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Posebna nagrada 
mengeškima 
glasbenikoma

Zmagi na državnem
prvenstvu

Mengeška godba znova 
Zlata

Treba je živeti svoje 
sanje. Za to ni nikoli 
prepozno!

26 32 368 16

Mladi loški gasilci z 
odličnim uspehom na 
regijskem tekmovanju 
v gasilski orientaciji

Letošnji prejemnik zlatega 
občinskega priznanja je bil 
Franc Urbanc. V gasilske vrste 
se je vključil že kot pionir in 
vseskozi zelo dejavno še vedno 
sodeluje pri delu društva.  
Pri svojem delu v društvu je 
dosleden, vesten, izkušnje 
prenaša na mlajše člane.



22. SLOVENSKO SREČANJE  
LJUBITELJEV STARE KMETIJSKE TEHNIKE 

IN STARODOBNIH VOZIL 

Avtor: Dušan Jejčič, gvaš 1999, traktor Fiat 702, letnik 1919, proizvajalec Fiat trattori

15. junij 2019 ob 11. uri

Za gostinske storitve in zabavni program je poskrbljeno

Vabljeni!
Organizator:

DRUŠTVO KMETIJSKE TEHNIKE SLOVENIJE, SEKCIJA LJUBITELJEV STARE KMETIJSKE TEHNIKE
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od JUNIJA 2019  

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

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
* Predstavitev metode BRAINOBRAIN, v sredo, 5. 6., ob 18.00, v Mladincu (Tanja Logar)

* Delavnica Kaj pa ti malcaš, priprava zdravih obrokov, v sredo, 11. 6., ob 16.00, v Mladincu (Tea Vuga)

* MODER ČLOVEK SE NE STARA, MODER ČLOVEK ZORI, v sredo, 12. 6., ob 19.00, v Mladincu (Andrej Pešec)

* Plesna predstava PETER PAN, v nedeljo, 16. 6., ob 18.00, v KD Mengeš (Sanja Tomšič)

* KAKO ODNOSI V DRUŽINI VPLIVAJO NA OTROKE IN NA ODVISNOSTI, v sredo, 19. 6., ob 18.00, v Mladincu (Teja Keber)

* ČUSTVENA INTELIGENCA, v sredo, 18. 9., ob 19.00, v Mladincu (Andrej Pešec)

PLES in VADBA 
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18.00 do 19.00; mladinska skupina, v torek in četrtek, od 19.00 do 20.00, članska skupina, 
v torek in četrtek, od 20.00 do 21.00; hip hop urice za mlajše (predšolske),ob četrtkih, od 17.00 do 18.00, v prostorih Mladinca (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 (Maja Maselj)

UČENJE IN SVETOVANJE     
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16.00–21.00 (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente, v Mladincu (Rok 

Resnik)

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)

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)
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 30. junija 2019
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Bogatitev društvenega 
in družbenega življenja v 
občini

Zgodba se je začela pred davnimi 135 leti, ko je bila na po-
budo 33 nadobudnih Mengšanov ustanovljena Mengeška 
godba. Dejstvo, ki ga pozna večina Mengšanov in je verje-
tno po toliko pretečenega časa že kar eden izmed premnogih 
‘mašilnih’ podatkov, s katerimi smo dan za dnem ‘bombar-
dirani’ iz razno raznih koncev. Malokomu pa je znano, da je 
bila ena izmed osnovnih idej, zakaj sploh ustanoviti godbo, 
ideja mengeškega graščaka in pobudnika ustanovitve, Miha-
ela Stareta. Njegovo vodilo pri pobudi je bilo, da bi preprečil 
pretepe nadobudnih mladeničev in bi se s širjenjem glasbene 
kulture pretepaške strasti na družabnih dogodkih malo umiri-
le in preusmerile v bolj koristne namene.

Kako plemenito vodilo, ki bi ga zlahka umestili tudi v današnji čas, 
ko vsak posameznik na sto in en način lahko izrazi svoje mnenje, 
brez cenzure. Mnenja pa na žalost največkrat izražajo poniževanje in 
diskreditacijo sočloveka. Takšne ‘digitalne pesti’ včasih bolijo še bolj, 
kot tiste izpred 135 let, ko je bila naslednji dan v opomin vidna zgolj 
kaka okrasitev okrog enega izmed očes …
Pozivam, da se tej davni pobudi pridružimo vsi – predvsem mladina. 
Z vključevanjem v društva si širimo krog pravih (ne virtualnih!) prija-
teljev in nadvse pomembnih življenjskih izkušenj. Menim, da smo v 
tem pogledu pri Mengeški godbi (in verjetno pri marsikaterem drugem 
društvu) zelo uspešni! Navsezadnje bi moralo biti slednje tudi zado-
stna spodbuda staršem, da svoje otroke vključujemo v take sredine in 
s tem pripomoremo k bogatitvi društvenega in družbenega življenja 
v občini, predvsem pa na najbolj zdrav način poskrbimo za ustrezen 
socialni razvoj svojih otrok. 
Naj vas na koncu, po upam, da plodnem razmisleku, povabim k pra-
znovanju našega jubileja, ki ga bomo obeležili v dneh od 20. do 22. 
septembra, obenem pa vam zaželim kakovostnega počitka in nabira-
nja novih moči med poletnimi počitnicami!

Gregor Žun
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Za vsakim dežjem posije 
sonce
Po vseh dolgih deževnih dneh, ki so nam že kar malo grenili 
življenje, je končno posijalo sonce. Bo že držal pregovor, da 
za vsakim dežjem posije sonce. V nekaterih deželah južno 
od nas, ga še veliko bolj nestrpno čakajo, saj jim poplave 
spet niso prizanesle. Kljub vsej neenakosti, ki se dogaja v 
svetu, nam neenakost kaže tudi vreme. Pa vendar, ljudje 
smo že v preteklosti preživeli marsikaj in verjamem, da 
bomo tudi v prihodnosti.

»Celo« evropske volitve smo preživeli. Za stranke zelo pomembne, 
za državljane pa očitno ne preveč. Kaže, da smo še vedno na razpo-
tju. Radi smo v Evropi, ki nam ponuja veliko prednosti, kdo pa nas 
zastopa v njej, pa nam očitno ni dosti mar. Morda pa je eden izmed 
vzrokov ravno v neenotnem nastopanju naših poslancev v Evropski 
uniji. Vsak vleče na svojo stran, s tem pa nam dajejo še večji obču-
tek, da ne moremo vplivati na spremembe, ali celo na usodo Evrope.
Lahko pa vplivamo na spremembe v naši lokalni skupnosti, kot po-
samezniki ali kot skupine. To znova dokazujejo vsi letošnji nagra-
jenci, ki so dobili posebna priznanja ob občinskem prazniku. Vsem 
hvala in iskrene čestitke. Vaš doprinos k tistemu lepšemu, boljšemu, 
je velik. To je opazil marsikdo izmed nas. 
Kljub številnim dogodkom v mesecu maju moram izpostaviti podpis 
pogodbe z izvajalcem za izgradnjo športne dvorane in igrišča ob njej. 
In to po več kot dvajsetih letih! Verjamem, da vsi tisti, ki vam v času 
šolanja ni bilo dano imeti športa v tej prepotrebni telovadnici, jo 
boste lahko uporabljali sedaj, saj za šport ni nikoli prepozno. 
Spoštovane bralke in bralci. Ko boste brali te vrstice, se bo »gulje-
nje« šolskih klopi za učence naše šole že skoraj zaključilo. Verja-
mem, da se vsak dan vsi čedalje bolj zavedamo, da je poleg uspeha 
v šoli ali službi, biti osebno zadovoljen največji uspeh. Zato vsem 
šolarjem, staršem, starim staršem, učiteljem in vam bralcem, želim 
zadovoljne, lepe in predvsem sončne dni.

Bogo Ropotar, podžupan

Občankam in občanom čestitam ob 
dnevu državnosti – 25. juniju.

                        Župan Franc Jerič

OBČINA

Pogodba za gradnjo 
Športne dvorane Mengeš 
podpisana

V sredo, 29. maja, je v poročni dvorani Občine Mengeš pote-
kala slovesnost ob podpisu pogodbe za gradnjo Športne dvora-
ne Mengeš. Pogodbo sta podpisala Franc Jerič, župan Občine 
Mengeš, in Janez Zorman, direktor SGP Graditelj. Župan je ob 
tem povedal: »Z družbo SGP Graditelj Kamnik smo sodelovali 
pri gradnji vzhodnega prizidka k Osnovi šoli Mengeš. Sodelo-
vanje je bilo izredno uspešno in seveda pričakujemo, da bomo 
prav tako uspešno sodelovali tudi pri izgradnji Športne dvora-
ne Mengeš. Za občino Mengeš je to najpomembnejši objekt od 
osamosvojitve občine.« Janez Zorman, direktor SGP Graditelj, 
pa je pri podpisu pogodbe izpostavil: »Veseli nas, da občani 
Mengša spoštujejo visokokakovostno gradnjo našega podjetja, 
zgradili smo različne objekte, ki jih za kakovost bivanja potre-
bujejo občani, Vrtec Mengeš, OŠ Mengeš, Dom upokojencev 
Mengeš, Zdravstveni dom Mengeš, NLB, izpostavo Mengeš, 
kupolo na mrliških vežicah, Godbeno gasilski dom, Fit top – 
Harmonijo Mengeš, glavni kanalizacijski kolektor Domžale-
-Mengeš ter zgradili več kot 600 stanovanj. Povezani smo tudi 
z gospodarstvom, gradili smo Filc Mengeš in Lek Mengeš. Naši 
zaposleni in štipendisti so tudi iz Mengša.«

Izbor izvajalca za izgradnjo Športne dvorane 
Mengeš
Občinska uprava Občine Mengeš je na portalu javnih naročil dne 
18. marca 2019 objavila javno naročilo za izgradnjo skoraj nič-
-energijske športne dvorane Mengeš. Do roka za oddajo ponudb, 
24. aprila 2019, je občina prejela pet ponudb v razponu od 
4.556.937,42 do 4.834.179,46 evra z DDV. Cenovno najugo-

Pogodbo sta podpisala Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Janez 
Zorman, direktor SGP Graditelj
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Šest županov podpisalo poziv pristojnim organom in 
institucijam za zmanjšanje letalskega hrupa

Na območjih gorenjskih občin je število preletov letal od leta 2013 
bistveno povečano. Predvsem pa župane moti, da je mogoče brez 
soglasja lokalne skupnosti spreminjati koridorje in odletne proce-
dure letalskega prometa. »Današnji skupni poziv županov Javni 
Agenciji Republike Slovenije za civilno letalstvo je prvi korak za 
izboljšanje razmer na tem področju. Prav tako Ministrstvo za In-
frastrukturo še ni sprejelo Pravilnika o skupnem hrupu in emisiji 
motorjev zrakoplovov na letališčih in v letališki coni ter višini pri-
stojbine za odpravo škodljivih posledic za okolje, čeprav je bila 
dana obljuba, da bo osnutek pripravljen do decembra 2008, za-
konsko pa bi moral biti sprejet že leta 2004. Naše zahteve niso 
neuresničljive, s skupnimi močmi bomo prišli do želenega cilja, 
tako na področju hrupa kot preletov letal nad naselji. V občini 
Šenčur nismo proti razvoju letališča, nasprotno, želimo si njego-
vega razvoja, vendar ne na škodo občanov vpletenih občin,« je 
pojasnil Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur.
Tudi v občini Vodice si že vrsto let prizadevajo za izboljšanje bi-
vanjskih razmer prebivalcev, ki so podvrženi negativnim vplivom 
letalskega prometa zunaj koridorjev. Aco Franc Šuštar, župan Ob-

Župani šestih zainteresiranih občin, MO Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Mengeš, Škofja Loka in Vodice, so pod-
pisali skupen dokument, namenjen pristojnim organom in institucijam, s katerim pozivajo k zmanjšanju hrupa in tako 
tudi na ta način uveljavljajo pravico sodelovanja pri pereči problematiki za zaščito interesa in zdravja svojih občanov. »Za 
končni uspeh oziroma dosego cilja je potrebno sodelovanje. Zato lahko izrazim zadovoljstvo, da smo se občine odločile za 
skupno sodelovanje pri izboljšanju oziroma želji po zmanjšanju obremenjujočih učinkov letalskega prometa,« je izpostavil 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš.

