel v
Topolah, zaključil pa na Dobenem. Pohodniki
so na svoji poti obiskali spominska obeležja:
spomenik talcev na Zalokah, spomenik državnosti in samostojnosti pri Gasilsko-godbenem
domu v Mengšu in spomenik pri kamnitem
mostu v Loki. Pohodniki so zaključili pohod
na Dobenem, kjer je potekal kulturni program,
pozdravni nagovor župana Franca Jeriča in
predsednika VO Dobeno Franceta Vehovca.
Vsi pohodniki, ki jih je bilo po oceni udeležencev letos rekordno število, so bili pogoščeni z
okusnim bogračem v Dobenskem hramu.
V soboto, 28. junija, pa so prišli na svoj račun dobenski otroci, TD je organiziralo ob 20.
uri »Kino pod zvezdami« na terasi kmečkega
turizma Blaž. Zbralo se je lepo število otrok

in tudi starši so prišli z njimi, saj je »Poletje
v školjki« eden najbolj priljubljenih slovenskih
mladinskih filmov za nepremagljivim Kekcem.
Res se na Dobenu dogaja, vrstijo se različni
zanimivi dogodki, ki pritegnejo staro in mlado,
toda karkoli se dogaja, se dogaja na zasebnih
zemljiščih, odvisni smo od dobre volje lastnikov in že dolgo upamo, da bo tudi naš kraj
končno dobil to, kar druga naselja v občini že
imajo, primeren prostor za športne, kulturne in
druge aktivnosti, da se otrokom že zaradi njihove varnosti ne bo treba igrati ob cesti in na
parkirišču, da kulturne aktivnosti ne bodo več
potekale v gostinskih prostorih, ob navzočnosti gostov lokala, ki pridejo tja z drugačnimi
pričakovanji.
Upamo na odporo občine Mengeš (katere sestavni del je tudi Dobeno). Kljub temu da sta
nas tu le dobri 2 stotniji, kar je zanemarljivo
v primerjavi z volilno bazo Mengša in bližnje
okolice, in vemo, da so potrebe v občinski prestolnici mnogo večje in namenjene vsem občanom, da je športna dvorana nujno potrebna (in
je močno presegla prvotni finančni načrt), da
bi radi uredili Trg pod kostanji in še veliko drugih stvari. Tako smo tudi zaradi tega prikrajšani pri že tako mizernih sredstvih namenjenih
našemu kraju, saj smo tudi najbolj oddaljeni
od občinske hiše.
Na žalost bi nam nekateri še ta sredstva
zmanjšali, »… saj se ogromno denarja porabi za zimsko vzdrževanje cest na Dobenu« …
je bilo slišati, a ni jih malo med njimi, ki so
redni gostje dobenskih gostiln in verjetno ne
vedo, da se Dobeno ne konča pri "Blažu" in
da ozke, močno poškodovane in nevarne ceste vodijo še naprej po naselju, saj za njihovo
obnovo vedno zmanjka sredstev ali se najde
izgovor. Bo res držal tisti rek: daleč od oči,
daleč od srca. Volitve so za nami, psi lajajo,
karavana gre dalje.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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PGD Loka pri Mengšu v mesecu juniju 2019
V četrtek, 6. junija, smo gasilci PGD Loka pri Mengšu sodelovali na prireditvi ŽIV ŽAV pred vrtcem Gobica v Mengšu, kjer
smo prikazali postopek reševanja otrok s pomočjo vrvne tehnike (žičnice). Kot vedno na podobnih prireditvah smo imeli tudi
tokrat dolgo vrsto čakajočih mladih nadobudnežev, ki so komaj čakali, da se popeljejo po naši žičnici. Vsi udeleženci prireditve so si lahko tudi ogledali gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 z vso pripadajočo opremo. Celotno predstavitev je izvedla
ekipa šestih operativnih gasilcev.

Enota izvaja notranji napad ob izvedbi operativnih vaj

Črpanje vode ob objektu Tavčar v Trzinu

usodni “da” dahnil najprej na civilni poroki na
gradu Zaprice, nato pa še v cerkvi sv. Mihaela v
Mengšu. Zakoncema smo predali manjše darilce in ju na poti iz cerkve pospremili z znamenito gasilsko arkado, ustvarjeno iz vodnih curkov.
Želimo jima obilo sreče, ljubezni in veselja v
zakonskem stanu, kopico otrok ter medsebojnega spoštovanja in razumevanja.
V ponedeljek, 17. junija, smo se na lokaciji
podjetja Lek, d. d. v Mengšu, udeležili odprtja
novega gasilskega doma Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Odprtja sta
se udeležila dva člana PGD Loka.
V petek, 10. maja, je bilo opravljeno generalno
čiščenje gasilskega doma. Delo je opravila ekipa sedmih članic v sodelovanju z gospodarjem
društva. Za čista okna, vrata in tla se jim prav
lepo zahvaljujemo.
V ponedeljek, 17. junija, je bil pogreb podporne članice Marije Veleberi. K večnemu počitku

Prikaz spuščanja s pomočjo vrvne tehnike
na prireditvi Živ-žav v vrtcu Gobica

V soboto, 8. junija, ob 11.00 uri smo bili
preko ReCO Ljubljana obveščeni, da v Mengšu gori trava na obrežju Pšate ob Veselovem
nabrežju. Izvozili smo z vozilom GVC 16/25
in šestimi operativnimi gasilci. Po prihodu
na kraj smo skupaj z gasilci PGD Mengeš in
PGD Topole gorečo travo na površini okoli 500
kvadratnih metrov pogasili in površino zalili z
vodo. Intervencija je bila končana ob 11.30.
V četrtek, 20. junija, ob 17.25 smo bili preko
ReCO Ljubljana obveščeni, da v Trzinu potrebujejo pomoč pri odpravljanju posledic poplav
zaradi popoldanskega neurja. Izvozili smo z
vozili GVC 16/25 in GVGP-1 opremljenimi s
prenosnimi črpalkami in devetimi operativnimi gasilci. Po prihodu na zborno mesto pri gasilskem domu Trzin smo bili napoteni na dve
lokaciji, na Ljubljansko cesto 1a in Mengeško
cesto 1. Na obeh lokacijah smo črpali meteorno vodo iz objekta. Intervencija je bila za nas
končana ob 21.40.
V soboto, 22. junija, ob 17.13 smo bili preko
ReCO Ljubljana obveščeni, da je v kletnih prostorih stanovanjske hiše Testenova ulici 113
voda. Izvozili smo z vozilom GVM-1 ter osmimi operativnimi gasilci. Na kraju smo z vodnim sesalcem posesali okoli 1 kubični meter
vode. Voda je ob močnem nalivu pred dvema
dnevoma pritekla v klet preko zunanjega jaška. Intervencija je bila zaključena v dobri uri.
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Mladoporočenca s člani društva

Izobraževalna dejavnost
V nedeljo, 16. junija, smo imeli redne mesečne operativne vaje, na katerih smo izvajali
osnovne prvine operativnih postopkov. Vadili
smo pripravo napada za notranje napadalce,
opremljanje notranjih napadalcev, preiskovanje prostora kot tudi uporabo lestve ter izvedbo napada preko nje. Vaje predstavljajo
osnovo za hitro posredovanje pri stanovanjskih požarih. Vaje smo izvedli na dvorišču
gasilskega doma in pomožnem objektu na
njem. Sodelovalo je deset operativnih gasilcev naše operativne enote.

Drugi dogodki
V soboto, 1. junija, smo na poročno pot pospremili našega poveljnika in člana PGD Prevoje
Anžeta Kvedra in Ulo Simčič. Mladi par je svoj

jo je spremljalo trinajst gasilcev v slovesnih
uniformah.
V petek, 21. junija, je bil pogreb častnega
predsednika PGD Mengeš Jožeta Žargija. Na
pogrebu je sodelovalo tudi osem gasilcev PGD
Loka v slovesnih uniformah.
V zadnjem tednu junija je Prostovoljno gasilsko društvo Homec praznovalo 90. obletnico
ustanovitve. Tako so imeli v četrtek, 27. junija, slavnostno akademijo v počastitev jubileja,
na kateri sta bila prisotna tudi dva naša člana.
Zaključna slovesnost s parado, predajo novega
vozila GVM-1 v uporabo in njegovo blagoslovitvijo, pa je bila v soboto, 29. junija. Te slovesnosti so se udeležili trije naši člani.
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

MENGEŠKI UTRIP

Tekmovanje starejših
gasilk in gasilcev ter
mladine GZ Mengeš za
leto 2019
V soboto, 15. junija, je v Topolah potekalo občinsko tekmovanje Gasilske zveze Mengeš v gasilsko-športnih disciplinah
za starejše gasilke in gasilce ter mladino. Prireditelj je bila
GZ Mengeš, tehnično pa je tekmovanje izpeljalo PGD Topole na športnem igrišču v Topolah. Odprtje in izvedba tekmovanja sta bila po protokolu GZ Slovenije, vključno z dvigom
tekmovalne zastave.

Vaja raznoterosti – starejše gasilke

Mladi gasilci sodelujoči na tekmovanju

Spust tekmovalne zastave

Najprej so se pomerile enote starejših gasilk in gasilcev v vaji raznoterosti in vaji s hidrantom. V kategoriji starejših gasilk je sodelovala le ekipa iz PGD Loka pri Mengšu, medtem ko je med
starejšimi gasilci bila konkurenca ekip vseh treh društev v zvezi:
Mengeš, Topole in Loka. Po razglasitvi rezultatov starejših gasilk in
gasilcev, ki ji je prisostvoval tudi župan občine Mengeš Franc Jerič,
so se na tekmovalne površine odpravili še mlajši gasilci.
Uvrstitev ekip mladih gasilcev za občinsko tekmovanje
Gasilske zveze Mengeš v letu 2019:
pionirji:
1. mesto: Mengeš
2. mesto: Topole
mladinci:
1. mesto: Loka pri Mengšu
2. mesto: Topole
3. mesto: Mengeš
Uvrstitev ekip za občinsko tekmovanje Gasilske zveze
Mengeš v letu 2019:
starejše gasilke:
1. mesto: Loka pri Mengšu
starejši gasilci:
1. mesto: Topole
2. mesto: Mengeš
3. mesto: Loka pri Mengšu

Starejši gasilci in gasilke z županom in vodstvom GZ Mengeš

Pionirji PGD Loka so skupaj s PGD Mengeš sestavljali kombinirano
ekipo in se najprej pomerili z ekipo PGD Topole v vaji z vedrovko, nato
sta sledili vaja razvrščanja in štafeta. Po njihovih odlično opravljenih
vajah so nastopili še mladinci, sodelovale so ekipe vseh treh društev
v zvezi, ki so začele z vajo z ovirami za mladince, nadaljevale z vajo
razvrščanja in zaključile s štafeto. Razglasitev rezultatov, podelitev
pokalov ter medalj je bila v prisotnosti podžupana občine Mengeš
Boga Ropotarja. Po končani razglasitvi je sledil še spust tekmovalne
zastave.
Z izvedbo tekmovanja v Topolah je spomladanski del tekmovanj zaključen. Mladi gasilci bodo ob koncu počitnic odšli na gasilski tabor
v Novigrad in se nato septembra pomerili na regijskem tekmovanju
Gasilske zveze Slovenije – regije Ljubljana III, ki bo 21. septembra
v Trzinu. Ekipe starejših gasilcev in gasilk pa se bodo pomerile na
regijskem tekmovanju GZS, ki bo 29. septembra v Študi. Pravico
nastopanja na regijskih tekmovanjih imajo po tri najboljše ekipe iz
tekmovanj posameznih gasilskih zvez v regiji.
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu
Mengšan – julij 2019
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Uspehi mladega barmana
Jožefa Fartka
Mladi profesionalni barman Jožef Fartek iz Mengša gre po
stopinjah svojega starejšega brata Tomaža Fartka. Tomaž mu
je glavni vzornik. Jožko ima prav tako neverjetno veselje do
priprave in mešanja koktajlov, ustvarjanja raznovrstnih koktajlov
kar tudi pripomore k izvrstnemu doseganju uspehov in lovorik.
Letos je na Vrhniki, v času Argonavtskih dnevov, ki vsako leto
tradicionalno potekajo konec junija, namreč osvojil prvo mesto
v kategoriji mešanja koktajlov long drink.