Ob spremembi zračne poti leta 2013 so se upoštevali zasebni interesi 
letalskih prevoznikov, zanemaril pa se je javni interes oziroma vpliv na 
občane, ki jih povzroča prekomeren hrup letal. Foto: MOK (vir: www.
sencur.si)

dnejša je bila ponudba podjetja SGP Graditelj Kamnik, v vrednosti 
4.556.937,42 evra z DDV. Izbrani izvajalec bo gradnjo začel takoj 
po zaključku šolskega leta 2018/2019.

Nepovratna sredstva za izgradnjo Športne 
dvorane Mengeš
Za izgradnjo Športne dvorane Mengeš so bila na razpisu Eko 
sklada konec leta 2018 pridobljena nepovratna sredstva v višini 
844.641,50 evra. V letu 2019 je bila Občina Mengeš uspešna 
tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kjer 
je pridobila še dodatnih 488.750,00 evra nepovratnih sredstev.

Predvidena dinamika gradnje
Po zaključku šolskega leta 2018/2019 bo izbrani izvajalec začel 

z zemeljskimi deli, ki bodo predvidoma zaključena do septembra. 
Nato se bo začela gradnja objekta ter z dobavo in vgradnjo opre-
me. Dela bodo predvidoma zaključena do jeseni 2020. 

Zaključek preureditve Osnovne šole Mengeš
Občina Mengeš je že pristopila k III. fazi preureditve Osnovne 
šole Mengeš, s ciljem zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete 
za potrebe osnovne šole. V sodelovanju z Osnovno šolo Mengeš 
je občina začela pripravo idejne zasnove za preureditev obstoje-
če telovadnice v jedilnico, kuhinjo in druge prostore. Za izvajanje 
kakovostnih pedagoških procesov pa bo potrebna tudi razširitev 
knjižnice.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko uprav

čine Vodice, je dejal: »V naši občini od vseh pristojnih v letalski 
panogi pričakujemo, da se še v tem mesecu začnejo izvajati aktiv-
nosti, ki bodo v skladu s podanimi predlogi občin Mengeš, Vodice, 
Cerklje, Šenčur, Kranj in Škofja Loka pripomogle k zmanjšanju 
hrupa letal in z njim povezanih škodljivih vplivov na življenje na-
ših občanov. Na Občini Vodice zavzemamo stališče, da bi hrup 
lahko izrazito zmanjšali z ukrepi, kot sta na primer vrnitev vzleta 
in pristajanja v koridor, ki se je uporabljal pred letom 2013, ter 
zmanjšanje preletov letal nad naselji v občini Vodice.«
»Ob spremembi zračne poti leta 2013 so se upoštevali zaseb-
ni interesi letalskih prevoznikov, zanemaril pa se je javni inte-
res oziroma vpliv na občane, ki jih povzroča prekomeren hrup 
letal. Verjamem, da so naše zahteve realne in da bodo ukre-
pi za razbremenitev okolja s hrupom sprejeti, predvsem s pri-
merno smerjo letenja nad manj poseljenimi območji,« je ob 
koncu srečanja sklenil Matjaž Rakovec, župan MO Kranj. 

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo

Foto: Gorazd Kavčič (vir: www.gorenjskiglas.si)
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OBČINA

Dela na obvoznici pospešeno napredujejo in bodo 
končana pred rokom
Gradnja manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš se je začela takoj po podpisu pogodbe oziroma uvedbi izvajalca, 
Gorenjske gradbene družbe, Kranj, v delo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na srečanju z novinarji ob občinskem 
prazniku povedal: »Po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov se je vložen trud poplačal. Gradnja po-
teka pospešeno. Predvidevamo, da bo obvoznica zaključena pred rokom, v gradbeni sezoni 2019. Na Občini Mengeš se 
hkrati že pripravljamo za prevzem cest, ki so sedaj v državni lasti in bodo z izgradnjo manjkajočega dela obvoznice, prešle 
v last občine. Z Direkcijo RS za infrastrukturo se dogovarjamo, da bodo omenjene ceste pred prevzemom obnovili oziroma 
zagotovili stanje, da bo promet na njih varen.«

Državne ceste, ki so sedaj v lasti države in bodo ob izgradnji ob-
voznice prešle v last občine, so na določenih delih zaradi izredno 
visokih obremenitev tranzitnega prometa v zelo slabem stanju. Prav 
zato si občina v pogovorih z direkcijo prizadeva, da bi bile anomalije 
na cestišču odpravljene pred prevzemom. Na Direkciji RS za infra-

Pospešena gradnja manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš

strukturo so zagotovili, da bodo pripravili terminski plan ter hkrati 
zagotovili potrebna sredstva za obnovo. 
Besedilo in foto: Tina Drolc

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo

Upravno sodišče zavrnilo 
pritožbo mag. Tomaža 
Štebeta

Celotna sodba je objavljena na spletni 
strani:
http://www.menges.si/menges-si/pr-
va-stran/upravno-sodisce-zavrnilo-pri-
tozbo-mag-tomaza-stebeta/

Besedilo: Občinska uprava

Upravno sodišče Republike Slovenije je dne 9. maja 2019 
pritožbo mag. Tomaža Štebeta, ki jo je vložil zaradi varstva 
volilne pravice o pritožbi zoper sklep in odločbo Občinskega 
sveta Občine Mengeš, št. 9000-05/2019-2 z dne 28. 03. 
2019, v celoti zavrnilo.
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Število obiskovalcev Festivala zdravja v Mengšu je 
bilo iz dneva v dan večje
V občini Mengeš je v prvem tednu maja v prostorih Mladinskega centra AIA potekal Festival zdravja, ki smo ga v sode-
lovanju z Občino Mengeš pripravile in izvedle sodelavke Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma Domžale. 
Aktivnosti in predavanja so potekala od ponedeljka do petka. Udeležba na predavanjih in meritvah, ki smo jih izvajali, 
je bila vsak dan večja, največja je bila v petek, ko smo Festival zdravja zaključili s testom hoje na 2 km. Glede na veliko 
udeležbo in željo udeležencev Festivala zdravja smo imeli še dodatno predavanje, kjer je imel vsak udeležencev možnost 
individualne interpretacije izvidov meritev in testa hoje. Osnovni namen Festivala zdravja v Mengšu je bila predstavitev 
Zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale ter opozoriti ljudi, da se ima tako rekoč vsakdo možnost udeležiti preventivnih 
programov v svojem domačem kraju.

Po prvem ponedeljkovem predavanju Promocija zdravja in predsta-
vitev zdravstveno vzgojnih programov se je glas o tem med občani 
zelo hitro razširil, tako da se je število ljudi, ki so se udeležili delavnic 
iz dneva v dan večalo. Ljudje so v torek in sredo z zanimanjem iz-
vedli analizo telesne mase, meritev holesterola, krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka in testiranja telesne zmogljivosti z 2-minutnim testom 
stopanja. Četrtek je bil namenjen duševnemu zdravju in predstavitvi 
psiho-edukativnih delavnic, zato smo dopoldan izkoristili za delav-
nico Tehnike sproščanja, v večernem terminu pa izvedli predavanje 
Stres in izgorelost. Petkov sončni dopoldan nam je omogočil popolno 

Petkov sončni dopoldan nam je omogočil popolno izvedbo testa hoje na 
2 km, ki je potekal v Športnem parku Mengeš. Vir Zdravstveno vzgojni 
center ZD Domžale

izvedbo testa hoje na 2 km, ki je potekal v Športnem parku Mengeš 
z začetkom na ploščadi pred Osnovno šolo Mengeš. 
Beseda je pogosto tekla tudi o nadaljevanju sodelovanja, izvedbi de-
lavnic v prihodnje in kako pridobiti napotitev v Zdravstveno vzgojni 
center ZD Domžale. Udeleženci so bili veseli predloga, da bi delav-
nice lahko tudi v prihodnje potekale v prostorih Mladinskega centra 
AIA v Mengšu. 
Idej in želja o sodelovanju je bilo veliko. Za zdaj smo jih postavili 
v jesen, ko bomo v začetku oktobra znova izvedli teden, namenjen 
promociji zdravja. V Mengšanu se bomo potrudili mesečno objavljati 
novice o aktivnostih Zdravstveno vzgojnega centra, kar bo ohranjalo 
med nami vez, ki jo potrebujemo za sodelovanje v prihodnje. Veseli 
smo bili predlogov in želja obiskovalcev, pripravljenosti za sodelo-
vanje in vključevanje v aktivnosti, udeležbe na predavanjih in de-
lavnicah.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Občini Mengeš, ki je bila pripra-
vljena prisluhniti in nam z veseljem omogočiti izvedbo Festivala za 
zdravje v Mengšu, ter vsem, ki ste s promocijo dogodka zagotovili 
uspešnost Festivala za zdravje v Mengšu.
Osnovna nit vseh predavanj, meritev in delavnic je skrb zase in čas, 
ki si ga moramo vzeti za zdravje, ker je to naložba v prihodnost, ki 
nam omogoči kakovostno preživljanje časa in uživanje življenja.
In ta čas za zdravje je zdaj!

Besedilo in foto: Andreja Heine, prof. zdr. vzg. z ekipo Zdravstveno 
vzgojnega centra ZD Domžale

Občina Mengeš deluje zakonito
Občani občine Mengeš lahko na straneh glasila Mengšan, v rubriki »Politika«, že več kot leto dni spremljate pisanje 
Civilne iniciative Mengeš, njenega vodje Tomaža Štebeta, o nezakonitih, koruptivnih, celo barbarskih ravnanjih občine 
in župana, povezanih z vodooskrbo iz sistema Krvavec. Ker ne gre več le za izražanje različnih mnenj oziroma legitimno 
kritiko dela občine in župana, pač pa je pisanje postalo žaljivo in je preraslo v javno pozivanje k podaji ovadbe, terja 
tudi odziv občine.

Ovadbo, k podpisu katere agitira vodja Civilne iniciative Mengeš, in 
jo je v identični vsebini v lanskem letu že vložila sama civilna inici-
ativa, je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani januarja letos že zavr-
glo, ker ni bil podan utemeljen sum, da bi bila storjena naznanjena 
kazniva dejanja. Civilna iniciativa Mengeš se je po istem vprašanju 
obrnila tudi na Varuha človekovih pravic, ki ni našel podlage za 
ukrepanje, s čimer je potrdil zakonitost ravnanja občine. 

Občina Mengeš deluje zakonito, pregledno in v korist občanov. Na 
spletni strani občine Mengeš: http://www.menges.si, lahko prebere-
te  vsebino sklepa o zavrženju kazenske ovadbe in komunikacijo z 
Varuhom človekovih pravic.

Besedilo: občinska uprava



Treba je živeti svoje 
sanje. Za to ni 
nikoli prepozno!
Življenje je kot zgodba. Ima uvod in zaključek, svoje vzpone in padce. Po 
besedah Mengšana Jerneja Ogorevca tudi poglavja in vrhunce, ki jih piše 
vsak sam. Življenju reči da in uresničevati svoje sanje je danes njegovo 
izhodišče, do katerega je prišel po trnovi poti, ki jo opisuje v nadaljevanju. 
Svoje mladostniške izkušnje in doživljaje pa preliva tudi v pisano besedo. 
Kot mladi pisatelj je letos v samozaložbi izdal svojo prvo knjigo pod naslovom 
Zvezdica Hana, ki je namenjena otrokom na zapleteni poti odraščanja.

Kakšno je vaše življenjsko vodilo?
Danes si tu, jutri te ni več. Življenje je min-
ljivo. Zato je treba zaužiti vsak dan, kot 
da je zadnji. Ob tem pa živeti svoje sanje. 
Ne glede na to, koliko si star. Nikoli ni z 
nič prepozno. Vsak človek ima možnost in 
zmožnost narediti v življenju vse, kar si za-
misli.

Kako spremeniti svoje življenje, seveda na 
bolje?
Moraš iti iz svoje cone udobja in iti naprej. 
Ter živeti svoje sanje.

Pa ima vsak svoje sanje?
Ima, zagotovo ima. A se vsi nočejo izposta-
viti in jih živeti.