Jožefov koktajl "Mali astronavček", long drink, prvo mesto

Jožefov koktajl "Mali astronavček" vsebuje gin, grand marnier, pasijonko, karamelo, marelični sok in tonik, tako da je koktajl saden, sladek
in osvežilen. Vse v enem! Koktajl je možno pokusiti v koktajl baru brata Tomaža Fartka, Lokal na Gobavici, Pr` Fartku, kjer Jožko vse od
začetka gostinskega obrata vestno in pridno dela, ustvarja neverjetne

Brainobrain v AIA –
Mladinskem centru
Mengeš
Ste že slišali in poznate metodo brainobrain? Ali veste, da
pri otrocih razvija spomin, izboljša koncentracijo, osredotočenost, vizualizacijo, hitrost, natančnost, kreativnost, in da
otroci skozi program krepijo samopodobo, učijo se postavljati
osebne cilje in pridobivajo izvrstne matematične veščine.
V AIA – Mladinskem centru Mengeš redno pripravljamo zanimiva
predavanja z različnih področij, tokrat so udeleženci pobliže spoznali metodo brainobrain, mednarodni program, v katerega je vključenih že več kot 200.000 otrok v različnih državah po svetu. Udeleženci so spoznavali, kako dosežemo zgoraj omenjene rezultate, v
nekaterih dejavnostih pa so se tudi sami preizkusili.
Predstavili smo zgodovino oz. nastanek programa, teoretično ozadje delovanja metode brainobrain na možgane naših nadobudnežev,
kaj vse počnemo na srečanjih, kako deluje naš glavni pripomoček
''starodavni računalnik abakus'' idr. Ali veste, da se najhitrejše in

18

Mengšan – julij 2019

koktajle in skrbi za zadovoljstvo strank. Brata lepo sodelujeta in tako
ustvarjata uspešno zgodbo s koktajli tako pri nas kot v tujini.
Jožko je obiskoval osnovno šolo v Mengšu, nato nadaljeval šolanje na
Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani in že takrat začel, pod
okriljem šole, nastopati na raznih barmanskih tekmovanjih po Sloveniji.
Leta 2012 je na mednarodnem tekmovanju na Vrhniki dosegel prvo
mesto v kategoriji občinstva. Osvojena zlata medalja in skupno prvo
mesto na Gostinsko turističnem zboru v letu 2016. V letu 2018 je
osvojil tretje mesto v kategoriji before dinner oz. t. i. aperitivni koktajl
in bil tako tretji najboljši barman v Sloveniji. Kot največja čast mu je
bila lani zastopati Slovenijo na Svetovnem prvenstvu v mešanju pijač,
in sicer v Flair kategoriji oz. v atraktivnem mešanju pijač. Jožko pravi:
"Atraktivno mešanje pijač zahteva zelo veliko treninga in vaje, hkrati pa
je zelo zanimivo za goste. Glavni cilj je zmešati koktajl malo drugače.
Predvsem je pomembno med samo pripravo zabavati gosta in pokazati
kakšen trik."
Na Vrhniki je letos potekalo 21. tekmovanje. Tekmovanja so se udeležili
profesionalni barmani iz Avstrije, Hrvaške, Čile in Slovenije. Tekmovalci
so najprej nastopili v hitrostni pripravi koktajla. Nato pa je sledilo tekmovanje za pripravo long koktajlov. Pri kreaciji koktajla je bilo obvezno
uporabiti najmanj tri centilitre gina določene blagovne znamke, nato pa
so bili na voljo tudi sokovi, nektarji in toniki. Obvezen oz. določen je bil
tudi kozarec za long drink, ki jih je zagotovil organizator tekmovanja,
Društvo barmanov Slovenije.
Pri pripravi koktajla je bilo dovoljeno uporabiti največ šest sestavin,
maksimum uporabe alkoholnih pijač do sedem centilitrov. Na odru
pred občinstvom in komisijo je bilo treba pripraviti štiri koktajle, za
pripravo katerih je na voljo le sedem minut. Za pripravo dekoracije pred
nastopom pa je bilo časa 15 minut.
Strokovna komisija je ocenjevala videz, aromo, okus in celotni vtis
koktajla ter strokovno pripravo, kar se je štelo tudi za skupno oceno
koktajla in tekmovanja.
Besedilo: Sabrina Fartek
Foto: Jure Žitko, Društvo barmanov Slovenije

najučinkovitejše pomnjenje in razumevanje odvija, če učenje poteka
skozi več senzornih kanalov hkrati? Dokazano se ustvarja več novih
povezav v možganih, če otrok nove informacije obenem posluša,
vizualno zaznava ter obdeluje z rokami.
O vsem tem smo se poučili na predavanju in za boljšo osredotočenost razmigali ''možgančke'' še z gibanjem ter se preizkusili tudi v
hitrosti in koncentraciji.
Besedilo: Tanja Logar in Uroš Sinkovič,
Brainobrain Domžale

Dokazano se ustvarja več novih povezav v možganih, če otrok nove
informacije obenem posluša, vizualno zaznava ter obdeluje z rokami.
Foto: Brane Tomšič

V jezeru Pristava ujet
som velikan
V jezeru Pristava v Mengšu, kot je poimenovan ribolovni revir in
zaveden v ribiškem katastru, je bilo v začetku junija 2019 ujetih
nekaj večjih primerkov rib. V četrtek, 6. junija, je na vabo v obliki
kroglice – bojle, prijel doslej največji som (lat. Silurius glanis) ali
velika jezerska mačka (angl. Catfish), ki je meril zavidljivih 185
centimetrov in tehtal 40 kilogramov.
Ribiču Dominiku Matkoviču, ki je imel res srečo pri ribolovu, saj je,
kot je povedal, lovil krapa, ko je ravno v tistem trenutku, takoj ob
padcu njegove vabe v vodo, ki se sploh ni dotaknila dna, som vabo
pojedel in z njo hotel odplavati. Po dobrega pol ure boja mu je uspelo na suho privleči velikega soma, ki velja med ribiči zagotovo za
največjo med vsemi sladkovodnimi ribami. Do sedaj ujeti primerki v
rekah so bili dolgi tudi več kot tri metre in tehtali čez 100 kilogramov.
Zagotovo plava kakšen tak som tudi v jezeru Pristava. Dominik se je
z ribo fotografiral, potem pa jo je izpustil nazaj v vodno kraljestvo, saj
je ribolov soma prepovedan od 1. maja do 30. junija.
V soboto, 8. junija, pa je uspel večji ulov dvema ribičema. Iztok Grebenc je v dopoldanskih urah na suho povlekel 11,20 kilogramskega
krapa (lat. Cyprinus carpio), ujetega na bojlo domače izdelave, Davidu Primožiču pa je ob 23.30 na monsterbitovo bojlo tuna-ananas prijel 19,30 kilogramski krap. Ker je ribolov na jezeru Pristava v režimu
ujemi in spusti, sta bila oba velika primerka krapov izpuščena nazaj
v vodne globine.
Besedilo in foto: dr. Tomaž Lavrič, tajnik RD Bistrica Domžale

Turistično društvo
Mengeš in Vsi na trim
2019
Turistično društvo Mengeš je ob prazniku Občine Mengeš
v nedeljo, 2. junija, med 8. in 12. uro organiziralo akcijo z
naslovom Vsi na trim, ki poteka že 37 let.
Članice in člani UO in NO našega društva, ki je zadolženo za vzdrževanje vadbenih orodij in urejenost trimske steze, smo pred vstopom
na stezo postavili informacijsko postajo z namenom, da ugotovimo,
kako obiskana je naša trimska steza na Gobavici in kako so z njeno
ureditvijo zadovoljni uporabniki.
Povedati moram. da smo bili z obiskom zelo zadovoljni, saj je v tem
kratkem času trimsko stezo prehodilo ali preteklo in obiskalo še Mengeško kočo ali lokal Pr' Fartku rekordnih 597 obiskovalcev. Nekateri
so trimsko stezo pretekli kar dvakrat ali celo trikrat in na posameznih
postajah opravili telovadne vaje. Z urejenostjo trimske steze so bili
obiskovalci zadovoljni.
Obiskovalci so prišli iz 33 različnih krajev bližnje in daljne okolice
Mengša. Nekateri obiščejo trimsko stezo vsak dan, drugi dvakrat ali
trikrat tedensko, drugi nekajkrat mesečno, po navadi konec tedna.
Prihajajo posamezniki, zakonski pari, zelo veliko je mladih družin in
mlajši otroci si zelo radi ogledajo tudi živali pri Mengeški koči in se
poigrajo na igralih. V gostišču se je možno odžejati in okrepčati in
v tem času posladkati s sladoledom. Pr'Fartku je tudi zelo pestra
ponudba, imajo tudi igrala za otroke.
Ob zaključku pohoda so se udeleženci pri nas lahko tudi odžejali ter
posladkali. Razdelili smo tudi prospekte, razglednice, zemljevide, ki
jih je izdalo naše društvo in še nekaj gradiva »Srca Slovenije«. Prospekte imamo natisnjene tudi v nemškem in angleškem jeziku, da se
lahko predstavimo na prireditvah v tujini oz. tujcem v naši informacijski pisarni. Organiziramo tudi celodnevne ali poldnevne vodene izlete,
na katerih si je možno ogledati znamenitosti Mengša in okolice.
  
Besedilo: Francka Trobec, za Turistično društvo Mengeš
Foto: Miha Požar

Dominik Matkovič s prijateljem in somom dolgim 185 cm ter težkim
40 kg

David Primožič s krapom težkim 19,30 kg

Pred vhodom na trimsko stezo
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Sejemsko in godbeno jesensko
obarvani Mengeš
V obdobju, ko uživamo v dopustniškem razpoloženju, so misli, predvsem
organizatorjev in tudi izvajalcev programa, že krepko usmerjene v jesensko,
podopustniško obdobje, v čas, ko bo sejemsko in predvsem glasbeno mesto, v
sejemskih dneh, še dodatno zaživelo, ob pestri ponudbi spremljevalnih dogodkov
27. Sejma v Mengšu.

nastopajo na preglednih srečanjih in tekmovanjih, je prav da se (ponovno) predstavijo še
na domačih tleh. V soboto, malo po 13. uri,
bo splet dogodkov za najmlajše obiskovalce
najprej oblikovan z gledališko predstavo in
se nadaljeval z čarovniškimi dogodivščinami,
pri katerih bo glavni Jole Cole. Čarobno in uigrano bodo zvenele skladbe v izvedbi Kluba
harmonikarjev Stopar in se nadaljevale pri
nastopu Sejmarjev, kjer prevladujejo zvoki, ki
jih iz orglic izvabi, Marjan Urbanija. Popoldanski program bodo (ob 18. uri) zaključili člani
Tria Roberta Smolnikarja. Prireditveni šotor
bo nato namenjen le pripravi tehnike in zvočnim uskladitvam izvajalcev velikega večernega koncerta. V času priprave se bo resnično
»dogajalo« tudi na zunanjem prizorišču, saj je
pričakovati kar nekaj adrenalinskih točk - med
nastopom akrobatske skupine Bobri. Veliki (in
tudi jubilejni) koncert Mengeške godbe z gosti
se prične ob 19. uri, v nedeljsko jutro pa nas
glasbeno popeljejo Slovenski muzikantje.

Glasbeno obarvana nedelja
Nedeljski program se ob 10. uri prične z Sv.
mašo pod šotorom, nato bodo na odru Kvartopirci z gostjo, sledil bo nastop Harmonikarskega orkestra KD Mihaelov sejem, v popoldanskem terminu je načrtovan festival plesne
glasbe v izvedbi gostujočih godb oz. pihalnih
orkestrov. Med nastopi godbenikov, bo obiskovalce razveseljeval Stopar kvintet, podeljena
bodo priznanja izvirnim stojnicam. Že na kar
nekaj sejmih je dan posebni poudarek praktičnemu prikazu dejavnosti in ročnih spretnosti,
ki se še vedno ohranjajo z roda v rod: pletenje košar, kovaštvo, rezbarstvo, obdelava lesa,
kvačkanje, izdelava cekarjev in slamnikov in
tudi tokrat, na letošnjem sejmu bo tako, predvsem v nedeljo. Tudi za najmlajše obiskovalce
je pripravljen zanimiv program dogodkov in
ustvarjalnic.
Dejstvo, da so turistično in gasilsko društvo ter
seveda mengeški godbeniki, pred skoraj 27
leti, združili potenciale, postavili temelje ter
tlakovali skupno pot, na kateri temelji zdaj že
tradicionalna sejemska prireditev, je vodila k
odločitvi, da bo tokratni osrednji mengeški dogodek še bolj godbeno in slavnostno obarvan.

Začetek v petek
Praznovanje 135. letnice delovanja Mengeške godbe bo tako smiselno zaznamovano z
nastopom jubilantov kot tudi predstavitvijo
gostujočih prijateljskih pihalnih orkestrov. Programska shema 27. Sejma v Mengšu, ki bo
potekal od petka, 20. septembra, do nedelje,
22. septembra 2019, vsebuje nekaj že kar
preizkušenih in utečenih oblik zabave. Tako
se bo petkov večer in čas za zabavo, kar je
tudi naslov ene izmed njihovih uspešnic, pričel z nastopom glasbene skupine Zvita feltna,
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znane predvsem po dobrih žurih in neutrudni
energiji. Rus, Bart, Vasko in Mare pa bodo
petkov večer pospremili v sobotno jutro, torej Mambo Kings bodo spet na odru sejemskega,
prireditvenega šotora.