Kaj vas je prisililo v spremembe in to, da 
ste se izpostavili na svoj način?
Bil sem zelo nesamozavesten, nisem ver-
jel vase. Občutek sem imel, da sem zguba, 
prejel veliko žaljivk zaradi debelosti. Aprila 
lani je prišlo do prelomnice in sem začel 
živeti. Znebil sem se tudi različnih fobij, 
kot so strah pred višino, globino, zaprtimi 
prostori. Otresel sem se strahov in postal 
samozavesten. Kako? Vse prepreke so le v 
naši glavi.

Omenili ste april. Kaj se je takrat zgodilo?
Takrat sem se obdal z ljudmi, ki so me 
vzdignili, da sem dojel, da je prišel čas, 
da izkoristim svoj potencial. Dojel sem, 
da je nastopil čas za spremembe. Premik 
v moji glavi. Prej nisem bil navajen delati 
sprememb. Še sam sem bil presenečen nad 
samim seboj, ko sem se odločil, da bom 
zamenjal službo. Šel sem iz varne službe 
v javni upravi, v zasebno in novoustano-
vljeno podjetje. Bil sem šest let vzgojitelj 
v vrtcu Mengeš, danes pa delam kot vodja 
proizvodnje v podjetju La Popsi, ki izdeluje 
sladolede.

Spremembo v svojem mišljenju ste nad-
gradili tudi s skrbjo za telo.
Leto 2018 je bilo res leto sprememb. Izgu-
bil sem 30 kilogramov. Leto prej sem šel s 
122 kg na Ljubljanski maraton ter pretekel 
10 kilometrov. Ko sem prispel na cilj, sem 
jokal od ponosa, zato ker sem zmogel. In 

INTERVJU: Jernej Ogorevc

Življenje živimo po poglavjih. Ko zapreš 
eno, začneš pisati drugo. Do 30. leta 
sem živel poglavje, v katerem sem 
iskal samega sebe. Imel sem srečo, da 
sem zdaj dojel, zakaj se hočem truditi. 
Zdaj sem začel pisati novo poglavje v 
svojem življenju.

Mengšan – junij 20198



takrat se je začelo. Premiki v glavi in dokaz, 
da zmorem. Letos sem šel z 92 kg na pono-
vitev cilja. Svoj osebni rekord sem popravil 
za 17 minut, na kar sem res ponosen. Moja 
želja je premagati tudi 42 km. Toda na to 
moraš biti pripravljen tudi psihično.

Tek. Zakaj ravno tek?
Preko teka sem praznil glavo. Prej sem se 
sproščal le preko pisanja, to pa sem zdaj 
dopolnil s tekom. In kombinacija je res 
terapevtska uspešnica. Priznam, teka ni-

sem maral. Celo sovražil sem ga. Zdaj ga 
ljubim. Vse je v naši glavi. Naše mišljenje 
nas privede do tega, da zmoremo ali pa ne. 
Doživel sem klik v glavi. Imel sem srečo, 
da sem to doživel pri svojih tridesetih letih. 
Dojel sem, kaj hočem delati in kaj dati od 
sebe.

In to je ...
Knjige so moje sanje. Želim napisati zgod-
bo, po kateri bo posnet film. Želim, da me 
pomnijo, da je ta film posnet po Jerneju 
Ogorevcu. To so moje sanje.

Vaš prvenec je knjiga z naslovom Zvezdica 
Hana. Kakšna je njena vsebina?
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Glavni namen  je, da se bralca zgodba dotakne in ga spodbudi k razmišljanju, da je treba živeti 
svoje sanje

Danes je dober začetek za nekaj novega

V pripravi imam roman v dveh delih. Nosi naslov Jaz in ti.

Star sem 31 let. Spoznal sem veliko 
ljudi in veliko doživel ter vem, zakaj 
sem. Veliko ljudi nikoli ne dojame svo-
jega bistva. To pa je sreča. Ko začneš 
živeti, hitro sprevidiš bistvo svojega ži-
vljenja.
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To je surferska zgodba med bratom in se-
stro, med Rujem in Hano. Ideja o zgodbi 
se mi je utrnila, ko sem poleti delal na In-
ternavtiki v Portorožu. Kar naenkrat me je 
prešinilo: napiši zgodbo o surfanju. In sem 
se lotil. Napisal sem jo skoraj na dih. Ob 
desetih zvečer sem se v pisarni usedel za 
računalnik in začel pisati. Zgodba govori o 
tem, da se vsa družina preseli na Havaje, 
kjer se oba otroka učita surfati. Hana je bila 
vztrajna in je sanjala, da bi postala prvaki-
nja v surfanju. Bratec pa je bil njeno pravo 
nasprotje. Starša na začetku nista vedela, 
da Hana aktivno trenira surfanje in kakšne 
so njene sanje. A sta jo kasneje podprla 

v njenih prizadevanjih. Na koncu je Hana 
dosegla svoj tako želeni cilj. V tej zgodbi 
je veliko mene in mojega pogleda na svet. 
Ponosen sem, da sem svoje misli natančno 
prelil na papir in da je na koncu izšla ta 
čudovita knjiga.

Kakšno je njeno sporočilo?
Glavni namen zgodbe je, da se bralca zgod-
ba dotakne in ga spodbudi k razmišljanju, 
da je treba živeti svoje sanje in da za to ni 
nikoli prepozno. In danes je dober začetek 
za nekaj novega. Začeti je treba prav ta tre-
nutek, ker nikoli ne veš, kaj bo jutri.

Na zalogi imate več pripovedi. Od kod ide-
je za vse vaše zgodbe?
Inspiracijo za zgodbe dobivam iz vsako-
dnevnega življenja, odnosov, videnj. Za 
zadnji roman sem dobil idejo na zvoniku 
v Piranu. Ko sem obiskal Piran, me je ne-
skončno vleklo na zvonik. Povzpel sem se, 
zadihal, večkrat in globoko ter sam sebi re-

kel: Jernej, to je to, premagal sem samega 
sebe, vse omejitve so v tvoji glavi. Prav tisti 
trenutek sem premagal strah pred višino.

Vsebina zgodb se največkrat vrti okoli 
otrok, mladostnikov in njihovega doživlja-
nja sveta okoli sebe.
Danes je veliko otrok depresivnih. Pred-
vsem zato, ker jim starši ne dovolijo žive-
ti njihovih otroških sanj. Velikokrat starši 
na nekem področju niso bili uspešni in to 
nadomestno pričakujejo od svojega otroka. 
Otroci na primer preveč trenirajo in se pre-
tirano posvečajo enemu športu ali aktivno-
sti in v pomanjkanju časa ne izživijo svoje 
mladosti. Starši nemalokrat preveč priča-
kujejo od svojih otrok. Ti imajo na koncu 
občutek, da so razočarali svoje starše. To 
jim pusti posledice za vse življenje.

Zvezdica Hana zagotovo ne bo zadnja knji-
ga?
V pripravi imam roman v dveh delih. Nosi 
naslov Jaz in ti. Govori o dveh prijateljih, 
fantu in punci, ki sta vse počela skupaj. Pri 
osemnajstih letih je na maturantskem ple-
su prišel čas, da ji fant izpove ljubezen. Bil 
je zavrnjen. Prvič mu je zlomila srce. Toda 
ni izgubil upanja. Odločil se je spremeniti 
in postati drugačen, kot ga je poznala. Po-
stal je bogat, lep, samozavesten. Na oble-
tnici maturantskega plesa sta se spet sre-
čala in zmenila, da se čez dva dni dobita v 
restavraciji. Ona ga čaka, njega pa ni. Imel 
je avtomobilsko nesrečo. V trenutku, ko je 
rešilec z njim peljal mimo restavracije, mu 
je odpovedalo srce in umrl. Prav takrat je 
tudi ona dojela, da je bil ljubezen njenega 
življenja. Prvi del govori o fantu, kako je 
spremenil sebe, svoj način razmišljanja in 
naredil vse, da bi jo pridobil. Drugi del pa 
govori o njej, o punci. Ta dela na kliniki, ki 
skrbi za poškodovane v nesrečah. V nego 
je dobila petletnega fantka, ki je preživel 
hudo prometno nesrečo, ko ga je zbil vi-
njen voznik. Tokrat je bil fantek njena luč 
in smisel. Z vsakim dnem bolj jo je ta fan-
tek spominjal nanj. Čez tri leta je fantek 
shodil in ona dojame, da je v njem fantova 
duša. Sporočilo prvega dela zgodbe je: Če 
imamo ljubezen svojega življenja, ne čakaj 
na jutri. V drugem delu pa želim opozoriti 
na nevarno kombiniranje alkohola in vožnje 
avtomobila.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

INTERVJU: Jernej Ogorevc

Postati pisatelj je moja velika želja

Glavno je, da sem spremenil svoja pre-
pričanja in začel verjeti vase. Zato mi 
danes nobena stvar ni pretežka.

Za vsakega si vzamem čas. Danes lah-
ko na tem svetu kupiš čisto vse, razen 
časa. Vsakemu, ki mi podari svojih pet 
minut, sem hvaležen.
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OBVESTILA

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v
času poletnih  počitnic  2019 pripravlja  zanimive,  ustvarjalne,  aktivne,  varne in predvsem zdrave poletne
počitniške aktivnosti  namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli  veliko prijetnih
trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev – animatorjev. Na voljo je več terminov letovanja
na različnih lokacijah:

KRAJ LETOVANJA DOGODIVŠČINA TERMIN LETOVANJA
Dom pod obzidjem – PIRAN MORSKI DETEKTIVI 16. 07.–26. 07. 2019

Hostel Bežigrad – UMAG MORSKI RITMI 26. 07.–05. 08. 2019

Hostel Šiška Porec – ŠPADICI PARTY POREC 22. 08.–01. 09. 2019

Hostel Center – SAVUDRIJA ŽOGA JE SVETOVNA! 06. 07.–16. 07. 2019

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT! 05. 08.–15. 08. 2019

Dom Emavs – ZG. GORJE

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU 29. 06.–06. 07. 2019

JUST SAY IT! 06. 07.–13. 07. 2019

GOZDNE SKRIVNOSTI 13. 07.–20. 07. 2019

LAHKIH NOG NAOKROG 20. 07.–27. 07. 2019

 CENIK LETOVANJ POLETJE 2019:

VRSTA LETOVANJA 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 72,30 € ---

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €

Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih --- 157,50 €

Z nami na lepše! 

V SODELOVANJU Z

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v
času poletnih  počitnic  2019 pripravlja  zanimive,  ustvarjalne,  aktivne,  varne in predvsem zdrave poletne
počitniške aktivnosti  namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli  veliko prijetnih
trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev – animatorjev. Na voljo je več terminov letovanja
na različnih lokacijah:

KRAJ LETOVANJA DOGODIVŠČINA TERMIN LETOVANJA
Dom pod obzidjem – PIRAN MORSKI DETEKTIVI 16. 07.–26. 07. 2019

Hostel Bežigrad – UMAG MORSKI RITMI 26. 07.–05. 08. 2019

Hostel Šiška Porec – ŠPADICI PARTY POREC 22. 08.–01. 09. 2019

Hostel Center – SAVUDRIJA ŽOGA JE SVETOVNA! 06. 07.–16. 07. 2019

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT! 05. 08.–15. 08. 2019

Dom Emavs – ZG. GORJE

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU 29. 06.–06. 07. 2019

JUST SAY IT! 06. 07.–13. 07. 2019

GOZDNE SKRIVNOSTI 13. 07.–20. 07. 2019

LAHKIH NOG NAOKROG 20. 07.–27. 07. 2019

 CENIK LETOVANJ POLETJE 2019:

VRSTA LETOVANJA 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 72,30 € ---

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €

Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih --- 157,50 €

Z nami na lepše! 

V SODELOVANJU Z

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v
času poletnih  počitnic  2019 pripravlja  zanimive,  ustvarjalne,  aktivne,  varne in predvsem zdrave poletne
počitniške aktivnosti  namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli  veliko prijetnih
trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev – animatorjev. Na voljo je več terminov letovanja
na različnih lokacijah:

KRAJ LETOVANJA DOGODIVŠČINA TERMIN LETOVANJA
Dom pod obzidjem – PIRAN MORSKI DETEKTIVI 16. 07.–26. 07. 2019

Hostel Bežigrad – UMAG MORSKI RITMI 26. 07.–05. 08. 2019

Hostel Šiška Porec – ŠPADICI PARTY POREC 22. 08.–01. 09. 2019

Hostel Center – SAVUDRIJA ŽOGA JE SVETOVNA! 06. 07.–16. 07. 2019

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT! 05. 08.–15. 08. 2019

Dom Emavs – ZG. GORJE

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU 29. 06.–06. 07. 2019

JUST SAY IT! 06. 07.–13. 07. 2019

GOZDNE SKRIVNOSTI 13. 07.–20. 07. 2019

LAHKIH NOG NAOKROG 20. 07.–27. 07. 2019

 CENIK LETOVANJ POLETJE 2019:

VRSTA LETOVANJA 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 72,30 € ---

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €

Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih --- 157,50 €

V ceno so vključeni  polni  penzioni,  avtobusni  prevoz,  spremljevalci,  program, nezgodno zavarovanje in

DDV.

Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo
objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale.

Z nami na lepše! 
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PRODAJALEC/KA 
TEKSTILNIH IZDELKOV – DELOVNE 

OPREME

 
- prodaja in svetovanje kupcem 

- prevzem, priprava in odprema blaga
- skrb za polnjenje polic, urejenost prodajalne ter označevanje blaga na 

prodajnih policah
 

PRIČAKUJEMO:
 

- V. stopnjo izobrazbe
- urejenost, točnost, natančnost

 
NUDIMO: 

 
- delo za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece

- delovni čas 8-urni od pon.–petka. 
 

Rok za prijavo do 25. 06. 2019
 
  

BMC, d. o. o., Pod javorji 5, 1218 Komenda
Tel.: 01/8313-156, Gsm: 041/712-500

Spomin na praznovanje dneva državnosti v Mengšu 26. junija 1991
Godba je 26. junija zvečer priredila sprevod po glavni cesti. Na okrašenem slavnostnem prostoru pri 

novem gasilskem in godbenem domu so nastopili združeni mengeški pevski zbori. Slavnostni govornik 
je bil predsednik krajevne skupnosti Janez Per. Rudolf Kunstelj je v narodni noši izobesil novo slovensko 
zastavo. Na prostoru pred kulturnim domom so zasadili lipovo drevo. Pod lipo pa so v steklenici vložili 
spominsko listino. Zbrane je pozdravil tudi tedanji mengeški župnik Franc Juvan ter  drevo blagoslovil. 
Na Gobavici je zagorel kres. Seveda ni manjkalo pritrkavanja. Že popoldne istega dne so pri mostu ob 
Pšati zasadili lipo Topolci, potem pa so odšli v Mengeš na slovesnost. Dobenci so prav tako pri Blaževi 

domačiji zasadili ta simbol slovenstva. Bil je srečen dan.
   

Vir: Stane Stražar, Mengeš in Trzin skozi čas

Dragi Mengšani, želimo vam lepo praznovanje dneva državnosti!
IO SDS Mengeš

Ob dnevu državnosti – 25. juniju,
 čestitamo

vsem občankam in občanom.

Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Vse dobro Republika Slovenija! Poslanstvo in delovanje 
Civilne iniciative Mengeš je namenjeno Tvoji neodvisni, 
samostojni, državotvorni, pravni in pravični, razvojno, 
socialno naravnani družbi za blaginjo, zdravje, 
zadovoljstvo vseh ter skrbjo za okolje in varovanje narave 
Slovenije.

Čestitamo ob 28-em praznovanju dneva državnosti Republike 
Slovenije in tudi za 15 let članstva v Evropski Uniji!

mag. Tomaž Štebe, vodja Civilne iniciative Mengeš



Bronasto priznanje je prejel Primož Jereti-
na, odličen športnik, ki je najbolj ponosen 
na zmago v letu 2010, v Pokalu S. Pred 
desetimi leti je prevzel vodenje Kolesar-
skega društva Mengeš in skupaj s sode-
lavci organiziral kolesarske tekme, kot so 
vzpon na Mengeško kočo, kolesarsko dirko 
za pionirje in mlajše mladince za Pokal 
Občine Mengeš, ki šteje kot ena izmed te-
kem za slovenski pokal, in zdaj že tradici-
onalni mengeški tek.

Robert Pogačar, član ŠD Loka pri Mengšu, 
je prejel bronasto priznanje. Vse od usta-
novitve društva opravlja funkcijo njegovega 
blagajnika. Več let zapored je organiziral 
ligo v malem nogometu, kar desetletje vo-
dil malo nogometno sekcijo. Sodeluje pri 
organizacijah dobrodelnih turnirjev. Je 
vsestranski športnik, poleg rekreativnih 
aktivnosti zavzeto sodeluje pri vzdrževanju 
in nadgradnji javne športne infrastrukture.

Bronasto priznanje je prejela Nina Reščič, 
ki je članica KD Mengeška godba nepreki-
njeno od leta 2001 in je ženska z najdalj-
šim godbenim stažem pri Mengeški godbi. V 
društvu igra flavto in pikolo ter je večkrat v 
vlogi godbene solistke. Bila je članica uprav-
nega odbora, tajnica, že več kot desetletje je 
skrbnica za godbene uniforme, ureja godbe-
no spletno stran in matično knjigo. Je dobi-
tnica bronaste in srebrne Gallusove značke.

Mengšan Igor Loparič, prejemnik srebrnega 
priznanja, je neprekinjeno član KD Menge-
ška godba od leta 1995. Pri godbi igra kla-
rinet ter je že več mandatov član upravnega 
odbora ter dolgoletni in aktualni blagajnik 
društva, ki s svojim strokovnim znanjem 
skrbi za finance. Je dobitnik bronaste in 
srebrne Gallusove značke, letos pa bo prejel 
še zlato.

Vaše delo zgled in 
motivacija vsem generacijam
Na dan praznovanja občinskega praznika, ob obletnici rojstva Janeza Trdine, 
je v KD Mengeš potekala tradicionalna slavnostna prireditev s podelitvijo 
občinskih priznanj in koncertom Mengeške godbe. Občinska priznanja so 
prejeli najzaslužnejši Mengšani, ki so v preteklem letu ali obdobju s svojim 
delom in aktivnostmi pozitivno zaznamovali mengeški kulturni, športni in 
družbeni prostor. Prireditev je povezovala Špela Močnik.

REPORTAŽA: Občinska priznanja

Marko Trampuž je prejel znak Občine Men-
geš. Vsa leta si močno prizadeva, da osamo-
svojitvene vrednote najdejo posebno mesto 
tudi v Mengšu. Njegov trud in predanost do 
osamosvojitve sta prepoznala tudi dva pred-
sednika države, Danilo Türk in Borut Pahor 
ter kot vrhovna poveljnika oboroženih sil s 
svojim obiskom počastila občane Mengša.

Tomaž Fartek, prejemnik znaka Občine 
Mengeš, je že v preteklosti nizal uspehe na 
različnih državnih prvenstvih v mešanju pi-
jač. Vrhunec je bila udeležba na svetovnem 
prvenstvu v glavnem mestu Estonije Tali-
nu, kjer je dosegel odlično drugo mesto in 
postal svetovni podprvak v mešanju pijač. 
Znak Občine Mengeš si zasluži zaradi pri-
zadevnosti, vztrajnosti in promocije občine.

Prejemnica znaka Občine Mengeš, Maru-
ša Loboda je konec lanskega leta prejela 
Prešernovo nagrado za raziskovalno delo 
Stališča študentov pedagoških smeri do 
nadarjenih učencev in izobraževanja na-
darjenih. Rezultati so pokazali, da imajo 
študenti pozitivna stališča do izobraževa-
nja nadarjenih in so naklonjeni posebnim 
programom za nadarjene.

Mengšan – junij 201912
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Po slovesnih fanfarah je zbrane pozdravil 
župan Franc Jerič in čestital prejemni-
kom priznanj: »Prejetje občinskega pri-
znanja je plod dolgoletnega dela, ki ga 
posameznik ali skupine namenjajo druž-
bi, v kateri živijo, v kateri se dobro po-
čutijo in želijo s svojim delom obogatiti 
in popestriti življenje. Kaj pa je vse tisto, 
ki nas razveseli in bogati, pa si največ-
krat izberemo sami, saj moramo najprej 
sami uživati v stvareh, s katerimi osreči-
mo druge.« Pred podelitvijo priznanj so 
nastopili otroci iz Vrtca Mengeš, ki so 
zapeli pesem Mirka Slosarja Kot sonček 
sem. Nato sta občinska priznanja pode-
lila Stanislav Golob, predsednik Komisije 
za podeljevanje priznanj, in Franc Jerič, 
župan Občine Mengeš.

Prejemniki priznanj
Znak Občine Mengeš so prejeli: Maruša 
Loboda, Marko Trampuš in Tomaž Far-
tek. Bronasto priznanje: Primož Jeretina, 
Robert Pogačar in Nina Reščič. Srebrno 
priznanje: Igor Loparič in Slavko Sede-
ljšak. Zlato priznanje pa Franc Urbanc.
Med podelitvijo so nastopali flavtistka 
Ajda Kričaj, trinajstletna klarinetistka 
Kika Szomi Kralj, obe pa je na klavir 
spremljal prof. Miha Nagode. Z recitalom 
o Trubarju pa so nastopili Ajda Potočnik, 
Andrej Sešek in Zala Svete iz Kulturnega 
društva Antona Lobode.
V drugem delu slavnostne akademije je 
Mengeška godba zaigrala izbrane sklad-
be iz uspešnega 39. tekmovanja sloven-
skih godb, kjer so osvojili zlato plaketo s 
posebno pohvalo. In seveda nastop za-
ključila z večno mengeško himno.

Besedilo in foto: E.V.

Vsi letošnji prejemniki občinskih priznanj

»Naj bo vaše delo zgled in motivacija vsem 
generacijam, predvsem pa spodbuda mla-
dim za vključevanje v različne družbene in 
društvenega življenja,« je povedal župan 
Franc Jerič

Franc Urbanc je iz rok župana prejel zlato 
priznanje. V gasilske vrste se je vključil že 
kot pionir. Je gasilec II. stopnje, kar si je 
pridobil z izobraževanjem v letu 2009. Leta 
2001 je opravil tečaj za specialnost upo-
rabnik radijskih postaj. Od leta 1971 je tudi 
član UO in bil od 1998 do 2008 tudi pod-
predsednik društva. V društvu je od 2013 
dalje predsednik komisije za veterane. Tudi 
v GZ Mengeš je bil v mandatu 2003–2008 
član predsedstva, 2008–2013 član nadzor-
nega odbora in od 2008 je tudi član komi-
sije za veterane. Za svoje nesebično delo v 
gasilstvu je prejel več priznanj in odlikovanj: 
priznanje gasilske zveze I. stopnje in odliko-
vanje gasilka plamenica II. stopnje, plaketo 
GZ Mengeš ob njeni 20. obletnici, gasilsko 
odlikovanje I. stopnje, značko za dolgoletno 
delo – 50 let, plaketo veterana.

Prireditev je povezovala Špela Močnik

Srebrno priznanje je prejel Slavko Sede-
ljšak, ki se je v gasilske vrste vključil že 
kot pionir  leta 1978. Z izobraževanjem je 
napredoval do čina gasilskega častnika II. 
stopnje. Prav tako se je izobrazil za speci-
alnosti bolničar, tehnični reševalec, stroj-
nik, mentor mladine, uporabnik radijskih 
postaj, delo z motorno žago ter za sodnika 
gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Od 
leta 1990 redno deluje v Upravnem odboru 
in poveljstvu društva. Več mandatov vestno 
opravlja naloge gospodarja in od leta 1998 
tudi praporščaka v matičnem društvu. Od 
leta 2001 deluje v organih GZ Mengeš, od 
leta 2008 je predsednik častnega razsodi-
šča Gasilske zveze Mengeš, od leta 2013 
pa je tudi pomočnik poveljnika v matičnem 
društvu. V operativni enoti društva je ne-
pogrešljiv del ekipe že več kot 30 let.
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Pet gasilcev PGD Loka je uspešno zaključilo 
tečaj za višjega gasilca

V torek, 14. maja, smo bili ob 15.50 preko 
občana obveščeni, da je na cesto v Jabljah pa-
dlo drevo. Izvozili smo z vozilom GVC 16/25 in 
štirimi operativnimi gasilci. Po prihodu na kraj 
smo drevo razžagali ter ga odstranili s cestišča.