Sobota najbolj zanimiva za mlade
Sobotno jutro še ne bo popolnoma svetlo, ko
bodo v Mengeš že prihajali sejemski ponudniki in pričeli z urejanjem stojnic, tako da bodo
le-te ob 9. uri že pripravljene. Za 10. uro je
predvideno odprtje sejma, ob zvokih godbe
in s krajšim kulturnim programom, na kar bo
z odra ponujeno najprej nekaj klasične glasbe, v izvedbi godalnega orkestra Mihaelove
strunce, zazvenele bodo harmonike in to pod
prsti učencev šole Robija Stoparja. Na mladih svet stoji, kar velja tako za glasbenike kot
tudi za plesalce AIA, Mladinski center Mengeš
in Otroško FS Svoboda Mengeš. Ker uspešno

Strpnost v času prireditve
V času priprav ter poteka prireditve »27. Sejem v Mengšu«, vljudno prosimo za strpnost
in razumevanje, predvsem na območju parkirišč pri Kulturnem domu Mengeš, v drevoredu
in v športnem parku, kjer bomo, v skladu s soglasji, uporabljali javne površine za postavitev
začasnih objektov. Naj opozorimo še na to, da
bodo zaradi gradbenih posegov, pri izgradnji
športne dvorane, lahko nekatere »tradicionalne« lokacije začasnih sejemskih objektov, torej stojnic in prireditvenega šotora drugje, vsekakor pa se bo 27. Sejem v Mengšu ponovno
postregel z obilo sejemske ponudbe, tako na
stojnicah kot v prireditvenem šotoru. Lepe počitnice in obilo brezskrbnega dopustniškega
razpoloženja, septembra pa se snidemo na
27. Sejmu.
Besedilo in foto: Mare

Backove vezilje zaključile Zaključek plesne sezone
s potepom po kulturni
plesalk društva AIA
dediščini
z rekordnim številom
Tako kot vsako prijateljsko druženje daje tudi druženje članicam Backovih vezilj občutek povezanosti z ljudmi in pri- medalj
padnost nekomu. Družijo se od oktobra do maja in ustvarjajo zelo lepe različne izdelke kot dediščino njihovih babic
in prababic.

Po zaključku delavnic in razstavi se odpravijo na težko pričakovan
izlet. Tokrat so se odločile za izlet po kulturni dediščini Dolenjske.
Najprej so si ogledale grad Turjak, ki je imel burno zgodovino. Nekdaj
je bil v lasti Auerspergov, katerih vrhunec moči je sovpadal z obdobjem turških vpadov in reformacije na Slovenskem. Prvič se je omenjal
leta 1220, a naj bi nastal že v 10. stoletju. Sledil je ogled Trubarjeve
domačije na Rašici, rojstnem kraju Primoža Trubarja, pisca prve slovenske knjige in očeta slovenskega jezika. Obnovljena je bila ob 400.
obletnici Trubarjeve smrti (1986). Vodnik nam je lepo opisal njegovo
zgodovino v hiši, kjer je sedaj njegova spominska soba. Na zidovih
je fragmetaren pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. V stebrih
so razstavljeni ponaredki njegovih knjig, originale pa hranijo v različnih pomembnih ustanovah po Evropi. Domačijo sestavljajo še žaga
z zbirko, gospodarsko poslopje in kozolec ter kot celota je to čudovit
ambient. Pot jih je vodila do Volčjega na Blokah, kjer so l. 1970 zajezii potok in nastalo je jezero. Kot atrakcija pa je nastal še glamping
Lake Bloke, kjer lahko preživljate prosti čas v senci smrek in lesenih
unikatnih medvedov stran od vrveža. Pozor, toda lahko naletite tudi
na živega medveda! Sledil je še ogled muzeja bloškega smučarja,
kjer so se misli ohladile ob prikazu ogromnega snega izpred nekaj
desetletij in pripovedi, kako in kje se je začelo smučati. Kaj kmalu so
si že ogledovali baročno cerkvico na Novi Štifti pri Sodražici. Prijazen
frančiškan jim je razložil kratko zgodovino ter poudaril, da so oltarji
pozlačeni, posrebreni in pobarvani, a imate vtis pravega bogastva.
Nekateri so se podali peš po križevem potu do Maticove etno hiše.
Lastnik Ivan Šega jim je izčrpno predstavil vse bogastvo, s katerim
razpolaga. Na koncu so jih čakale pogrnjene in obložene mize z jedmi
z žara in dobro kapljico. Domov so se odpeljale zadovoljne in srečne
ob misli na naslednje srečanje.
Besedilo: Majda Golob
Foto: Tanja Letnar

Plesalke AIA – Mladinskega centra Mengeš so sezono zaključile z odličnimi rezultati na tekmovanju Pleš' v Mengšu in z medaljami na mednarodnem odprtem tekmovanju
Island dance competition v Malinski na Krku.

Rrekordno število medalj v Malinski. Foto: Maja Tomšič

Odprto tekmovanje v street danceu Pleš' je letos potekalo že osmo
leto zapored, pod taktirko glavne organizatorke Sanje Tomšič in z
ekipo 18 mladih prostovoljcev, ki popolnoma samostojno pripravijo,
izvedejo in vodijo ta dogodek. Letos je tekmovanje potekalo v soboto, 1. junija, v dvorani ŠD Partizan v Mengšu. Tekmovanja se je
udeležilo 70 tekmovalcev, največ iz Mengša in Ljubljane. Potekalo
je v pravem športno tekmovalnem duhu, ob spodbudi številnih obiskovalcev. Letos so se tekmovalci, poleg medalj, potegovali tudi za
zlate gumbe, ki so jih sodnice podelile najboljšemu plesalcu tekmovanja, za najbolj izviren solo ali duo nastop v kategoriji pionirjev in
mladincev ter za najbolj izviren kostum. Prejemniki zlatih gumbov
so prejeli posebne praktične nagrade.
Zlati gumb so si iz našega plesnega kluba priplesale: Kaja Gorjup,
Kaja Herman, Gina Zakrajšek in Tamara Ereš ter Eva Bauer, Manca
Brezovnik in Tajda Jančar. Nagrado za najbolj izvirni kostum je prejela Rosvita Štempelj, naj plesalka tekmovanja PLEŠ' pa je postala
Gina Zakrajšek.
9. junija je sledilo tekmovanje Island dance comptetition, ki je potekalo v Malinski na Krku. Za celoletni trud in redno treniranje so bile
plesalke nagrajene z rekordnim številom medalj, saj so si priplesale
5-krat zlato, 6-krat srebrno, enkrat bronasto in enkrat četrto mesto.
Besedilo: Sanja Tomšič
Rezultati:
• 1. mesto: Kaja Herman (solo pionirji), Gina Zakrajšek (solo
mladinci), Taja Mehle in Katja Kocijan (street pari mladinci), Manca
Brezovnik – Pia Jerman – Tajda Jančar (trio člani), Kaja Herman –
Lara Luna Pavlin (street pari pionirji)
• 2. mesto: Manca Brezovnik (solo člani), Enja Kosec in Sara
Frankovič (street pari pionirji), skupina Minnies (hip hop pionirji),
skupina Yes team (hip hop mladinci), Katja Kocijan (hip hop solo
mladinci), Taja Franko (street solo mladinci)
• 3. mesto: Rosvita Štempelj – Una Bajramovič (street pari pionirji)
• 4. mesto: Tija Letonja – Lina Mehle – Kaja Gorjup (trio pionirji)
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Piknik Medobčinskega društva Sožitje
Na lepo sončno nedeljo, 16. junija, smo se člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša družili na letnem pikniku v Hiši na
travniku v Dobu pri Domžalah, kjer nam je družina Vilar prijazno odstopila prostor za piknik. Prostovoljci so že zjutraj začeli
z delom, da so do začetka piknika, ki je bil ob 11. uri, pripravili prostor, šotore, klopi, mize, žar, dobitke za srečelov ...

Ob začetku piknika sta najprej vse navzoče pozdravila predsednica,
dr. Tatjana Novak, in podpredsednik, Franci Rozman, posebej glasbenike Kvinteta Dori, ki so z nami že četrto leto in seveda Stanislava
Poglajna, župana Občine Komenda, Petra Ložarja, župana Občine
Trzin, Boga Ropotarja, podžupana Občine Mengeš in Cirila Kozjeka,
župana Občine Šenčur, ki se nam je pridružil prvič.
Ob veseli in poskočni glasbi Kvinteta Dori smo se vrteli in uživali
ob petju. Prisluhnili smo petju članice drustva in prostovoljke na
programih VŽU, Maje Keržič, ki je zapela skupaj s Kvintetom Dori.
V kulturnem programu so sodelovali plesalke skupine Kavboj ritem
ter plesni skupini društva Face in Sončki. Nasmejali smo se ob vragolijah poštarja Peške, ki je poskrbel, da so se župani pomerili v
pripravi praženega krompirja. Iz Šenčurja so namreč prišli tudi člani
KD Šenčur s predsednico Damjano Pečnik, ki so skupaj z župani in
podžupanom pripravili izvrsten pražen krompir. Za lačne želodčke je
poskrbela gril ekipa prostovoljk in prostovoljcev, ki je pekla dobrote

Zdravo mal'canje v
Mladincu
V pozni pomladi smo imeli v mengeškem Mladincu sklop delavnic: ''Kaj pa ti mal'caš?''. Mladostniki so raziskovali načine,
kako potešiti svojo lakoto, ko se popoldne domov vrnejo iz šole.
Delavnic se je lahko udeležil kdorkoli, ki ga ta tematika zanima ali
veseli. S skupnimi močmi smo tako prvič pripravljali hranilne smutije, drugič zdrave namaze, tretjič energijske kroglice. Ob tem smo se
pogovarjali o tem, kaj doma mal'camo sami ter nabirali ideje, kako
bi lahko to storili tudi drugače. Morda res nismo tisto, kar jemo, kot
pravijo, pa vendar je vseeno pomembno, s čim dnevno nahranimo
svoje telo in um. Z zdravimi odločitvami podpiramo naravo, nagradimo telo, ki nas ohranja pri življenju in v nas prebujamo atome
sreče, ki ne bodo vplivali le na nas in naše zdravje, temveč tudi na
vse druge okoli nas.
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na žaru, prav tako so prostovoljci posrbeli, da nihče ni ostal žejen.
Mojca in Vesna sta nam pridno kuhali kavo in promovirali Atlantic
group z Barcaffe kavo, kokto in vodo Droge in Kolinske. G. Ruždi
iz sladolednega butika Ćatipi iz Mengša nam je postregel odličen
sladoled. Razgibalne vaje in poligon je pripravil športnik, Klemen
Dolenc, in z veseljem smo se preizkusili v polionu. Prostovoljke so
prodajale srečke, vsaka je bila dobitna, mame, rejnice, skrbnice in
prostovoljke pa so napekle sladke dobrote.
Za uspešno organizacijo in izvedbo piknika iskrena hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, med njimi številnim staršem, skrbnikom, rejnicam, sorojencem in prijateljem družin, prav tako zahvala
številnim donatorjem, ki so prispevali dobitke za srečelov.
Pikniško druženje je minilo v prijetnem vzdušju, našli smo čas za
pogovore, izmenjavo mnenj, pretok informacij, veselo razpoloženje
in druženje, saj je vsak izmed nas lahko našel nekaj za svojo dušo
ter nabiranje energije za naprej.
Besedilo in foto: Metka Mestek

Projekt sem s pomočjo izjemnih prostovoljcev izvedla ob hkratni
podpori vodstva AIA v okviru projekta Za zdravje mladih, katerega
osnovni namen je zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih
z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavni financer
projekta in mreže je Ministrstvo za zdravje RS. Več o projektu lahko
preberete na spletni strani www.zdravjemladih.si.
Zahvaljujem se vsem udeležencem, prostovoljcem in podpornikom
ter upam, da se kmalu spet vidimo, zavihamo rokave in storimo
nekaj dobrega zase in tudi celotno skupnost.
Besedilo: Tea Vuga
Priprava bananinega namaza. Foto: Urban Kavka

Bralni večer v Knjižnici
Mengeš
Tudi na junijskem bralnem večeru smo brali Pisma
prijatelju Luciliju. V 9. pismu Seneka odgovarja na
vprašanje, ali modrijan zadostuje samemu sebi in zato
ne potrebuje prijatelja.
Modrec v stoiški filozofiji je človek, ki je srečen, kar pa ne pomeni, kot
to pojmujemo danes, da živi, kot si želi. Srečen je tisti, ki je odvisen
zgolj od stanja svojega duha in od ničesar zunanjega. To lepo pove
naslednji citat iz pisma: »Jaz imam vse svoje s seboj: pravičnost, hrabrost, modrost in to, da ne štejem za svoje nič takega, kar se mi more
vzeti.« Postavlja se vprašanje, zakaj bi modrec imel prijatelja, če pa
stremi k temu, da ne bi bil odvisen od stvari in ljudi.
Seneka odgovarja, da modrijan goji prijateljstvo, zato da ta vrlina ne
bi zakrnela. Ima prijatelja, vendar zmore biti tudi brez njega. Modrijan
ustvarja nova prijateljstva in v tem uživa tako kot umetnik, ko ustvarja
sliko. Modrec ne goji prijateljstva zaradi koristi, temveč zaradi prijateljstva samega.