Izobraževalna dejavnost
Dne 19. maja je bila tema rednih mesečnih 
operativnih vaj delo z motorno žago. Vaje se je 
udeležilo osem operativnih gasilcev. 
Seznanili smo se s pravilnim vzdrževanjem mo-
torne žage ter se pogovorili o varnostnih ele-
mentih, varnostni opremi. Glavni namen vaje 
pa je poudarek na pravilni uporabi motorne 
žage ob različnih primerih uporabe v praksi. 
Po trimesečnem izobraževanju za čin višji ga-
silec je v soboto, 18. maja, tečaj se je začel 
v februarju, nastopil »Dan D«. Tečajniki so se 
zbrali v gasilskem domu Topole, kjer so ime-
li najprej teoretični preizkus znanja, ki mu je 
sledil še praktični del. Vsi tečajniki so uspešno 
zaključili tečaj za čin višji gasilec.
Iz našega društva so tečaj uspešno opravili in si 
s tem pridobili čin višjega gasilca: Domen Pir-
nat, Blaž Slabajna, Sašo Jenčič, Urša Brumec, 
Kaja Ručigaj.

Drugi dogodki
V nedeljo, 5. maja, smo se gasilci PGD Loka pri 
Mengšu odzvali povabilu sosednjega društva 
PGD Trzin na slovesno povorko in mašo ob pra-
zniku sv. Florjana, ki je farni zavetnik župnije in 
zavetnik gasilcev. Slovesnosti smo se udeležili 
štirje člani.
V petek, 10. maja, je bilo opravljeno generalno 
čiščenje gasilskega doma. Delo je opravila eki-
pa sedmih članic v sodelovanju z gospodarjem 
društva. Za čista okna, vrata in tla se jim prav 
lepo zahvaljujemo.

V petek, 24. maja, smo se odzvali povabilu 
PGD Radomlje in sta se dva člana udeležila 
slavnostne akademije ob njihovi 90. obletnici.
V petek, 24. maja, je društvo sodelovalo s tre-
mi gasilci in praporom, poskrbeli pa smo tudi 
za zaporo ceste in preusmerjanje prometa ob 
odkritju spominske plošče padlima partizano-
ma v NOB, ki je postavljena na obrežju Pšate, 
nasproti hiše Gasilska 33.
V sredo, 29. maja, je bila osrednja slovesnost 
v Kulturnem domu ob občinskem prazniku 
Občine Mengeš. Ob tej priložnosti se podelijo 
občinska priznanja in nagrade. Med letošnjimi 
prejemniki sta bila tudi naša prizadevna čla-
na Franc Urbanc, prejel je zlato občinsko pri-

znanje, in Slavko Sedeljšak, prejel je srebrno 
občinsko priznanje. Oba sta bila predlagana s 
strani PGD Loka. Tudi prejemnik bronastega 
občinskega priznanja Robert Pogačar, prejel je 
priznanje na predlog Športnega društva Loka 
pri Mengšu, je dejaven v vrstah PGD Loka pri 
Mengšu. Vsem prejemnikom priznanj iskreno 
čestitamo. Na tej slavnostni seji smo sodelovali 
s številno delegacijo.
V petek, 31. maja, je bil pogreb podporne čla-
nice Marije Sedeljšak. Na pogrebu je sodelova-
lo 18 gasilcev v svečanih uniformah. 

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Članice so temeljito očistile gasilski dom

PGD Loka pri Mengšu v mesecu maju 2019
V petek, 10. maja, smo se v jutranjih urah odzvali na poziv vodje intervencije za pomoč pri gašenju v Publikusu v Suhadolah. 
Zaradi strojnega odstranjevanja materiala s pogorišča so gasilci izvajali gasilsko stražo, zaradi možnosti, da pride do vnovič-
nega izbruha ognja. Izvozili smo z vozilom GVC 16/25 in petimi operativnimi gasilci. Po prihodu domov smo še očistili vozila 
in opremo. Intervencija je bila končana ob 15. uri.

Pomoč pri izvajanju gasilske straže po požaru v podjetju Publikus

Odstranjevanje padlega drevesa v Jabljah
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Tekmovalne enote so se pomerile v naslednjih gasilsko športnih 
disciplinah:
• vaji z motorno brizgalno;
• štafetnem teku brez ovir in
• v vaji razvrščanja.
Sodelovalo je sedem moških in dve ženski članski ekipi, desetini. 
Tekmovanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo 
pokalov. V konkurenci za Pokal Loke se podeljuje tudi prehodni po-
kal, ki sta ga prejeli desetini Zgornji Tuhinj A pri članicah in Topole 
B pri članih. Podelitev pokalov je opravil podžupan Bogo Ropotar 
v sodelovanju s predsednikom GZ Mengeš Janezom Koncilijo in 
predsednikom PGD Loka pri Mengšu Robertom Ručigajem.

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Člansko gasilsko 
tekmovanje za Pokal Loke
V soboto, 11. maja, je v športnem parku v Loki pri Mengšu 
potekalo že 32. meddruštveno člansko tekmovanje za Po-
kal Loke v realizaciji PGD Loka pri Mengšu. Hkrati je bilo 
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Mengeš izvedeno občinsko 
tekmovanje za člane in članice za leto 2019.

Uvrstitev ekip v tekmovanju za Pokal Loke je bila naslednja:

člani:
1. mesto: Topole B 
2. mesto: Loka pri Mengšu B 
3. mesto: Zalog pri Cerkljah A 
4. mesto: Šmarca A 
5. mesto: Loka pri Mengšu A 
6. mesto: Mengeš A 
7. mesto: Topole A

članice: 
1. mesto: Zgornji Tuhinj A 
2. mesto: Topole B

Uvrstitev ekip za občinsko tekmovanje Gasilske zveze Mengeš v letu 2019:

člani A: 
1. mesto: Loka pri Mengšu 
2. mesto: Mengeš 
3. mesto: Topole

člani B: 
1. mesto: Topole 
2. mesto: Loka pri Mengšu

članice B: 
1. mesto: Topole

Desetina v elementu

Slavnostni govornik na odkri-
tju spomenika 24. maja je bil 
podžupan Bogo Ropotar. Spo-
menik smo odkrili in položili 
venec podžupan g. Ropotar, 
Marjanca Lavrič in podpisani. 
V kulturnem programu sta so-
delovala recitatorka Kaja Ru-
čigaj in Mengeška veteranska 
godba. Slovesnosti so se poleg 
občanov in sorodnikov padlih s 
prapori udeležile tudi delega-
cije Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Mengeš, društva Se-
ver in Gasilskega društva Loka 
pri Mengšu.
Vsem, ki so prispevali k posta-
vitvi in k slovesnemu odkritju 
spomenika se za njihov trud 
najlepše zahvaljujem.

Slovesno odkritje 
spomenika NOB
v Loki
pri Mengšu
Spomenik, ki je nadomestil spominsko ploščo, stoji v spo-
min na tragičen dogodek februarja 1944, ko sta partizana 
Ivan Dolinšek in Jože Karenin tam padla v zasedo in ob 
tem izgubila življenje. Za postavitev spomenika gre velika 
zahvala županu g. Francu Jeriču in občinski upravi, ki je 
vodila postopke umestitve v prostor, sodelovanje z Zavodom 
za kulturno dediščino, oblikovanje spomenika in zagotovila 
sredstva v proračunu občine.

Besedilo: Mirjan Trampuž
Foto: Irena Trampuž

Spomenik so odkrili in nanj položili venec: podžupan Bogo Ropotar, Marjanca 
Lavrič in Mirjan Trampuž
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Mengšani na pohodu 
»Od cerkvice do 
cerkvice« na Polšniku

Na povabilo Turističnega društva in Krajevne skupnosti Polšnik 
v občini Litija smo se kulturni predstavniki občine Mengeš 2. 
junija udeležili 23. pohoda, ki ga organizirajo prizadevni domači 
organizatorji. Želja organizatorjev je bila, da na določenih točkah 
pohoda predstavimo naš kulturni program.

Pohod se je začel na Polšniku, kjer je bil sprejem za vse udeležence 
pohoda. V cerkvici na Ostrežu po uri hoda sta kulturni program 
izvedla Sejmarja Marjan Urbanija z orglicami in Hervin Jakončič s 
kitaro. Naslednja točka je bila ob cerkvici na Stranskem vrhu, kjer 
se je predstavila Folklorna skupina Svoboda Mengeš (člani). Navdu-
šili so z usklajenostjo in pristnostjo. Ob 13. uri pa so pohodniki prišli 
na jaso pod cerkvico na Glinjeku. Tam je mengeški župnik g. Marko 
Košir daroval sveto mašo v »katedrali narave«, kot je v nagovoru 
dejal pohodnikom. Pri maši je pel združeni pevski cerkveni zbor pod 
vodstvom Andreja Levca in Franca Kompareta. Petnajst minut hoda 
stran so pri Lovski koči LD Polšnik organizatorji postavili šotor. Tu 
je bila tudi končna postaja za vse udeležence pohoda. Za prijetno 
druženje in ples pa so poskrbeli harmonikarji Kluba Stopar pod vod-
stvom Robija Stoparja. Še enkrat so se vsem udeležencem pred-
stavili Sejmarji in folkloristi Svobode in harmonikarji Kluba Stopar, 
organizator pa jim je ob zahvali podaril simbolična darila. Župan 
občine Mengeš Franc Jerič je v nagovoru predstavil občino Men-
geš, obenem pa se mu je zahvalil za celotno udeležbo in podporo 
programa tudi župan občine Litije Franc Rokavec. Na koncu so se 
organizatorji zahvalili še g. župniku Marku Koširju, Andreju Levcu za 
vodenje pevskega zbora in organizatorju z Mengeške strani Jožetu 
Vahtarju.
Bil je lep dan, dan, ki nam bo ostal v spominu po druženju na po-
hodu in podajanju našega kulturnega programa. Na koncu zapisa še 
enkrat hvala vsem udeležencem, ki so to nedeljo preživeli na tem 
lepem kraju Slovenije, na Polšniku. Morda pa prihodnje leto mnoge 
od nas zvabi na pohod, kot morda tudi tiste, ki boste prebrali ta 
sestavek. 

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Mladi loški gasilci z odličnim uspehom na regijskem tekmovanju v 
gasilski orientaciji

Mladi loški gasilci z 
odličnim uspehom na 
regijskem tekmovanju v 
gasilski orientaciji

V soboto, 27. maja, smo se s štirimi ekipami udeležili re-
gijskega tekmovanja v gasilski orientaciji, kjer so se mladi 
gasilci pomerili z najboljšimi ekipami iz regije Ljubljana III. 
Tekmovanje je potekalo v okolici Velike Štange v Šmar-
tnem pri Litiji. Mladi gasilci so najprej pokazali praktično 
in teoretično znanje v različnih gasilskih veščinah, v na-
daljevanju pa tudi dobro kondicijsko pripravljenost, saj so 
morali opraviti zahteven orientacijski tek.

Trdo in zavzeto delo mladih gasilcev ter njihovih mentorjev se 
je obrestovalo, saj smo na tekmovanju dosegli izreden uspeh. 
Pionirji Maks Lipovšek, Žiga Justin, Mark Dimic Repanšek in 
Rosvita Štempelj so premagali vso konkurenco in dosegli prvo 
mesto ter osvojili prehodni pokal v trajno last. Mladinci Matic 
Lipovšek, Marko Mali, Maj Purnat so dosegli drugo mesto, dru-
ga ekipa mladincev v sestavi Anžej Šarc, Žan Luka Burgar, Žan 
Mark Loboda pa tretje mesto. Uspeh so dopolnili še pripravniki 
Urban Ručigaj, Lucijan Štempelj, Matej Cimerman in Matej Mi-
trovič z osvojenim drugim mestom. Vse štiri ekipe so se uvrstile 
na državno tekmovanje v orientaciji, ki bo potekalo 14. septem-
bra v koroški regiji. Za dosežen uspeh pa gre seveda čestitka 
tudi mentorjem Kaji Ručigaj, Sašu Jenčiču, Mihu Jeriču, Francu 
Malusu in Robertu Ručigaju za dobro pripravo ekip in spremlja-
nje na tekmovanju.

Besedilo: Boštjan Čebulj in Kaja Ručigaj
Foto: PGD Loka pri Mengšu

LOKA
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Partnerji iz Italije, Portugalske in Bolgarije v AIA – McM.
Foto: Simon Štebe

Backove vezilje znova 
presenetile

Backove vezilje so 17. maja pripravile že 8. tradicionalno 
razstavo svojih izdelkov. S tem so pokazale, da želijo ohranjati 
kulturno dediščino svojih prednikov in to prenesti na mladi rod.

Na razstavi so prikazale izdelke, ki jih z ljubeznijo in dušo ustvarjajo 
skozi celo leto na delavnici. To ustvarjajo vsak ćetrtek od 18. do 20. 
ure v prostorih župnjiskega doma Mengeš pod vodstvom mentorice 
gospe Vide Burnik. Uporabljajo različne tehnike vezenja (narodni vez, 
toledo do rišeljeja itd.). Poleg tega pa nekatere pletejo, kvačkajo, iz-
delujejo ogrlice, za veliko noč pa so izdelovale zajčke in piščančke. 
Njihova najmlajša članica pa je izdelala unikatne voščilnice za različ-
ne priložnosti in kartončke za sedežni red pri različnih slovesnostih. 
Za tako bogato razstavo pa ni zadosti, da delajo samo na delavnici, 
temveč je treba delati vsak dan. Rezultat tega pa je, da so njihovi 
izdelki vsako leto kakovostnejši. Razstavo so popestrili tudi s kultur-
nim programom, ki ga je izvajala pevka, njihova članica, Aleksandra 
Matan ter harmonikarja Gašper in Anže Skok, vmesno besedilo pa je 
prisrčno povezovala gospa Bojana. Na koncu so se zahvalile gospodu 
župniku Marku Koširju za uporabo prostorov ter mentorici Vidi. Po 
končanem programu pa so vse obiskovalce povabile k bogato oblože-
ni mizi z njihovimi dobrotami ter pijačo. 
Zahvalile so se tudi gospodu podžupanu Bogu Ropotarju za lepe in 
pohvalne besede, ki jih jim je namenil. Zelo so bile vesele vseh obi-
skovalcev na otvoritvi in tudi tistkh, ki so se razstave udeležili v tako 
velikem številu v soboto in nedeljo. Že se veselijo, da se prihodnje 
leto zopet srečajo.  

Besedilo: Majda Golob
Foto: Metod Letnar

V AIA – Mladinskem 
centru mednarodno 
srečanje RAY

V prostorih Mladinskega centra Mengeš je bil 20. in 21. maja 
drugi mednarodni sestanek projekta RAY Rural Active Youth 
Job Portal (št. projekta: 2018-2-BG01-KA205-048238), ki ga 
sofinancira program Erasmus+.

Prvi dan smo se v prvem delu sestanka dogovorili o podrobnostih por-
tala za zaposlovanje mladih v ruralnem okolju in primerjali rezultate 
raziskav, ki smo jih opravili v državah partnericah: Vyara Foundation iz 
Bolgarije, Cesie iz Italije, Agrupamento de Escolas de Silves iz Portu-
galske in Društvo AIA – Mladinski center Mengeš iz Slovenije. 
Nato smo ugotavljali, kakšne potrebe in pričakovanja imajo mladi iskal-
ci zaposlitve in zaposlovalci na področju zaposlovanja mladih. Za zapo-
slovalce so najpomembnejše značilnosti, ki jih iščejo pri iskalcih zapo-
slitve, profesionalnost, prilagodljivost, samoiniciativnost, pripravljenost 
na dodatno izobraževanje in dosedanje izkušnje. Mladi pa predvsem 
izpostavljajo vsebino dela, dobre odnose, delovno okolje, možnosti za 
napredovanja in povišice plače. Namen projekta je zbližati iskalce in 
zaposlovalce, da bosta obe strani seznanjeni s pričakovanji in upanji 
druge strani, kar bi jim omogočilo, da svoja pričakovanja in zahteve 
temu primerno prilagodijo. 
Cilj projekta je, da poleg portala za zaposlovanje ustvarimo tudi e-izo-
braževanje o zaposlovanju s štirimi moduli: 
1. Moj RAY profil, 2. Moji Europass dokumenti, 3. Moji karierni načrti 
in 4. Moj službeni intervju, s katerimi bomo mladim pomagali pri izbolj-
šanju njihovih veščin za iskanje želene službe. 
Drugi dan srečanja sta Caroline Dickinson, predstavnica Cesie, in To-
dor Totev, direktor Vyara Foundation, koordinator projekta, projekt in 
do sedaj narejen portal predstavila mladim, zaposlovalcem in drugim 
odločevalcem. Predstavitve se je udeležil tudi podžupan občine Men-
geš, Bogo Ropotar, ki je projekt podprl in pohvalil. Po predstavitvi so 
mladi aktivno sodelovali in predstavili svoja mnenja in predloge za iz-
boljšanje portala. Tudi v prihodnje bomo hvaležni za vsako idejo, pre-
dlog in mnenje. 
Oktobra pa bomo v Mladinskem centru gostili kar petdnevni dogodek, 
ki se ga bo udeležilo pet predstavnikov iz vsake države sodelujočih 
držav. Mladi bodo sodelovali na raznih delavnicah na temo zaposlova-
nja, pisanja CV-jev, pridobivanja samozavesti, spoznali bodo uspešne 
podjetnike, šli na ogled uspešnih podjetij, tam bodo spoznali odgovorne 
za zaposlovanje in dobili dodatne podatke in nasvete. 

  
Besedilo: Naja Sever

Vezilje porabljajo različne tehnike vezenja kot so narodni vez, toledo 
ali rišelje
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Celodnevni dogodek smo začeli ob 7.30, ko 
smo skupaj s Šolo Zdravja izkoristili obreč-
ni prostor Kamniške Bistrice za telovadbo 
in druženje. Sledila je ena izmed najpo-
membnejših aktivnosti za lokalno skupnost 
– okrogla miza na temo preteklega in priho-
dnjega upravljanja Kamniške Bistrice in 
njenih pritokov. Razpravo, ki jo je zasnova-
la strokovna direktorica Zavoda REVIVO dr. 
Polona Pengal, je spretno vodil moderator 
Damjan Habe, na njej pa so sodelovali mag. 
Renata Kosec (podžupanja Občine Domža-
le), dr. Urša Koce (občinska svetnica Občine 
Mengeš in začetnica pobude Tri ure za 
Pšato), dr. Marjetka Levstek (Centralna čistil-
na naprava Domžale-Kamnik in predsednica 
Slovenskega društva za zaščito voda – SDZV), 
Martin Movern (predsednik Ribiške družine 
Bistrica-Domžale), dr. Aleš Bizjak (Direk-
cija Republike Slovenije za vode – DRSV), 
Petra Repnik Mah (DRSV) in Roxanne Diaz, 
predstavnica evropskega projekta AMBER. 
Teme, o katerih je tekla beseda, zadevajo 
vse prebivalce na območju porečja Kamniške 

EkoReka ob Kamniški Bistrici
Na letošnji dan mladosti smo Zavod REVIVO s pomočjo HD&H, projekta AMBER, 
WWF in Gimnastičnega kluba Leon v okviru projekta EVREKA izvedli javni 
medgeneracijski izobraževalni dogodek EkoReka ob Kamniški Bistrici na Viru pri 
Domžalah.

Bistrice, kar je bilo razvidno tudi iz številnih 
komentarjev in predlogov iz občinstva. Kot 
rezultat okrogle mize so bili v obliki deklaraci-
je podani prvi predlogi o skupnem upravljanju 
celotnega porečja Kamniške Bistrice, pobuda 
za vzpostavitev vodne demokracije, namere 
o uvajanju modernejših pristopov ipd. Dekla-
racija je namenjena usmerjanju in spodbuja-
nju modernega, celostnega in vključujočega 
upravljanja porečja Kamniške Bistrice, ki bo 
sočasno zagotavljalo okoljske, socialne in 
ekonomske koristi lokalnemu prebivalstvu. 
Deklaracijo z glavnimi zaključki okrogle mize 
bomo objavili v naslednji številki Mengšana.
Čez dan smo na številnih naravoslovnih de-
lavnicah z Društvom Biodiva spoznavali bi-
otsko pestrost reke in odkrivali, katere ličinke 
žuželk živijo med rečnimi prodniki in nas kot 
odrasle živali obletavajo med sprehodi. Slo-
vensko odonatološko društvo je predstavilo 
kačje pastirje, Društvo za opazovanje in pro-
učevanje ptic Slovenije (DOPPS) pa ptice, ki 
jih dnevno videvamo ob Kamniški Bistrici, ter 
njihove življenjske navade. Številne obiskoval-
ce so presenetile tudi raznolike vrste rib, ki 
smo jih strokovnjaki Zavoda REVIVO prikazo-
vali v akvariju, in ogromen ribji poligon, kjer 
so morali otroci, kot ribe v času gorvodnih se-
litev, prečkati številne antropogene in narav-
ne ovire. Tako so na lastni koži spoznali, kako 
pomembni so funkcionalni ribji prehodi za vo-
dne organizme. Popoldan so otroci in mladi 
dobili priložnost, da skupaj z Zavodom 1-2-3 
iz lego kock predstavijo obrečni prostor, ki si 
ga želijo – in ob njihovi reki ni manjkalo niti 
zelenja, niti raznolikih kotičkov v strugi.
Naložbo financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS 
Za mesto in vas.

Besedilo in foto: Urša Koce

Naravoslovne 
delavnice 
EVREKA
Zavod REVIVO in HD&H smo v okviru 
projekta EVREKA in ob sodelovanju 
OŠ Mengeš aprila izvedli izobraževal-
ne naravoslovne delavnice za učence 
osnovne šole.

Na prostem, ob reki Pšati, smo izvedli tri 
delavnice, v katerih so učenci spoznali tako 
razlike med tekočimi in stoječimi vodnimi te-
lesi in spreminjanje vsebnosti hranilnih sno-
vi v reki od izvira do izliva, kot tudi hitrost 
toka, vrstno pestrost, temperaturo, sestavo 
sedimenta ipd. Podrobneje smo se seznanili 
s pestrostjo dvoživk in pojasnili, zakaj v Pašti 
pri OŠ paglavcev ne moremo pričakovati.
Na zadnji delavnici smo spoznali vrstno pe-
strost rečnega dna. Učenci so ob pogledu na 
prodnike in alge, ki jih prekrivajo, sklepali, da 
bomo videli le malo živali – morda kakšno 
ribo, kaj več pa ne – so odgovarjali. Navdu-
šenje nad vzorčenjem in iskanjem novih in 
nenavadnih organizmov v vzorčnih mrežah 
je bilo neizmerno. Na delavnicah nas je nič-
kolikokrat presenetila deževna ploha ali pa 
nam je škornje zalila voda. Občutenje tople-
ga sonca, raziskovanje okolice, spoznavanje 
novih organizmov in povezovanje teorije iz 
učbenikov s praktičnimi izkušnjami na terenu 
so bile stvari, ki so jih učenci izpostavili na 
delavnicah in zaradi katerih si želijo, da bi 
delavnice ponovili.
Zahvaljujemo se za neprecenljivo podporo 
OŠ Mengeš in še posebej učitelja Simona 
Podborška, brez katerega delavnic ne bi mo-
gli izvesti. Naložbo financirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru 
LAS Za mesto in vas.