»Kakor nam je samota zoprna in si želimo družbe, kakor
narava druži človeka s človekom, tako je v nas tudi nagon, ki nas sili, da si želimo prijateljstva.«
(Seneka)

Besedilo in foto: Regina Bokan in Nevenka Kovač,
Društvo za študije kontemplativnih tradicij

Petelinčki prejeli literarno
nagrado
Petelinčki smo sodelovanje v Eko projektu z naslovom Voda,
vir življenja obogatili s sodelovanjem na likovno-literarnem
natečaju »Voda je svoboda«. Za našo deklamacijo pesmice
Voda, kaj bi brez nje? smo v kategoriji literarnih del dosegli
prvo mesto.
Prejeli smo priznanje, ki smo ga prevzeli v Centru za mlade v Domžalah, kjer je bila razstava likovno-literarnih del na ogled od 16.
maja do 14. junija. Razstavo smo si ogledali tudi mi. V naši skupini
je nastalo že veliko deklamacij, zato smo še posebej ponosni, da
smo bili za eno od teh nagrajeni.

Petelinčki ob prevzemu nagrade

Besedilo in foto: Petelinčki z vzgojiteljicama Alenko Viriant
Stojanović in Urško Štruklec

Voda, kaj bi brez nje?
Voda je zaslužna, da narava živi,
napaja živa bitja, osrečuje ljudi.
Ljudje pa smo tisti, ki poskrbimo lahko,
da rodovom v prihodnje nič slabše ne bo.
Varujmo naravo, zrak in vode,
saj je to ključ do naše svobode.
Ogled razstave
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Predavanje "Moder človek se ne stara – moder
človek zori"
V AIA – Mladinskem centru Mengeš je znova gostoval naš redni predavatelj Andrej Pešec, ki je spregovoril o tem, da imamo
samo dve možnosti: Bodisi plujemo v smer ''bolj star, bolj nor'' ali pa v smer iz naslova tega članka.

Kaj ti bo vse to, kar veš in znaš, če niti ne veš,
kaj tu delaš in kdo si. Foto: Brane Tomšič

Odločimo se sami. Kako? Tako, da se iskreno lotimo vseživljenjskega učenja pravih
praktičnih znanj, ki tako nam kot drugim
pomagajo najti mir in zadovoljstvo. Nekateri za učenega štejejo nekoga, ki ima veliko
doktoratov, sam pa za zares učenega štejem
nekoga, ki je srečen. Ali pa vsaj miren. Z
leti bi naj človek vse bolj razumel to, kje se
skriva sreča. Modri učijo, da je sreča najlaže dosegljiva v inteligentnem doprinosu k
življenjem drugih na svoj način in v sistematičnem delovanju tako, da se trudimo zares

kvalitetno razumeti in slišati sebe ter druge.
Kako? Z uvidom, da smo s svojo naivnostjo,
sebičnostjo in lenobo pogosto sami svoj največji in edini pravi sovražnik. Tudi tako, da
jasno poznamo resnične vrednosti življenja,
kot so: urejeni in srčni odnosi, dobro zdravje, celostni razvoj … In zavedanje, da se
vse resnične spremembe začenjajo pri nas
samih, saj je svet le odraz naše lastne miselnosti in delovanja. Vsak si sam izbere, ali bo
živel v raju ali v peklu. Pravijo, da je glavna
značilnost raja, če imajo vsi druge rajši kot
sebe, toda ne za ceno sebe, temveč zavoljo
sebe, pravega sebe.
Zelo pomembno se je zavedati svojega naravnega položaja in vseh svojih vlog: vloge
sina, brata, prijatelja, tašče, šefa, mame,
človeka … Mir in zadovoljstvo se skrivata v
tem, da vse svoje vloge odigramo optimalno, to je tako, da se vedno zavedamo svojih
dolžnosti, in da delujemo v skladu s tem.

Končno pač človeka za modrega ne naredijo
ne njegova brada, ne zapuščina, ne izobrazba, ne članki, ne sivi lasje, ne leta, temveč
njegovo delovanje, njegov osebni primer in
zgled. Znanost pomeni organizirano znanje.
Modrost pa pomeni organizirano življenje.
Zrel človek dela na tem, da postaja vse bolj
samozadosten, umirjen, koristen in preprost
ter povezan z vsem, kar obstaja. Rabindranath Tagore je zapisal: »Najvišja izobrazba
ni tista, ki nam daje zgolj informacije, temveč tista, s katero naše življenje vzpostavi
harmonijo z vsem, kar obstaja.« Z vsem
zunaj in znotraj nas, vsak sam s seboj, z
drugimi in z izvorom.
Pa še znana misel, ki pravi: »Kaj ti bo vse
to, kar veš in znaš, če niti ne veš, kaj tu
delaš in kdo si?«
Besedilo in foto: Andrej Pešec,
univ. dipl. pol.

Stara hišna imena
Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem živimo. V
podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg ljudi zaznamujejo tudi vso
drugo lastnino neke hiše – polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo enaka
kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši.

V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode,
Mengeš, Trzin in Vodice, so bila v mengeški
občini letos obravnavana naselja Dobeno,
Loka pri Mengšu in Topole. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in
župnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov,
ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 125 starih hišnih imen.
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Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, so sodelovali tudi učenci OŠ
Mengeš, ki so na ta način obogatili znanje o
svojih domačih krajih.
Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih
imen so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije.
Lastniki, ki so soglasje podali, bodo table s hišnimi imeni prejeli julija in avgusta. Na tablah

so imena izpisana v domači narečni obliki, pri
čemer se uporablja tudi znak ǝ, ki se prebere kot polglasnik. Lastniki domačij, ki se za
označitev domačij niso odločili, še vedno lahko
prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom.
Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581
34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.
Do konca projekta bo za obravnavane kraje
izdana še knjižica s seznamom zbranih hišnih
imen. Brezplačna knjižica bo od septembra
naprej na voljo v tajništvu Občine Mengeš.
Imena bodo umeščena tudi na skupni spletni
portal gorenjskih hišnih imen www.hisnaimena.si.
Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru
LAS Za mesto in vas in je financiran s strani
Občine Mengeš, drugih sodelujočih občin in
Evropske unije preko Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Besedilo in foto: Klemen Klinar

Deklaracija za zaščito in renaturacijo Kamniške
Bistrice
V prejšnji številki glasila Mengšan smo napovedali objavo prvega predloga o skupnem upravljanju celotnega porečja
Kamniške Bistrice. Predlog v obliki deklaracije smo oblikovali udeleženci okrogle mize, strokovnjaki pomembnih lokalnih
in državnih upravljavskih in odločevalskih deležnikov s celotnega porečja Kamniške Bistrice. V prihodnjih letih se bomo
Zavod Revivo, naši partnerji in podporniki trudili, da bi deklaracijo podpisalo in k njenemu izvajanju v praksi pristopilo čim
več deležnikov porečja. Verjamemo in upamo, da nam boste pri tem pomagali tudi vi.
3. Obseg zaščite in delovanja
Podpisniki deklaracije pripadamo splošni,
strokovni, gospodarski in politični javnosti.
Zavezujemo se k spoštovanju deklaracije in
s tem k ponovni vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja reke. Zato bomo naše delovanje usmerjali in širili na področje celotnega
porečja, s poudarkom na povezovanju lokalnih skupnosti, strokovnih znanj in političnih
potencialov, ki so potrebni za doseganje
vsebine te deklaracije.
4. Renaturacijo
Naravni rečni koridor bomo oživili z izvedbo
na naravi temelječih in kombiniranih tehničnih ukrepov. Razumemo, da je proces
renaturacije aktivnost, ki je potrebna zaradi dosedanjih neuravnoteženih posegov v
naravo rečnega koridorja. Renaturacija ne
zavira razvoja in ni v nasprotju z obstoječim
urbanim stanjem in infrastrukturo, pač pa
omogoča naravno delovanje rečnih procesov in biotsko celovitost rečnega koridorja.
Vzpostavili bomo:
5. Vodno demokracijo
O pomenu ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja reke bomo ozaveščali lokalno in
regijsko javnost, gospodarski in industrijski
sektor. Zavezujemo se, da bomo v interesu
oživitve Kamniške Bistrice povezali ter v načrtovanje in upravljanje vključevali vse deležnike in javnosti. Tako tiste, ki so odgovorni
za upravljanje porečja, kot tudi tiste, ki so
kakorkoli vpleteni in lahko vplivajo na njeno
renaturacijo. Pri tem ima poseben pomen
tudi lokalno prebivalstvo, ki ga želimo tesneje povezati z reko.

Kamniška Bistrica. Foto: Zavod REVIVO

Podpisana deklaracija s petimi točkami
predstavlja etično in strokovno zavezujoč
dokument s ciljem ozaveščati, zagovarjati
in zagotoviti trajnostni razvoj ter dobro ekološko stanje Kamniške Bistrice. Zavzemamo
se za:
1. Celostni pogled
Zavzemamo se za celostno razumevanje,
upoštevanje in omejevanje vplivov človekovih dejavnosti na rečni koridor Kamniške Bistrice, njene pritoke in prispevno območje.
Kamniško Bistrico vidimo kot edinstven in
kompleksen ekosistem, ki mu želimo omogočiti optimalno ekološko ravnotežje. Zato

slehernega uporabnika reke oziroma porečja
vidimo kot odgovornega aktivnega državljana, ki lahko vpliva na izboljšanje trenutnega
stanja reke.
2. Odgovorno ravnanje
Zavzemali se bomo za vzajemno usklajeno
delovanje pri načrtovanju in upoštevanju
ukrepov med vsemi deležniki in uporabniki
reke. To sinergijo moramo doseči na ravni izkoriščanja njenih bogastev, a tudi z odrekanjem le-tem. Zavedamo se namreč, da nam
lahko le zdrav rečni ekosistem nudi ekosistemske storitve, ki jih kot skupnost potrebujemo za obstoj in zdravo življenje.

Besedilo: dr. Polona Pengal

Porečje so vsa vodna telesa in
celotno kopno območje, s katerega
se padavinska voda po površju ali
podzemno steka v strugo Kamniške
Bistrice in njenih pritokov.
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Za dragocen spomin so se lahko mengeški orliči Živa Andrić, Timo Šimnovec, Miha Hočevar, Alen Pestotnik in Nik Bergant Smerajc (od leve proti
desni) v Planici fotografirali z legendarnim japonskim smučarskim skakalcem Noriakijem Kasaijem