Besedilo in foto: Eva Horvat
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V okviru prve letošnje Kuh'ne v Mengšu so svo-
je melodije okusov predstavili Toma prireditve, 
ki so ponudili ocvrtega piščanca in kalamare 
na žaru, Gostilna Dobenski hram, ki so prese-
netili s polnjenimi paprikami, odojkom in fuži, 
Mangoop Burgers 'n' stuff, ki je pripravil nekaj 
novih okusov hamburgerjev, Maher Kaddoura, 
ki je ponudil okuse orienta, Turistično društvo 
Mengeš, pri katerem je dišalo po šmornu, po-
tici in flancatih, Ana Lemič z Leana Sweets, 
ki je pripravila slaščice, ter Jože Topolovec, ki 
je ponujal sladkorno peno, balone in sladoled. 
V okviru Kuh'ne v Mengšu se je z lesenimi skle-
dami predstavil Klub čarodej. Ponudbo pa so s 
svojimi izdelki obogatili tudi redni ponudniki tr-
žnega prostora Kmetija pri Vazarju, Sadjarstvo 
Kimovec, Lali, d. o. o., Kmetija Mis in Mesnine 
Mrčun. Obiskovalci Kuh’ne v Mengšu, melodi-
je okusov in glasbe, so njihovi izdelki pritegnili. 
Vse, ki bi želeli v prihodnjih tednih obnoviti 
zaloge njihovih izdelkov, organizatorji kuhinje 
opozarjajo, da so redni ponudniki tržnega pro-
stora na tržnem prostoru vsako soboto od 8. 
do 11. ure. 
Bogastvo melodij so na Kuh'ni v Mengšu priča-
rali Mengeška godba, ki je dokončno pregnala 

Prva Kuh'na v Mengšu v letu 
2019 z melodijami okusov in 
glasbe znova zadovoljila tako 
obiskovalce kot ponudnike
V soboto, 18. maja, je na tržnem prostoru občine Mengeš ob Gasilskem domu 
Mengeš potekala prva Kuh'na v Mengšu v letu 2019. Gostinci so pripravili neverjetno 
raznoliko ponudbo jedi, kar je v uvodnem pogovoru s ponudniki izpostavil tudi Bogo 
Ropotar, podžupan občine Mengeš: »Veseli smo, da so se tako gostinci kot nastopajoči 
odzvali vabilu in pripravili izredno zanimivo ponudbo.« Po končani Kuh'ni v Mengšu 
pa je povedal: »Sprva se je zdelo, da bo vreme obiskovalce pregnalo. Pa vendar nas 
je kasneje presenetilo celo sonce in na koncu je bil obisk vsekakor nad pričakovanji.« 
V času otvoritve je bilo obiskovalcev manj kot navadno, okoli 10. ure je začelo celo 
rositi in deževati. Slab začetek majske Kuh'ne v Mengšu se je zelo dobro končal, 
saj so začeli obiskovalci ob 12. uri prihajati in gostincem je do zaključka, pred 
popoldansko ploho, uspelo razprodati vse pripravljene dobrote.  

deževne oblake, Klub harmonikarjev Stopar, 
orgličar Marjan Urbanija in Ansambel Tilna 
Hodnika. Prijetno druženje je bilo ob glasbe-
ni spremljavi še bolj družabno. Ob zaključku 
Kuh'ne v Mengšu, melodijah okusov in glas-
be, so bili zadovoljni tako organizatorji, saj je 
v času kosila ponudilo celo posijalo sonce, po-
nudniki, ki so razprodali pripravljeno in seveda 
obiskovalci, ki so jih presenetili novi okusi. Vsi 
so obljubili, da se v letu 2019 se srečamo. 

  
Besedilo: Tina Drolc

Foto: Bogo Ropotar in Matjaž Repnik

Bogastvo melodij so na Kuh'ni v Mengšu 
pričarali Klub harmonikarjev Stopar, orgličar 
Marjan Urbanija in Ansambel Tilna Hodnika

Večina med 70 
in 80 let
V tednu RK Slovenije, ki poteka vsako 
leto od 8. do 15. maja, se je tudi letos 
KORK Mengeš odločila za brezplačne 
meritve krvnega sladkorja, holestero-
la in krvnega tlaka. Akcijo je finančno 
podprlo OZRK Domžale, meritve pa so 
izvedle patronažne sestre iz Zdravstve-
ne postaje Mengeš.

Preventivne meritve so potekale 6. maja med 
9. in 11. uro v Zdravstvenem domu Mengeš. 
Meritev se je udeležilo 50 občank in obča-
nov. Letos je bilo 10 odstotkov moških. Ve-
čina udeležencev je bila starih med 70 in 80 
let.
Iz izmerjenih rezultatov meritev so patrona-
žne sestre ugotovile:
• tretjina udeležencev je bilo takšnih, ki so 

se prvič udeležili naše akcije. Ti udele-
ženci so bili stari med 50. in 60. letom. 
Njihove izmerjene vrednosti so bile v 
večini normalne, le tri udeležence smo 
napotili k osebnemu zdravniku zaradi 
povišanih vrednosti.

• polovica udeležencev akcije se zdravi za 
povišan krvni tlak in tretjina za povišane 
maščobe v krvi. Vse te občane je treba 
pohvaliti, kajti njihove vrednosti so bile v 
mejah normale, torej to pomeni, da do-
bro skrbijo za svoje zdravje.

Veseli pa nas, da občani preko naše akcije 
izkazujejo hvaležnost za prejete zdravstveno 
vzgojne informacije v smislu krepitve zdrav-
ja. Mi pa se bomo potrudili in meritve izvedli 
tudi prihodnje leto. 

Besedilo: Majda Puklavec
Foto: Silva Dolinšek

Ob zaključku Kuh'ne v Mengšu, melodijah okusov 
in glasbe, so bili zadovoljni tako organizatorji, saj 
je vreme v času kosila ponudilo celo nekaj sonca, 
ponudniki, ki so razprodali pripravljeno in seveda 
obiskovalci, ki so jih presenetili novi okusi
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50. obletnica Vrtca Mengeš, enote Sonček
Praznovanje abrahama slavljenci navadno izkoristijo za pregled 50 let in pogled v prihodnjih 50 let. Tudi Vrtec Sonček je 
spomnil na svojo tradicijo in se prijazno predstavil, tako ustanovitelju, Občini Mengeš, staršem, starim staršem, kot bivšim 
zaposlenim in drugim. Praznično je bil obarvan celoten teden. Čestitke za izredno pripravljeno predstavo v Kulturnem domu 
Mengeš in zahvala za ves trud, ne samo na jubilejni dan.

Vrtec Sonček ima pravo ime, ne samo zato, 
ker v atriju vedno posije sonce (kot je zapisa-
la Manca Drgan), ampak ker v njem delajo s 
srcem, za vsakega otroka in z razumevanjem 
staršev

V četrtek, 23. maja, so zaposleni in otroci vrt-
ca Sonček praznovali 50. obletnico. Dopoldan 
so otroci iz enote Gobica na občini obiskali 
Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ki je ob 

tem povedal: »Vzgoja otrok je velika odgovor-
nost in vsi se zavedamo, da del tega bremena 
pri vzgoji otrok nosite skupaj s starši prav za-
posleni v vrtcu. Vaš trud, da bi malčki odrasli 
v zrele, pozitivne osebnostim je v današnjem 
času še posebej dragocen. Občina Mengeš se 
bo po svojih najboljših močeh še naprej trudi-
la, da bo tudi v prihodnje dober sogovornik in 
soustvarjalec pri vzgoji najmlajših.« Otroci so 
se na občini predstavili s pesmico Lepši svet. 
Po dopoldanski generalki so se otroci in za-
posleni vrtca Sonček vrnili v vrtec in težko 
pričakovali popoldanski dogodek, ko so pri-
pravljen program predstavili staršem, starim 
staršem, predstavnikom ustanoviteljev, bivšim 
sodelavkam in drugim. Na prireditvi je navzo-
če pozdravila tudi ravnateljica Mateja Hribar 
Sicherl, ki je posebej izpostavila: »Uspeh na-
šega dela je odvisen od celotnega kolektiva. 
Skupaj s srčnostjo skrbimo, da se uresničuje 
poslanstvo vrtca »Zadovoljstvo otrok, staršev 
in zaposlenih«. Ob častitljivem jubileju se 
vam, sodelavkam in sodelavcema, zahvalju-
jem za vsakodnevno kakovostno opravljeno 
delo, staršem za sodelovanje in pomoč, ter 
ustanovitelju za finančno pomoč. Skupaj de-
lamo v dobro naših otrok in kakovostno pred-
šolsko vzgojo, za kar si bomo prizadevali tudi 
v prihodnje.« 
Pri prebiranju biltena, ki ga je Vrtec Mengeš 
izdal ob 50. obletnici Vrtca Sonček, se ob be-
sedah pohvale in pozitivnih izjav tako otrok 
kot staršev, starih staršev, kot zaposlenih in 
bivših sodelavcev pokaže, da ima vrtec pravo 

• 1969 je bil vrtec na Zoranini ulici dokončan 
in je sprejel 75 otrok, starih od 6 mesecev do 
vstopa v šolo, ki so bili razdeljeni v pet staro-
stnih skupin. Število varovancev se je iz leta v 
leto večalo, tako je bil 15 let kasneje zgrajen 
Vrtec Kurirček (danes Vrtec Gobica). 

• 1996 je Občina Mengeš postala samostojna 
občina Vzgojno-varstveni zavod Domžale se 
je razdelil na tri nove zavode. 

• 1998 je Vrtec Mengeš postal samostojni za-
vod, Marija Kavka pa prva ravnateljica. 

• 2002 se je zaradi vse večjih potreb po kapa-
citetah na lokaciji Vrtca Mengeš začela na-
domestna gradnja Vrtca Sonček, ki je sprejel 
100 otrok. Vrtec je v tednu otroka blagoslovil 
nadškof Franc Rode. 

• 2003 se je likovna igralnica spremenila v do-
datno, šesto igralnico in vrtec je lahko sprejel 
dodatno skupino otrok. 

• 2008 je pod vodstvom ravnateljice Mojce 
Novinec Babič nastala še ena igralnica, na-
menjena najmlajšim, vrtec od takrat, že 10 
let, sprejme 7 polno zasedenih skupin otrok. 

• 2011 ravnateljica Vrtca Mengeš je postala 
Mateja Hribar Sicherl, ki si z vodenjem vrtca 
prizadeva za uresničevanje poslanstva vrtca, 
»Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih«.

 

ime. Ne samo zato, ker v atriju vedno posije 
sonce (kot je zapisala Manca Drgan), ampak 
ker v njem delajo s srcem, za vsakega otroka 
in z razumevanjem staršev.
 

Besedilo: Tina Drolc
Vir: prireditev v Kulturnem domu Mengeš je opi-
sala Mateja Hribar Sicherl v članku: Vrtec Mengeš 
je v četrtek, 23. maja, praznoval častitljivi jubilej 
– 50 let delovanja enote Sonček.

Na novo lokacijo po novo pričesko
V času prvomajskih praznikov smo stalni obiskovalci Frizerstva Melita iz Mengša dobili povabilo, da prisostvujemo slovesnem 
odprtju lokala na novi lokaciji.

Zbralo se je lepo število žena in mož, ki so bili prijetno presenečeni 
nad estetsko ureditvijo novega frizerskega salona ob Trafiki na Slo-
venski cesti v Mengšu. 
Lastnici Poloni Strnad in njeni »desni roki«, mami Meliti, ki kdaj 
pa kdaj priskoči na pomoč, smo zaželeli veliko uspehov in veselja 
ob delu v novih prostorih in se jima na ta način zahvalili za prijetne 
trenutke in lepe pričeske, ki smo jih bili deležni doslej.
Vsem svetujemo, da se sami prepričate, kako spretni in prijetni sta 
obe. V novem prostoru pa bo ustvarjalnost še večja.

Besedilo: Milica Tomšič
Foto: Melita Strnad
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Bralni večer Senekovih 
pisem

Na majskem bralnem večeru v Knjižnici Mengeš smo 
brali 98. pismo prijatelju Luciliju. V njem Seneka 
odgovarja na vprašanje, kakšen odnos naj ima človek do 
spremenljive usode, ki nam lahko kadarkoli odvzame, 
kar nam je ljubo.

Seneka v uvodu pravi, da usoda prinaša le semena, od posameznika 
pa je odvisno, kaj bo iz njih vzbrstelo. Nekdo dobre pogoje življenja 
obrne v slabo, drugi pa iz slabih potegne najboljše. Spomnimo se 
le ljudi, ki kljub omejitvam (npr. slepota, invalidnost) živijo aktivno 
življenje ter so vir veselja in optimizma tudi tistim, ki jim je bila 
sreča mila. 
Moder človek se pripravlja na udarce usode s premišljevanjem o 
tem, kaj mu le-ta lahko odvzame, še preden se to zgodi. Zaveda 
se, da ne bo vedno imel, kar je po naravi minljivo oz. spremenlji-
vo (otrok, partnerja ali službe), vendar zaradi tega ni v nenehnem 
strahu pred izgubo. Strah bi ga namreč delal nesrečnega že pred 
nesrečo samo in mu onemogočal, da bi se veselil tega, kar ima. Po 
drugi strani tudi ni brezskrben, ampak premišljuje o možnih priho-
dnjih dogodkih in se nanje pripravi, še preden ga zadenejo. Tisto pa, 
čemur se ne more zoperstaviti, mirno sprejme. 
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na naslednjem bralnem ve-
čeru, ki bo v ponedeljek, 17. junija, ob 19.30 v Knjižnici Mengeš. 