Mengeškim skakalnim upom srečo zaželel tudi
legendarni Japonec Noriaki Kasai
Nadobudnih smučarskih skakalcev iz SSK Mengeš niti junijska pripeka ni zaustavila, da ne bi bolj ali manj redno hodili
na treninge, kar se jim je zelo obrestovalo. Na tekmah, tudi mednarodnih, so namreč prejšnji mesec kot po tekočem traku
pobirali zaslužene nagrade. Še ne 15-letni Taj Ekart, ki se z velikimi koraki oziroma dolgimi skoki približuje mladinski
reprezentanci, si je na začetku nove sezone 2019/20 priskakal že štiri uvrstitve na stopničke.
Najprej se je na tekmovanju za pokal Mestne občine Velenje izkazal
s tretjim mestom v konkurenci do 18 let, nakar je opravil z vsemi
tekmeci na tradicionalni reviji v Mostecu (do 16 let) ter nato še
na preizkušnjah za slovenski pokal v Žireh (do 16 let) in Mislinji
(do 16 let). V Velenju je na stopničke skočila tudi tretjeuvrščena
Živa Andrić (do 15 let). Sledilo je tekmovanje za pokal Tržiča, na
katerem sta Nik Bergant Smerajc (do 14 let) in Alen Pestotnik (do
12 let) slavila zmagi, Niku pa je družbo na zmagovalnem odru delal
tretjeuvrščeni Timo Šimnovec. Bergant Smerajc je nato vso konkurenco v kategoriji do 13 let preskočil tudi na reviji v Mostecu. Mlajši
orliči so uspešno odprli tudi sezono tekmovanj v alpsko-jadranskem
pokalu, v katerem so se na uvodni postaji v Trbižu z drugimi mesti
izkazali Živa Andrić (11 let), Alen Pestotnik (11 let) in Jaka Perne
(10 let). S tremi uvrstitvami na stopničke so se vrnili domov tudi z
druge prireditve v Sebenjah pri Tržiču, kjer je Jaka Perne zmagal
pred Erikom Tomažičem, Živa Andrić pa je bila še drugič zapovrstjo
druga. Na pokalu Zagorja so varovanci Aleša Selaka in Luke Brnota
v konkurenci dečkov do 13 let slavili celo trojno zmago, potem ko je
pred drugouvrščenim Timom Šimnovcem in tretjeuvrščenim Alenom
Pestotnikom prvo mesto znova osvojil Nik Bergant Smerajc.
Med deklicami do 13 let je zmagala Živa Andrić, ki je bila pred tretjeuvrščeno Anjo Kukar druga do 12 let, Pestotnik pa je bil najboljši
med dečki do 12 let. Na drugih mestih sta pristala tudi Benjamin
Bedrač (do 14 let) in Lovro Drnovšek (do 12 let). Orliči iz SSK
Mengeš so bili zelo uspešni tudi na mednarodnem tednu skokov
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na Gorenji Savi pri Kranju, kjer sta Nik Bergant Smerajc in Timo
Šimnovec (oba do 13 let) vknjižila novo dvojno zmago. Na najvišjo
stopničko je skočil tudi Lovro Drnovšek (do 9 let), medtem ko je bila
Živa Andrić (do 12 let) tretja. Za konec se je peterica upov iz mengeškega kluba v Planici udeležila še kvalifikacij za nastop na šolskem
tekmovanju konec julija pod okriljem Mednarodne smučarske zveze
(FIS) v Ruhpoldingu, kamor se je kot najboljši med dečki do 13 let
zanesljivo prebil Nik Bergant Smerajc. Timu Šimnovcu se je kot četrtemu nastop v Nemčiji izmuznil za pičle pol točke, v vlogi rezerve
pa bosta na morebitno priložnost čakala tudi Živa Andrić (do 12 let)
in Alen Pestotnik (do 12 let). »Srečno!« jim je v Planici v slovenščini
zaželel tudi legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai.
Besedilo in foto: Miha Šimnovec

Vsi otroci, ki bi se želeli preizkusiti v tem športu,
so prisrčno vabljeni. Vse podatke v zvezi s treningi
lahko dobite na telefonskih številkah 041/767-397
in 041/750-404.

Klubski turnir posamezno v
počastitev občinskega praznika
Klubski turnir v tenisu posamezno je v preteklosti veljal kot eden izmed najbolj
prestižnih turnirjev v celi sezoni. V zadnjih sezonah pa je zanimanje zanj močno
upadlo, tako da v pretekli sezoni sploh ni bil organiziran. Letos smo se znova
odločili, da ga organiziramo, sovpada pa naj z občinskim praznikom. Tako je bil
turnir izveden v soboto, 1. junija, le nekaj dni po rojstnem dnevu Janeza Trdine,
našega literata in sokrajana.

Če je bilo tekmovanje v kategoriji B dolgo, je
bilo tekmovanje v kategoriji A zagotovo ultramaratonsko. V tej kategoriji se je tekmovanje
začelo v petek zvečer, končalo pa v soboto
ob 21.30 pod reflektorji. Tako je bila podelitev organizirana kar med polčasom finala lige
prvakov. Zelo močna konkurenca je napovedovala izjemne tekme, raven tekmovanja pa
se je dvigovala iz kroga v krog. Tretje mesto je
osvojil Nejc Skok, ki je tekmovanje začel že z
maratonskim nastopom v petek zvečer. V finalu
pa sta se utrujena finalista dogovorila, da bosta
odigrala le set do 6 in ne do 9 dobljenih gemov.
Tako je drugo mesto, po težkem tekmovanju in
šestih odigranih tekmah, zasedel Uroš Bregar.
Zmago v finalu pa je z rezultatom 6 : 3 zabeležil
Domen Dolinar ter slovesno stopil na najvišjo
stopničko zmagovalnega odra pod lipo.
Turnir smo sklenili z navdušenim navijanjem ob
spremljanju finala lige prvakov ter veselim nazdravljanjem zmagovalcem. Veselilo nas je predvsem dejstvo, da je turnir vrhunsko uspel, kar je
bilo razvidno tudi iz zadovoljstva udeležencev.
Bili smo enotnega mnenja, da bomo turnir v prihajajočih sezonah zagotovo redno organizirali.
Besedilo: Tim Janežič
Foto: Bojana Planinšek

Zmagovalci v moški kategoriji A

Glede na slabe statistike iz preteklih sezon,
ko je bilo na tovrstnih turnirjih udeležbe le
malo, smo tudi tokrat skeptično čakali prve
prijave. V mesecu maju nam je močno nagajalo tudi vreme, kar je predstavljalo še dodatno oteževalno okoliščino. Pa vendar, na
turnir se je prijavilo kar 35 igralcev in igralk.
Zaradi velikega števila smo bili primorani moške posameznike razdeliti v dve kakovostni
skupini, in sicer v skupino A in B, ženske pa
so igrale v enotni skupini. V moški kategoriji
A je nastopilo 14 igralcev, v kategoriji B 16
igralcev, pri ženskah pa 5 igralk. Tekmovanje
je potekalo po t. i. dvokrožnem sistemu, kar v
praksi pomeni, da mora posameznik izgubiti
dve tekmi, da tekmovanje zaključi. Navkljub
temu, da smo oblikovali dve manjši skupini, smo prvi krog tekmovanja organizirali že

v petek zvečer, ideja se je izkazala kot zelo
pametna. Posamezne tekme so se igrale do
devet dobljenih gemov.
Pri ženskah je tekmovanje potekalo hitro, saj
je bilo število udeleženk manjše, vseeno pa
so dekleta prikazale izvrstne predstave. V finalu je z rezultatom 9 : 7 zmagala Tatjana
Jagarinec, drugo mesto je zasedla Bojana
Planinšek, tretje pa Simona Cirman Dolinar.
V moški kategoriji B je tekmovanje trajal zelo
dolgo, predvsem za najboljše je bilo tudi zelo
naporno. Veliko vlogo pri končnih rezultatih
je imela tako kondicija. Tretje mesto je zasedel Simon Bergoč, drugo mesto je, po sedmih odigranih tekmah in porazu v velikem
finalu, zasedel najmlajši udeleženec turnirja,
Nejc Peterlin. Na najvišjo stopničko pa je z
rezultatom 9 : 4 stopil Darko Karapetrovič.
Mengšan – julij 2019
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Enajsta sezona lige v metanju podkev je končana
Z zaključnim turnirjem udeležencev lige se je končala že enajsta sezona lige v metanju podkev, ki je potekala od septembra 2018 do konca letošnjega maja. Kot vsako leto v športnem parku Loka organiziramo zaključni turnir igralcev, ki so
sodelovali v tem tekmovanju in hkrati podelimo pokale in druga priznanja sodelujočim. V ligi je sodelovalo dvanajst ekip z
domžalsko-kamniškega območja. Odigranih je bilo 242 tekem oz. 1694 dvobojev na enajstih različnih igriščih.

Nova okrepitev Loke je Nejc Anžlovar

Kapetan vice prvakov Franci Kocijan

Prvenec je doživela ekipa Avto odpad Vrhovec z Vira, pred domačo ekipo ŠD Loka
(v postavi: Franci Kocijan – kapetan, Aleš
Bratovž, Marko Testen, Robert Pogačar,
Nejc Anžlovar, Marjan Vrhovnik, Rajko Testen, Robi Levec in Matjaž Anžlovar) in ekipo Bife Juhant. Nehvaležno četrto mesto
je dosegla ekipa BK Mengeš (lanski zmagovalec lige).
Primat najboljšega metalca podkev je ubranil igralec Cone - B Dominik Tominec, pred
Juretom Lenčkom in Markom Adlešičem.

Zaključni turnir (sodelovalo je 63 tekmovalcev) je dobil Sandi Ceglar (Ribič bar),
pred Anžetom Korbarjem (PD Komenda) in
Janezom Mačkom (Ribič bar) ter Jožetom
Fartkom st. (Fartek Team).
Najboljši so prejeli lepe pokale in medalje,
drugi pa praktične nagrade. Jeseni pa se
že začne nova, dvanajsta sezona. Dogajanje lahko spremljate na FB strani: liga v
metanju podkev.

2. TOP R Slovenije za
kadete in kadetinje
V Preboldu je bil 19. maja 2. TOP R Slovenije za kadete
in kadetinje v namiznem tenisu. Med 24 tekmovalci in
tekmovalkami je bilo deset tekmovalcev NTS Mengeš.
Tekmovanje je potekalo v treh kakovostnih skupinah z osmimi tekmovalci, ki so se pomerili vsak z vsakim. Vsak tekmovalec je odigral
sedem dvobojev.
Besedilo: Mlaj
Foto: arhiv NTZS
Rezultati:
Kadeti 1. skupina
2. mesto:      Aljaž Goltnik
5. mesto:      Dejan Jokič
Kadeti 3. skupina
1. mesto:      David Grad
3. mesto:      Adam Grad
7. mesto:      Jan Kromar

28

Mengšan – julij 2019

Kadetinje 1. skupina
5. mesto:      Gaja Kobetič
Kadetinje 2. skupina:
2. mesto:      Živa Markič
5. mesto:      Brina Markič
6. mesto:     Neža Pogačar Žun

Aljaž je dosegel drugo mesto

Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar

Vsi tekmovalci

20. Odprto prvenstvo Mengša v namiznem tenisu
V počastitev občinskega praznika je namiznoteniška sekcija Partizana 2. junija že dvajsetič organizirala tekmovanje v
namiznem tenisu, hkrati pa osmi memorialni turnir Simona Jenca, imenovan po dolgoletnem tekmovalcu in namiznoteniškem
sodniku. Kljub lepemu vremenu je nastopilo 12 tekmovalcev.

Tekmovanje je potekalo po sistemu igranja
TOP, kar pomeni, da je vsak igral z vsakim
v isti skupini, na koncu pa se je seštelo vse
zmage posameznega igralca. Tekmovanje je
potekalo pod vodstvom Žige Zupana, pokale
najboljšim pa je podelila soproga pokojnega
Simona.
Besedilo in foto: Žiga Zupan

Vrstni red:
1. mesto: Bojan Maselj
2. mesto: Franci Strnišnik
3.–4. mesto: Gregor Svetec,
Robert Mali

Najboljši z osvojenimi pokali
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Uspehi članov Badminton kluba Mengeš na
mednarodni ADA ligi
Še zadnji in finalni badminton turnir v seriji turnirjev ADA lige je bil organiziran v Sarajevu – Sarajevo open 2019, in sicer
v soboto, 8. junija.
Ena ekipa članov BK Mengeš se je s kombijem v Sarajevo odpravila
že v četrtek, druga pa v petek. Sobotni dan smo preživeli v velikem olimpijskem kompleksu Zetra, kjer smo uživali v nostalgičnem
vzdušju objekta, ki je gostil odptje ZOI 1984. Dvorana je bila leta
1992 bombardirana, vendar so jo s pomočjo Mednarodnega olimpijskega komiteja konec devetdesetih let obnovili, zato danes nosi
ime Juan Antonio Samaranch – v spomin na takratnega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja.
Finalni turnir ADA lige v Sarajevu je gostil 176 igralcev badmintona iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Danske,
Francije ... Odigranih je bilo 340 tekem. Konkurenca je bila izredno
močna in člani BK Mengeš smo se znova izkazali za odlične igralce
badmintona. Domov smo prinesli dve zlati in dve bronasti medalji.
V mešanih dvojicah (XD B) sta si prvo mesto priborila Tanja Papler
in Uroš Bregar (BK Mengeš), v mešanih dvojicah (XD C) sta bila
Rok Kalan in Helena Šinkovec (oba BK Mengeš) četrta. Zlato medaljo sta v ženskih dvojicah (WD C) osvojili Irena Burgar in Helena
Šinkovec (BK Mengeš). Bronasto odličje v moških dvojicah (MD B)
sta dobila Uroš Bregar in David Vrhovnik (oba BK Mengeš), tretje
mesto posamezno (MS D) pa je osvojil Rok Kalan (BK Mengeš).
V skupnem seštevku ADA lige v sezoni 2018/2019 so se med
najboljše v regiji bivše Jugoslaviji uvrstili tudi člani BK Mengeš –
skupno po sedmih turnirjih (Opatija, Zagreb, Zrenjanin, Brežice,
Ljubljana, Varaždin, Sarajevo):

1. mesto Tanja in Uroš (XDB)

Besedilo in foto: Helena Šinkovec
Moške dvojice (skupaj kar 120 igralcev)
Uroš Bregar, MDB – 2. mesto
Igor Tomazin, MDB – 3. mesto
Mešani pari
Uroš Bregar, XDB – 2. mesto
Mateja Jus, XDC – 2. mesto
Igor Tomazin, XDC – 2. mesto
David Vrhovnik, XDC – 3. mesto
Posamezno
Rok Kalan, MSD – 2. mesto
2. mesto Uroš Bregar (MDB)
1. mesto Irena in Helena (WDC)
Skupinska slika BK Mengeš
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Mengeški kolesarji v Dolomitih

Športni junij v Kolesarskem
društvu Mengeš
V soboto, 1. junija, je Kolesarsko društvo Mengeš organiziralo kolesarski vzpon na
Mengeško kočo, s katerim so športno obeležili mengeški občinski praznik.

Absolutna zmagovalca na 11. vzponu na
Mengeško kočo

Kolesarji so se zbrali v Športnem parku Loka
in od tam v zaprti vožnji vozili do osnovne
šole, od koder je bil leteči start. Kljub deževnemu maju je na dan vzpona sončno vreme
poskrbelo, da so vsi kolesarji srečno prispeli
na cilj.
Najboljši v posameznih kategorijah se prejeli medalje in nagrade, podelili pa so tudi
pokala za najboljšo žensko in najboljšega
moškega tekmovalca v absolutni kategoriji.
Letos je bila med ženskami najhitrejša Maja
Jerič, med moškimi pa je priznanje za najboljšega kolesarja prejel Andrej Likar iz KD
Izvir Vipava.
Konec junija se je enajst članov društva udeležilo znamenitega kolesarskega dneva Sella ronda bike day v Dolomitih. Običajno se
samo v enem dnevu na krožno kolesarsko
pot po lepo speljani gorski cesti v okolici poznanih središč Alta Badie in Val Gardene na
2.100 metrih nadmorske višine odpravi do
30.000 kolesarjev. Tokrat jim je bilo vreme
žal manj naklonjeno, a so Mengšani skupaj
z drugimi kolesarji vseeno uspešno kljubovali
hladnemu in deževnemu vremenu. V nedeljo
so v prijetnem sončnem vremenu uspešno
prekolesarili krožno progo Passo Campolongo–Passo Pordoi–Passo Sello–Passo Gardena; 55 km in 1800 višinskih metrov so
uspešno premagali v dobrih treh urah.
Že tako uspešen junij pa je z naslovom državnega podprvaka več kot uspešno zaključil
Marko Jeretina na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Radovljici. Za lep uspeh
mu iskreno čestitamo.
Besedilo in foto: Nataša V. Jerič

Marko Jeretina znova med najboljšimi na državnem prvenstvu v cestnem kolesarjenju
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Živahna tradicionalna
galerija na prostem
Sprehod ob Pšati

Zaključni koncert
Glasbene šole Domžale
oddelka Mengeš
Prostorna dvorana župnišča v Mengšu je bila gostiteljica
mladih upov Glasbene šole Domžale oddelka Mengeš, in
sicer v torek, 21. maja. Mladi instrumentalisti in pevci so
se predstavili v vsem svojem sijaju zbranim v dvorani, med
katerimi je bil tudi domači župnik Marko Košir.

Galerijo sta si ogledala in pozdravila goste župan Franc Jerič in
podžupan Bogo Ropotar

V prelepem zelenem okolju Staretovega drevoreda v športnem
parku v Mengšu je Likovno društvo Mengeš organiziralo že tradicionalno galerijo na prostem, ki jo označuje že od prvih dni
ime »Sprehod ob Pšati«. Galerijo smo člani društva postavili
ob potoku Pšata v soboto, 15. junija. Na srečanje smo povabili
številne likovne prijatelje iz različnih krajev. Gostili smo likovnike s Polzele, Trzina, Ljubljane, Radomelj, Kamnika in Istre.
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Vreme nam je bilo naklonjeno, ni bilo hude vročine, še celo popršilo
je malo, da je moral Aleš, ki je slikal v suhem pastelu, svoje delo kar
pospraviti. Sicer so bila na ogled likovna dela tridesetih likovnikov na
36 slikarskih stojalih. Ker je bilo stojal premalo, smo slike obesili kar
na lipe. Kip »Cvetoči čeveljčki« in 98 slik si je ogledalo veliko število
sprehajalcev in obiskovalcev. S svojim obiskom sta nas počastila župan Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar, ki sta skupaj pozdravila
naše goste.
Na ogled je bila široka paleta motivov, od velikih do malih platen v
različnih tehnikah. Razstava je pritegnila ne le odrasle, tudi otroci
so se ustavljali ob slikarjih in jih opazovali pri delu. Nekaj učencev
bližnje osnovne šole, s katero društvo že leta sodeluje, se je kar dolgo
sukalo okrog likovnikov in fotografiralo. Očitno jih je pritegnil tak način
druženja z likovniki. S tem dogodkom so nekako zaokrožene aktivnosti
društva v prvem polletju.
V zadnjih mesecih so bili posamezni člani društva aktivni na različnih
področjih, delavnicah in ex temporih.
Sredi marca je društvo razstavilo v Mesing baru – Mestni kavarni 7 fotografij članov in 3 slike v akrilu Leonide Goropevšek. Špela Magister
je marca postavila razstavo svojih slik v DSO Črnuče. Helena Testen
in Martina Kozamernik sta razstavili svoje slike na temo »Čebele naše
življenje« na Dvorcu Štatenberg. Martina Kozamernik je obesila na
ogled svoje slike v suhem pastelu v Trdinovem hramu. Slikarskega in
fotografskega ex tempora Litija 2019 na temo »Mostovi čez Savo v
litijski občini« sta se udeležili Binca Lomšek in Helena Testen. Binca
Lomšek je sodelovala na ex temporu Lisec 2019, 5. ex temporu Mokronog Trebelno, Diana Korelc pa je v sklopu »Lekovcev« sodelovala
na razstavi v Galeriji Lek z dvema slikama. Razstava je na ogled do 1.
septembra. Člani društva smo tudi letos sodelovali na Golažijadi RUP
Mengeš, ki jo mengeški taborniki prirejajo že vrsto let.
Spomladanski del likovnih aktivnosti članov likovnega društva se počasi končuje. Pričakujemo še tematsko razstavo klasičnega slikarstva
Zlata paleta ZLDS, kamor sta se uvrstila Aleš Koman in Marjana Tavčar. Nato pa na zaslužene počitnice, že septembra pa v nove podvige.

Malo besed in več igranja ter celo petja je bilo tokrat slišati in vsak od
nastopajočih je prejel močan aplavz za svoje igranje. In kdo so tisti, ki
so podprli mlade glasbenike s svojim obiskom? Poleg staršev še stari
starši, ki so kar sijali ob sijajnih nastopih svojih vnukov in vnukinj in
jim zato poleg čestitk namenili še močan objem na koncu prireditve.
In iz kakšnih inštrumentov so tokrat izvabljali glasove učenci od 2. do
7. razreda.
Začeli smo s tolkali, ki so nas predramila in navdušila, čeravno je bil
samo vibrafon. Z nežnimi glasovi, vmes tudi z nekaj močnejšimi, nas
je malce umirila harmonika, da smo se lahko predali nežnim glasovom
klavirja. In že nas znova predrami trobenta, ki jo v naslednjem nastopu dopolnjuje harmonika, ki jo nadomesti klarinet. In znova klavir,
nato pa pride malce večja zasedba, kar dve violini in kitara, zanimiv
trio in tudi glasovi so navdušili. Še oboa, flavta in violončelo in že
pride na vrsto klavirska skladba, ki jo nadgrajuje duo flavt. Glasbila
za hip prekine petje in nato sledi kitara ter še enkrat klavir, violina in
klarinet.
Nato nas v drugi svet popeljeta dva rogista, ki prepustita svoje mesto
še harmoniki, kitari in bas kitari. In že smo skoraj pri koncu. Znova
nas navdušijo Mihaelove strunce in to tako, da smo številni takoj po
koncu nastopa sklenili, da se udeležimo še kakšnega njihovega koncerta.
Spet smo doživeli prijeten glasbeni večer in upamo, da ga bomo deležni tudi prihodnje leto.

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Besedilo in foto: DJD
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Ključ Zvonariade prejeli pevci iz Mengša
Pevke in pevci MePZ Šentviški zvon iz Lukovice so gostili srečanje pevskih zborov Zvonariado, ki poteka enkrat na leto, a
vsakokrat v drugem kraju. V goste so povabili Triglavske zvonove, Savinjski zvon, Mengeški zvon, Zvon iz Šmartnega pri
Litiji in Zvon z Mute. Na koncu so ključ torej organizacijo prihodnje Zvonariade v letu 2020 predali kar v sosednjo občino,
v Mengeš Mengeškemu zvonu.

Prireditev je vodila Helena Urbanija.
Foto: Miro Pivar

V soboto, 18. maja, smo tako v Kulturnem
domu Janka Kersnika v Lukovici prisluhnili pevskim zborom in vokalnim skupinam z
imenom Zvon iz vse Slovenije. Kljub številnim zborom, ki nosijo ime Zvon, se je tokrat
povabilu prireditelja odzvalo na 21. Zvonariado šest zborov, ki se ponašajo z, če že ne
vsi, bogato zgodovino in številnimi uspehi na
glasbenem področju. Zato smo lahko slišali
na koncertu odlične izvedbe pesmi sloven-

skih in tujih avtorjev. Prireditev s predstavitvijo dela in utripa v nastopajočem zboru
nam je podala Helena Urbanija in kot prvega
povabila Pevsko društvo Zvon Šmartno pri
Litiji, ki ga vodi zborovodkinja Marija Celestina. Zbor se ponaša s častitljivo letnico
obstoja, saj šteje že 130 let. A pevke in pevci niso iz tistih ustanovnih časov. Fante in
može moškega komornega zbora Mengeški
zvon lahko opazimo pri številnih zborovskih

zasedbah, od cerkvenih pa vse do Mengeškega zvona. Vodi jih zborovodja Anže Hribar
in kakor je videti, če se znaš organizirati, ni
težko biti pri dveh ali treh zborih. Na mladih
oziroma mlajših svet stoji in to je značilnost
mešanega pevskega zbora Zvon Muta, ki ga
vodita dve mladi, a zelo zagnani zborovodkinj Rina Repnik in Alja Krušič. Pester izbor
pesmi, od domače slovenske, črnske duhovne ali povsem modernih skladb, pove, kdo
vrti dirigentsko palico. Zborovodkinja Metka
Jagodic Pogačar je pripeljala na oder moški
pevski zbor Savinjski zvon, ki se lahko ponaša s tem, da ima v svojih vrstah še kar nekaj
ustanovnih članov. Vokalno-instrumentalna
skupina Triglavski zvonovi Dovje-Mojstrana
deluje v okviru Društva in pod vodstvom zborovodkinje Metke Gregorič radi prepevajo vse
pesmi, tako od cerkvenih, umetnih, ljudskih,
črnskih duhovnih pesmi, pesmi Jakoba Aljaža, popevk in vse do modernih pesmi. Kot
zadnji so nastopili še pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon, ki deluje
pod vodstvom zborovodij Špele in Matevža
Kinka in letos praznuje 30. obletnico obstoja.
Na koncu so vsi skupaj pod taktirko Matevža
Kinka zapeli še tri pesmi. In kako drugače
končati Zvonariado kot s pesmijo Ko nam za
praznik zapoje zvon, za malce mlajše obiskovalce Mlade oči in planinsko, da zaokrožijo
celoto. A ni bilo ravno konec prepevanja, tam
pred Pungartnikovo hišo so se združili glasovi
članov različnih zborov in prepevanja kar ni
bilo konca. Tudi potem, ko so se vrnili v dvorano na manjšo pogostitev, je pesem privrela
na plan in do odhoda domov ni utihnila.
Besedilo in foto: DJD
Mengšan – julij 2019
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Zaključna produkcija
plesalk v duhu Petra
Pana

Mengeški likovniki že
tretjič na likovno kolonijo
v Novi Klošter

Plesalci Društva AIA – Mladinskega centra so 16. junija v Kulturnem domu Mengeš premierno predstavili plesno predstavo
Peter Pan. Zaključila se je z besedami: "Vsak izmed nas je
nekoč že srečal Petra Pana, čeprav se tega morda ne spomnimo, on in Najdenčki pa še naprej uživajo v deželi Nije. Kdo ve,
morda pa se kdaj oglasi prav pri vas!"

KUD Polzela je ob 120. obletnici pripravilo 3. likovno kolonijo
Novi Klošter, na katero je bilo spet povabljeno tudi Likovno
društvo Mengeš. Praznovanje velike obletnice je združilo s srečanjem malih vokalnih skupin in predstavitvijo ter pogostitvijo
Gobarskega mikološkega društva Polzela.
V atriju Dvorca Novi Klošter so bila razstavljena številna likovna dela
domačih likovnikov in gostov. Priporočena tema je bila »Valentin Vodnik v pesmih in povedih«.
Poleg slik ustvarjalcev s Polzele so razstavljali tudi likovniki s Tabora
in deset članov našega likovnega društva, in sicer Lojze Burja, Leonida Goropevšek, Martina Kozamernik, Binca Lomšek, Ina Malus,
Barbara Rabič, Emanuela Rodica, Marjana Tavčar, Helena Testen in
Milica Tomšič. Prireditev je bila v poletno sončnem vremenu v senci
vrta ob dvorcu v soboto, 8. junija, kot uvod v odprtje 3. likovne kolonije. Udeležili so se je številni gostje, obiskovalci in med njimi tudi pet
mengeških likovnikov.
Župan Občine Polzela Jože Kužnik je nagovoril številno občinstvo,
predsednik KUD Polzela Marko Slokar pa je sodelujočim likovnikom
podelil nageljne v zahvalo za sodelovanje. Čez nekaj dni se bo razstava z dvorca Novi Klošter preselila na grad Komenda na Polzeli.
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Peter Pan in Zvončica ob prepevanju pesmi Gremo tja. Foto: Anže
Lustek

V predstavi so moči združile vse plesne skupine Društva AIA pod vodstvom trenerke Sanje Tomšič, in sicer so bili del predstave tako malčki,
stari od treh let dalje, mlajše pionirke, pionirke, mladinke in članice.
Za produkcijo pa je poskrbelo 18 mladih prostovoljcev Mladinskega
centra.
Tudi tokrat so plesalci s svojim pestrim in energičnim nastopom navdušili gledalce, ki so jih že med predstavo nagrajevali z bučnim aplavzom.
Poleg izvrstnih plesnih točk so mladi pokazali, koliko talentov in kreativnosti se skriva v njih, saj so se izkazali tudi v vlogi igralcev in pevcev.
Ob tem se za pomoč zahvaljujemo Saši Hudnik, Maji Tomšič ter vsem
prostovoljcem Mladinskega centra!
Z zgodbo, ki govori o odraščanju in o ohranjanju otroka in igrivosti v
sebi, smo prišli do zaključka letošnje plesne sezone. S septembrom pa
nadaljujemo plesno pot z novimi izzivi. Vabimo tudi tebe, da se nam
pridružiš. Se vidimo v jeseni!

Besedilo: Sanja Tomšič
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Likovni ustvarjalci Polzele in Mengša

Avtorica Leonida Goropevšek

Certifikat kakovosti Alešu Komanu in Marjani Tavčar
Iz niza tematskih razstav Zveze likovnih društev Slovenije v projektu Zlata paleta je bila po izboru strokovne komisije 1. junija
postavljena razstava klasičnega slikarstva na Dvorcu Oplotnica. Strokovna komisija je za razstavo izbrala 44 likovnih del iz
štirinajstih društev.

Za likovno delo "Kam" je certiifikat kakovosti
prejela Marjana Tavčar

Predstavnik strokovne komisije Matija Plevnik, umetnostni zgodovinar, je podal mnenje: "Z izrazom klasično slikarstvo opredeljujemo v formalnem smislu obliko slike na

platnu, slogovno pa zajema obdobja od
renesanse do vključno impresionizma. Ta
zvrst slikarstva velja za najbolj žlahtno obliko slikarstva, saj ima večstoletno tradicijo in
še danes enakovredno sobiva s sodobnimi
umetniškimi, slikarskimi praksami. Znotraj
te tematske razstave, ki je sestavni del projekta Zlata paleta 2019, so bile določene
tri vodilne teme: ljubezen, svetlo-temno in
zavito-oglato. Razstavljena dela so klasična
likovna dela, ki gledalce nagovarjajo s tremi
osnovnimi temami in dokazujejo o vsakokratnem likovnem osmišljanju sveta, ki nas
obdaja."
Predsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila
zahvale, priznanja in certifikate kakovosti.
Aleš Koman je prejel certifikat kakovosti za
svoje delo »Prijatelja«. Dve likovni deli Marjane Tavčar sta bili tudi v izboru na razstavi,
za delo »Kam« je prejela certifikat kakovo-

Za "Prijatelja" je certifikat kakovosti prejel
Aleš Koman

sti. Obema nagrajencema čestitamo. To je
lep zaključek spomladanskega dela aktivnosti našega društva.
Besedilo: Binca Lomšek
Foto: Leonida Goropevšek

Taborniška 13. tradicionalna golažijada
Taborniško društvo RUP Mengeš je na prvo junijsko soboto v letnem gledališču priredilo že 13. tradicionalno tekmovanje v
kuhanju golaža. Za najbolje ocenjeni golaž se je letos potegovalo sedem ekip, vsi že stalni udeleženci taborniških golažijad.

Ocenjevanje golažev

Ekipe so z rezanjem čebule začele ob 9. uri
in skoraj do 14. ure so lahko popravljali in
izboljševali okus svojega golaža. Tekmovanje v kuhanju golaža smo začinili še z enim
preizkusom, ki bi v primeru izenačenja v
ocenah golaža pripomogel h končni razvrstitvi. In kako je potekal ta preizkus? En

Zmagovalne ekipe letošnje golažijade

član iz ekipe je moral z zavezanimi očmi, le
z vonjem (in otipom), prepoznati izbrane začimbe. Kot vsako leto pa o končni razvrstitvi
odloča komisija, ki jo sestavljajo naključno
izbrani obiskovalci golažijade. Letos so ocenili, da je bil najboljši golaž ekipe Sovice.
Na drugo mesto so se uvrstili ekipa Gasi-

lec, tretje mesto je zasedla ekipa Tanja in
Anja. Hvala vsem udeležencem za druženje
v sproščenem vzdušju in se znova vidimo
prihodnje leto.
Besedilo: Helena Šinkovec
Foto: Binca Lomšek
Mengšan – julij 2019
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TRETJE OBDOBJE

To delo me radosti in bogati
Prostovoljstvo, namreč, pomoč starejšim. Te besede je izrekla Tatjana Ilovar, mengeška prostovoljka, vendar bi enak
odgovor zagotovo slišali od vsakega prostovoljca, če bi ga vprašali, kaj mu pomeni vključenost v širok program, ki se
predvsem zadnje desetletje vse bolj širi v Sloveniji. Kar težko bi našli kako lokalno skupnost, v kateri o programu ne
bi vsaj razmišljali, če ga že ne izvajajo. Povsod se namreč najdejo ljudje, ki jim samo skrb zase ni dovolj. Ob različnih
obveznostih jim še vedno ostane nekaj časa za tiste, ki potrebujejo pomoč ali zaradi osamljenosti prijazno besedo. Dr.
Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka rad pove, da dela s skupino starostnikov že več kot tri desetletja.

Prostovoljci Tatjana Ilovar, Borut Trček, Vesna Gombač Poženel

V naši občini sta na tem področju doslej
največ naredili humanitarni organizaciji RK
in Karitas, vendar je njuno osnovno poslanstvo nudenje materialne pomoči. Že za to
potrebujeta številne prostovoljce. Pred približno desetletjem in pol se je v Sloveniji začel širiti program Starejši za starejše, ki se
dopolnjuje v skladu s potrebami starejših in
številom prostovoljcev. Usposabljanje prostovoljcev je prevzel Inštitut Antona Trstenjaka, ki teorijo in prakso delovanja povezuje s široko zasnovanim programom Kakovostno staranje ter ob reviji z istim naslovom.
Tudi v naši občini smo v zadnjem času pogumno stopili na to pot. Zgledujemo se po
bogatih izkušnjah v občini Komenda, pomaga nam tudi dr. Ramovš. Kar nekaj oseb je
vključenih v strokovno pripravo, trije so ga
že zaključili.
Borut Trček je prostovoljec z najdaljšim stažem: »Že kot mladostniku mi ni bilo vseeno,
če je kdo, ki sem ga poznal, tako ali drugače trpel zaradi pomanjkanja ali izključenosti iz družbe. Občutil sem sočutje, vsaj
pogovarjati sem se želel s takim človekom,
če že drugače nisem mogel pomagati. Zato
je razumljivo, da mi je prostovoljstvo blizu.
Doslej sem se udejstvoval predvsem v Ljubljani, ker sem tam v službi, v Mengšu pa
sem vodil usposabljanje skupine v programu
'preprečevanje padcev'. V Mengšu morda
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niso posebej kritične razmere, med starejšimi pa opažam precej osamljenih, zlasti žensk. Tudi v prihodnje bo moje mesto v organiziranem prostovoljstvu ob strokovni podpori
Inštituta Antona Trstenjaka. Potrebno bo
bolj promovirati to dejavnost, da bodo njeno
koristnost prepoznali tako koristniki kot tisti,
ki bi jo kot prostovoljci lahko ponudili.«
Vesna Gombač Poženel: »O tem, da bi kaj
dobrega počela za ljudi, potrebne pomoči, sem začela razmišljati ob upokojitvi. V
Mengeš sem se preselila pred štirimi leti. S
prostovoljno dejavnostjo sem začela v Kamniku, v Mengšu pa jo izvajam v Mladinskem centru v obliki nudenja učne pomoči
šolarjem. Rada bi pomagala starostnikom,
pomoči najbolj potrebnim, ki zanje ne vemo,
ker se – morda prav zato – ne vključujejo
v organizirane dejavnosti. Najti pot do teh
izoliranih posameznikov mora biti naš izziv
– je moje trdno prepričanje. Razmer v naši
občini ne poznam dobro, sem pa trdno prepričana, da je pomoči potrebnih med starejšimi veliko. Letos sem skupaj s Tatjano
Ilovar vodila tečaj Preprečevanje padcev v
starosti, nadaljevali ga bova jeseni. Dobila sem lepo, samozadovoljujočo izkušnjo,
dragoceno za vsakogar. Prepričana sem, da
nas bo čedalje več in da bomo, primerno organizirani ter usposobljeni, uspešno izvajali
svoje poslanstvo.«

Tatjana Ilovar: »Razmišljanje o demografskih
spremembah ter problemih, ki jih le-te prinašajo, me je spodbudilo, da sem sprejela
odločitev: kot prostovoljka se bom vključila
v skupino, da pridobim znanja o medčloveškem sožitju in o kakovostnem staranju ter
da pridobljeno znanje prenašam z besedami in dejanji v ožje in širše okolje. Ker sem
še zaposlena, je nekoliko težje, vendar gre.
Oktobra 2018 sem se v Komendi vključila
v tečaj, od aprila letos pa skupaj z Vesno
vodim skupino za preprečevanje padcev v
starosti. To delo me radosti in bogati. Na
vsakem srečanju dobim potrditev, da je za
kakovostno staranje pomembno medgeneracijsko sodelovanje. V prihodnje mi bo izziv, da se približam ljudem, za katere bi bilo
dobro, da bi se priključili skupini in njenemu
delu, pa se ne znajo ali ne zmorejo. Osamljenim je namreč ob naraščajočih težavah
čedalje težje.«
Tako torej. Prvi koraki so spodbudni. V skupini, ki si prizadeva, da bi čim več primerov
dobrih praks, ki koristijo starejšim in so se
uveljavili po Sloveniji, postopoma prenašali
v naše okolje, da se številčno krepimo in se
usposabljamo za dobro delo. Na zadnjem

Delovna skupina

razgovoru v tej sezoni smo se dogovorili,
da bi bila dobra spodbuda za boljše delo v
občini ustanovitev Društva za kakovostno
staranje, ki bi povezovalo vse aktivnosti
ter uresničevalo načela medgeneracijskega
sožitja. Dr. Ramovš je že zagotovil, da bo
Inštitut Antona Trstenjaka nudil strokovno
pomoč. Več o tem in o programu pa v prihodnji številki.
Besedilo: Branko Lipar
Foto: Borut Trček
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Občina Mengeš potrebuje strategijo za mlade
Občina Mengeš potrebuje Strategijo za mlade, saj doslej sistemskega pristopa k tej tematiki še ni bilo. Namen strategije je vzpostaviti
dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske dejavnosti. S tem dokumentom bi lahko celovito uredili položaj mladih
v občini in zagotovili primerno okolje mladinskemu organiziranju in delu, zagotovili bi pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o
zanje pomembnih stvareh v občini. S strategijo bi lahko dosegli boljšo organiziranje mladih, saj mladi s svojimi aktivnostmi izboljšujejo
kakovost življenja v okoljih, v katerih delujejo, prinašajo nove ideje, krepijo medgeneracijsko in medkulturno solidarnost, dajejo pobude
za spremembe ter bogatijo ponudbo aktivnosti v prostem času. S strategijo bi, preko Komisije za mlade, tako mladim omogočili tudi
sodelovanje pri odločanju o stvareh, ki so zanje pomembne. Strategija bi bila dokument, ki bi ga sprejel Občinski svet in bi vodstvo občine
zavezal, da pri odločitvah upošteva tudi mnenje mlade generacije, ki bi bila zastopana preko posebne komisije, to pa bi imenoval župan.
Za pripravo strategije v občini je treba najprej
pridobiti trenutno sliko stanja mladih in njihovih
potreb na področjih zanimivih za mlade, kot so
zabava in prosti čas, stanovanjska problematika, zaposlovanje, mobilnost, izobraževanje,
participacija, informiranje, pomoč starejšim,
šport in druge dejavnosti. Strategija bi tako
v prvi fazi pokazala interese mlade generacije v občini Mengeš v drugi fazi pa realizacijo
programa za vključevanje mladih v družbeno
življenje.
Na junijski seji Občinskega sveta Občine Mengeš je svetnik Matic Slokan pod točko pobude
in vprašanja županu predlagal, da bi ustanovili odbor za mlade. Župan mu je odgovoril, da
odbora Občina ne more ustanoviti, saj za to
v veljavnih predpisih nima nobene osnove. To
pa, po mojem mnenju, ne drži, saj ima Ob-

čina na podlagi Zakona o mladinskem interesu ter Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013–2022, ki jo je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije, možnost ustanoviti posvetovalno in delovno telo za mladinska
vprašanja, ki lahko pripravi Strategijo za mlade
in jo posreduje v sprejem Občinskemu svetu.
Take komisije že obstajajo v drugih slovenskih
občinah (Domžale, Trzin, Kamnik, Ajdovščina,
Ljutomer, Slovenske Konjice in še več drugih
občin).
Komisijo za mladinska vprašanja bi morali
sestavljati predstavniki mladinskih organizacij
oz. mladinskih sekcij v delujočih društvih, občinske uprave, občinskega sveta ter zainteresirane javnosti in bi bila stalen organ, ki bi mladim omogočal aktivno udeležbo in vplivanje na
odločitve, povezane z življenjem in delovanjem

Državni zbor Republike Slovenije je že 24.
oktobra 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022

Občine. Reševanje mladinskih vprašanj bi tako
trajno sistemsko rešili tudi v naši občini.
Trenutno se z mladinsko dejavnostjo uspešno
ukvarja mladinski center AIA, ki bi lahko ob
sodelovanju z Občino oz. Komisijo za mlade
razširil svojo dejavnost in postal ključni izvajalec Strategije za mlade.
Besedilo in foto: Peter Gubanc, predsednik SMO

Športna dvorana da, toda zakonito – zato
skupinska ovadba!

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

Gre za sume odgovornosti za nezakonitosti in za neukrepanje seznanjenih ob argumentiranih opozorilih in prijavah.
Delovanje pravne države je nujnost. Državljanska oz. človeška pravica in del nje, pravo, je, da veljata in se udejanjata! To
nam omogoča in lahko razumemo, da celo nalaga Ustava (44. člen).
Ni volje za demokratično razpravo in iskanje najprimernejše rešitve ob ponujeni celoviti in hkratni izvedbi prostorskih
potreb OŠ Mengeš z dodatno šolo in vrtcem. Niti ni smisla za vrednoto Mestnega parka Mengeš. Gre tudi za vprašljivost
lokacije in velikost dvorane z rušenjem zunanjih igrišč in posekom dreves ob njem.
Glavne podlage sumov za skupinsko ovadbo so
naslednje (podrobneje na https://1planet4u.
blogspot.com/2019/06/skupinska-ovadba-zaradi-sumov_14.html):
A. Nezakonita proračunska obravnava investicije: kršenje uredbe o enotni metodologiji
in kršitve zakona o javnih financah – z ignoranco mnenj MF;
B. Kršitve Občinskega prostorskega načrta
Občine Mengeš;
C. Izdano gradbeno dovoljenje brez upoštevanja ali vsaj odziva na opozorjene in navedene
spornosti;
D. Izdano gradbeno dovoljenje v odprtem sodnem sporu;
E. Preprečevanje in zavlačevanje seznanjanja

Posekano in porušeno, namesto obnovljeno – z dvorano in prostori šole v sklopu sedanje telovadnice in avle

z dokumentacijo in podatki v zvezi z investicijo telovadnica/športna dvorana Mengeš.
Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, vodja
Civilne iniciative Mengeš
Mengšan – julij 2019
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Pristavski bajer
S pridobitvijo pristavskega bajerja, ko je voda zalila opuščeno opekarniško jamo, smo dobili edinstven naraven habitat, ki ga
na žalost ne cenimo dovolj. Uporablja se sicer za ribolov, v zimskem času, če so nam temperature naklonjene, včasih tudi za
drsanje. Nekateri, ki zaupajo, da je voda kljub motnosti dovolj čista, se v njem tudi kopajo. Bajer ima stalen pritok iz bližnjih
studenčkov. Kakovost vode dokazuje potočni rak, ki živi samo v najčistejših vodah in ga lahko vidimo tudi v našem bajerju.
Glina, ki je omogočila nastanek bajerja, je vedno bolj znana po svojih zdravilnih učinkih, saj razstruplja telo in je še posebej
koristna pri kožnih obolenjih, kot sta dermatitis in luskavica.

V bajerju in njegovi okolici najdemo bogastvo rastlinskih in živalskih
vrst. Nekaj minut stran od naselja se ob njem lahko spočijemo in
oddahnemo od hitrega vsakdanjega tempa, lahko se v mirnem prostorčku pogrejemo na soncu ali ohladimo v prijetni senci, ne da bi se

PISMA BRALCEV

Ko boš prišel, prinesi mi
rože
Tako je prepevala Stanka Kovačič, že pred leti. Ni mi znan
avtor besedila, pa vendar gre za to, da povem nekaj o vrtnicah.
Ni čudno, da so razglašene za kraljice cvetja, že davno.

nam bilo treba za to voziti daleč od doma in si vzeti veliko časa. Bajer
in njegova okolica sta eni tistih prednosti, zaradi katerih je naš kraj v
primerjavi z marsikaterim privilegiran.
Lep zgled za ureditev vodnatega območja nudita v občini Lukovica
Gradiško jezero in na Dolenjskem Turistično društvo Cerovo, ki si je za
to priskrbelo evropska sredstva in naredilo prijetno učno pot. (http://
www.cer.si/cerovo/)
Vsekakor je čas, da pospešeno razmislimo, kaj bomo storili mi s svojim dolgo prezrtim biserom. Predlogi za ureditev mengeškega bajerja
z okolico so bili v Mengšanu že nekajkrat omenjeni. Na območju ob
bajerju gradnja ni predvidena. Lastnikov je več, manjši delež ima tudi
občina. Nekdanja opekarna in okolica bajerja se zdaj prodajata. Predlagamo, da se občina zavzame in odkupi del zemljišča okoli jezera, da bi
uredili na primer krožno sprehajalno pot z učnimi tablami o tamkajšnjih
rastlinah, živalih in zgodovini opekarne. S krožno sprehajalno potjo ne
bi preveč posegli v prostor, prebivalci in obiskovalci občine pa bi pridobili novo možnost stika z naravno in kulturno dediščino. Tako bi združili
prijetno s koristnim in odgovorno ravnali z danostmi našega kraja.
Besedilo in foto: Matic Slokan, za OO SDS Mengeš

Čokoladno sladkanje
s Hoferjem in Rotary
clubom Domžale
Dan pred praznikom dnevom državnosti smo v CSD OSV Enoti Domžale prejeli sladko in slastno donacijo čokoladnih dobrot iz velikonočnih
zalog podjetja Hofer, ki nam jih je pripeljala Martina Oražem iz Rotary
cluba Domžale. Kombi je bil nabito poln, na sliki pa je del dobrot.
Z njimi se bodo pocrkljali otroci iz materialno šibkih družin,
ljudje v stiski, otroci v Materinskem domu Ljubljana in uporabniki Rdečega križa Domžale. V imenu vseh, hvala za
lepo dobrodelno delo.
Besedilo in foto: Marta Tomec

Da bodo čim dlje cvetele. je prav, da sproti odstranjujemo odcvetele
cvetove. Ko odstranimo vse cvetove, jih porežemo oz. prikrajšano za
približno pet listov. Na ta način lahko pričakujemo ponovno cvetenje
na jesen, seveda v manjšem obsegu.
Besedilo in foto: Rajko Vuga
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Popravek o avtorstvu prispevka Dogodek EkoReka
V junijski številki glasila Mengšan (str. 18) je bila pri objavi Dogodek EkoReka kot avtorica objave navedena dr. Urša Koce, ki je Zavodu Revivo pomagala pri objavi prispevka v glasilu. Avtorica objave je dr. Polona Pengal,
ki je tudi vsebinsko pripravila okroglo mizo. Za napako se opravičujemo.
Besedilo: Eva Horvat, Zavod REVIVO

OGLASI - ZAHVALE

Ko ugasnejo lučke najbližjih, nastane velika
praznina.
Hudo je, saj je izguba nenadomestljiva.
A v naših srcih ostajajo spomini in naši ljubi v
njih žive naprej.
In z nami vsa njihova ljubezen.

Srce je omagalo,
dih je zastal, a na tebe
spomin bo vedno ostal.

Ti ne veš,
kako pogrešamo te mi.
Spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

V SPOMIN
JANEZA PIRNATA

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 84. letu starosti
zapustil dragi oče, ata, pradedek, brat, stric
… – »šef«

24. julija mineva že eno leto, odkar je ugasnila
tvoja zvezda! Prenehalo je biti tvoje dobro in
plemenito srce. Odšel si tiho in brez besed. Hiša
brez tebe je sedaj pusta in prazna, a vendar
upamo, da si odšel tja, kjer vladajo mir, radost in
veselje. Ati, zelo te pogrešamo in obiskujemo tvoj
prerani grob. Vedno te bomo nosili v svojih srcih.

ZAHVALA
V hudi bolezni je svojo življenjsko pot v 85.
letu starosti sklenila moja draga mami, naša
mama, mama Minka, tašča, teta in svakinja

Vsi tvoji!

JOŽE ŽARGI

MARIJA VELEBERI

iz Mengša

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.
Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje
in sveče.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si ...

Še posebej se zahvaljujemo predsedniku PGD
Mengeš Sandiju Jakliču za govor, hvala Mengeški godbi, gasilcem, gasilskim veteranom in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti.
Vsi njegovi

ZAHVALA
V 83. letu življenja je svojo življenjsko pot
zaključila naša mami, babi, sestra, teta, tašča,
prijateljica, ki je v naša življenja vnesla mnogo
nasvetov in lepih spominov.

BERTA ŠUTAR
rojena ZALOKAR iz Mengša
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
izkazali sožalje in darovali cvetje ter svete maše.
Kakor tudi gospodu župniku za lep obred in
Pogrebni službi Vrbančič za sočuten odnos.
Lepa zahvala gre tudi vsem zdravnikom, ki so ji
pomagali v njeni bolezni.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste
jo imeli radi, se prišli od nje poslovit, in vsem, ki jo
boste vedno nosili v lepem spominu.

roj. Šegatin
iz Loke pri Mengšu
6. 4. 1935 – 12. 6. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem, sovaščanom, znancem,
bivšim sodelavcem MELODIJE MENGEŠ in
mojim iz BELINKE KEMOSTIK ter pevcem
MePZ sv. Mihaela, za besede tolažbe,
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala
tudi dr. Gabrijeli Kovač Mohar, Bojanu, sestri
Barbari za nesebično pomoč in P. S. Mirjam
za številne obiske in njeno skrb. Hvala tudi
osebju Kliničnega oddelka abdominalne
kirurgije UKC Ljubljana, ki so se potrudili,
da bi našo mamo ohranili pri življenju. Hvala
gasilcem PGD Loka za spremstvo na njeni
zadnji poti, gospodu župniku Marku Koširju
za lepo opravljen mašni obred in govor,
pevcem MePZ sv. Mihaela Mengeš in MOKZ
Mengeški zvon za lepo, do srca segajoče
petje in mojemu možu Marjanu za na orglice
zaigrano pesem: Ave Marija.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti,
ki se je boste spominjali in zanjo molili.
Draga mami, naša mama, hvala ti za vse
nauke življenja, in naša ljuba mama Minka,
naj te čuvajo angeli.
Vsi tvoji.

Vsi njeni.
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Večnamenska športna dvorana
Umestitev v prostor

Prikaz lokacije nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš in njene okolice.
Več si oglejte na: https://www.gartner-a.com/sportna-dvorana-menges

Tloris pritličja z vhodno avlo, velikim vadbenim prostorom in ogrevano dvorano pod tribunami.
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