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

»Kar imamo, nam lahko vzamejo, tega pa, da smo nekaj 
imeli, nam ne more vzeti nihče.« 

(Seneka)

Potopisna sreda – Rdeča pot Via Alpina

Kulturna dediščina Mengša
Z otroki iz skupine Žogice smo se v mesecu maju podali na zgodovinsko dogodivščino našega kraja. Izdelali smo zemljevid 
Mengša, kjer smo označili zanimivosti, ki smo jih iskali po poti našega raziskovanja. Za začetek smo se podali na iskanje 
ostankov grajske kapelice sv. Lovrenca na Gobavci. Ogledali smo si tudi sklop nekdanjega posestva Staretovega gradu.

Ogled fotografske razstave

Drugi dan smo se podali na pot proti rojstni hiši Janeza Trdine. Našli 
smo tudi njegov kip, ki stoji v njeni neposredni bližini. Ogledali smo si 
še cerkev sv. Mihaela in njeno notranjost ter Plečnikovo krstilnico, v 
Galeriji Mežnarija fotografsko razstavo slikarja Vinka Železnikarja, na-
šli kip slikarja Franca Jelovška ter Matičkovo šterno. Obiskali smo tudi 
občinsko zgradbo in se seznanili z delom župana, ki je po besedah 
otrok »glavni« v našem mestu. Otroci so bili kot aktivni raziskovalci 
svojega okolja tako navdušeni, da smo se na njihovo pobudo podali 
še na pot iskanja njihovih domov.  
Otroci so z lastno aktivnostjo tako spoznali delček življenja prednikov 
v domačem kraju. Odkrivali so kulturno dediščino, raziskovali ter do-
kumentirali (najini zapisi, risbe, razstava).  
Skozi raziskovanje preteklosti smo spoznali, da se okolje in družba 
spreminjata ter da je ljudsko izročilo bogastvo, ki ga je vredno ohra-
njati.

 
Besedilo in foto: Nuša Rogelj in Petra Vodlan, vzgojiteljici skupine 

Žogice
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Pravljično majsko dogajanje nad 
Mengšem
V nedeljo, 19. maja, smo v sklopu gostinskega obrata Pr̀  Fartku organizirali tradi-
cionalno celodnevno prireditev z animacijo, Pravljično deželo za vse mlade po srcu, 
ki jo razvijamo skupaj z gospodom Ivanom Sivcem, v sodelovanju z Občino Mengeš 
in Turističnim društvom Mengeš .

Deževni dnevi pred dnevom dogodka so otežili 
priprave in postavitve, a z dobro voljo je vse mo-
žno. Tako nam je uspelo pravočasno lepo urediti 
okolico in pripraviti za nedeljsko veliko dogaja-
nje Pravljične dežele Fartkove domačije. Ko je 
še večer pred dogajanjem deževalo in je bila v 
nedeljo zjutraj prisotna še megla v gozdičku, in 
se je še pravočasno pred začetkom dogodka 
razjasnilo, posijalo je sonce, je bilo to nekaj naj-
lepšega, kar se je lahko zgodilo. 
Dogajanje v Pravljični deželi se je začelo z zbi-
ranjem palčkov in njihovih oboževalcev, vsi v 
polnem pričakovanju pestrega dne. Sledilo je 
iskanje za pozabljenimi zakladi v gozdičku, kjer 
so najditelji skritih zakladov prejeli ročno izdela-
ne lesene medalje. 
Dosedanjim palčkom, likom iz pravljic pisatelja 
Ivana Sivca, se je tako pridružil nov član Palček 
Slikarček, ki smo ga slovesno odkrili ob vodenju 
dogajanja s strani Ivana Sivca osebno, ob pri-
sotnosti podžupana Občine Mengeš, gospoda 
Boga Ropotarja, prisotnosti organizatorja Toma-
ža Fartka, prisotnosti palčice Danice in palčka 
Jožeta Fartka, ki zelo vestno skrbita za urejeno 
okolico in sodelovanje na dogodku, ter skrbita 
za celotno podporo. Palček je bil namreč po-
krit z zelenimi vejicami in tako za preseneče-
nje zakrit, da je bilo slovesno odkritje novega 
palčka še tako bolj zanimivo, in dogajanje, kot 
ga izvedemo vsako leto. Tu naj pojasnim, da je 
to dogajanje v naši skupni Pravljični deželi prav 
nekaj posebnega za vse nas in v veliko veselje 
nam je, ko ste obiskovalci pripomogli k temu. 

Vsako leto znova se veselimo, ko nam gospod 
Ivan Sivec zaupa nov lik izmed svojih zgodbic, 
temu primerno potem umetnica in slikarka Tina 
Švajger Sivec skicira palčka, ekipa umetnikov 
kiparjev Mira Rismonda pa potem iz lesa izdela-
jo skulpturo palčka. Skulpturo izrežejo in obliku-
jejo z motorno žago, kar zahteva veliko časa in 
dela, a nastane prava umetnost. Ob vsem tem 
smo Ivanu Sivcu pred množico obiskovalcev za-
prisegli, gospod podžupan Bogo Ropotar, orga-
nizator Tomaž Fartek in moja malenkost Sabrina 
Fartek, da bomo Palčka Slikarčka čuvali dan in 
noč ter zaprisego tudi podpisali. 
Po uradnem odkritju Palčka Slikarčka je sle-
dilo tudi slovesno odprtje zakritega slavoloka 
Pravljične dežele, ob tem, ko smo slavnostno 
in uradno prerezali tribarvni trak slovenske za-
stave (trobojnico), in sicer s strani podžupana 
Boga Ropotarja, organizatorja Tomaža in seve-
da ob prisotnosti obeh palčkov, Dani in Jožeta. 
Slavolok je delo Mira Rismonda in predstavlja 
vhod v pravljično deželo, ki je res poseben kraj 
namenjen za otroke, družine in vse, ki si želijo 
umakniti od stalnega mestnega vrveža. Leseni 
obok je tako namenjen tudi fotografiranju, kot 
lepo ozadje oziroma okvir, ter predstavlja piko 
na i celotnega projekta. 
Sledilo je pripovedovanje pravljice o Palčku Sli-
karčku, in sicer krajši povzetek zgodbe: "V palčji 
družini se je rodilo šest sestric in en sam sinček. 
Ker je bil nadarjen za slikanje, so mu dali ime 
palček Slikarček. Vse sestrice je sproti narisal 
tako lepo, da sploh niso potrebovale ogledalc. 
Še posebej se je Slikarček razživel jeseni in po-
zimi. Tedaj je s svojimi umetninami poslikal vsa 
okenska stekla, luže na cestah, celo na potokih 
in rekah je ustvaril izjemne umetnine. Pri tem 
mu je veliko pomagal prijatelj Severni piš. A ne-
koč se je zgodilo, da mu je vse slike pokvaril 
Južni vetrič. Na srečo pa je palčku Slikarčku Se-
verni vetrič podaril tak čarobni votel čopič, da je 

Slikarček samo pihnil skozenj, pa je že nastala 
čudovita zimska slikarija." (Ivan Sivec) 
Otroci do 12. leta so na podlagi pripovedova-
nja narisali Palčka Slikarčka, najlepše tri risbice 
so bile izbrane in nagrajene. Ivan Sivec je nato 
svoje vodenje predal animatorju Lovru iz Družin-
skega gledališča Kolenc iz Vač, iz središča Slo-
venije, s katerimi prav tako izvrstno sodelujemo 
sedaj že tretje leto zapored. Sledil je drugi del 
iskanja pozabljenih zakladov, in sicer so imeli 
pravico do iskanja zaklada le iskalci s prejetimi 
medaljami iz prvega dela iskanja zakladov. Zma-
govalec iskanja zaklada je prejel figuro palčka, 
drugo- in tretjeuvrščeni pa sta prav tako prejela 
nagrado. V popoldanskem času sta nas obiskali 
mladi znani in uspešni smučarski skakalki Špe-
la Rogelj in Katra Komar, ki sta se predstavili, 
odgovarjali na vprašanja animatorja in ob tem 
tudi delili avtograme, na katere so otroci nestr-
pno čakali. Predstavnik Družinskega gledališča 
Kolenc je tako ves čas prisrčno zabaval otroke 
z vsem pripovedovanjem in animacijo. Anima-
tor oblečen v volka in gospa Anka Kolenc, ki 
nas je letos obiskala prvič in je bila napravljena 
v ovčko, sta uprizorila animacijsko predstavo z 
naslovom Ovčka na večerji. Z izvrstnim nasto-
pom sta pridobila vso pozornost najmlajših in 
tudi vseh drugih. Po predstavi je animator napo-
vedal mlado prisrčno in uspešno pevko Manco 
Pirc s prečudovitim glasom, ki je prvič skupaj z 
otroki zapela in predstavila našo lastno Himno 
Pravljične dežele Pri Fartku, katere besedilo je 
napisal naš eden in edini Ivan Sivec, za glasbo 
pa je poskrbel izjemen glasbenik, komponist in 
multiinstrumentalist, Janez Repnik, prav tako 
doma iz Mengša. Himna je zelo prisrčna, pre-
prosta, igriva, tako da jo lahko poje vsak otrok, 
zabavna in živahna. Vabljeni v Pravljično deže-
lo Pr̀ Fartku, kjer lahko besedilo himne najdete 
na tablici, ki je nameščena na Pravljični hišici 
v gozdičku poleg palčkov. Himna se bo obča-
sno predvajala tudi v gostinskem lokalu, tako 
da boste imeli priložnost prej ali slej jo slišati in 
zraven tudi zapeti. Celodnevno živahno in pe-
stro dogajanje sta zaključila člana ekipe Butični 
gospodični s karaokami za otroke vseh starosti, 
kjer so otroci pokazali neverjetne talente. 
Tako, vreme nam je do zgodnjega popoldneva 
dobro služilo, v popoldanskem času pa smo 
program prireditve nato izvedli pod šotorom. 
Na prireditvi je bila prisotna tudi maskota Pin-

Palčica Danica in palček Jožek

Pravljična dežela Pr`Fartku 2019

Grofica in grof Štatenberška
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Idejnik projekta g. Ivan Sivec in organizator 
dogodka g. Tomaž Fartek

Turistično društvo Mengeš, med 
rožami in kulinariko
Kljub spremenljivemu vremenu aprila in maja nam je v društvu uspelo izpeljati vse 
načrtovane akcije. 4. aprila smo izvedli čistilno akcijo na Trimski stezi in opravili na 
njej tudi manjša popravila. V soboto, 6. aprila, smo se kot soorganizatorji udeležili 
skupne čistilne akcije, ki je potekala na širšem območju Občine Mengeš. 
10. aprila smo v prostorih Planinskega društva Janeza Trdine Mengeš organizirali 
predavanje o vzgoji in oskrbi gorenjskih nageljnov. Strokovnjak stega področja, 
gospod Stanonik, iz Poljanske doline, je številnim udeležencem podal praktične 
nasvete in osnovna navodila za uspešno gojenje nageljnov.

go, nad katero so bili otroci več kot navdušeni. 
Otroci so med prireditvijo tudi barvali pobarvan-
ke, ustvarjali ročna dela in se udeležili poslikave 
obraza. 
Na prireditvi je bilo poskrbljeno za hrano in 
pijačo, seveda pa je organizator poskrbel tudi 
za usmerjanje prometa in za podeljenih več kot 
77 nagrad, od medalj, čarobnih napitkov do 
slastnih pravljičnih palačink velikank. Prireditev 
brez vstopnice z zelo obširnim celodnevnim pro-
gramom je bila tako zelo lepo izpeljana. Vsem 
najlepša iskrena hvala za tako prijetno sodelo-
vanje in udeležbo. Kmalu bo zopet novo doga-
janje, nov program, nova zgodba in nov palček 
... Tretjo nedeljo v maju prihodnje leto, ko bo 
dogajanje že tradicionalno peto leto zapored. 
Pravljično dogajanje pa se je nadaljevalo tudi v 
sredo, 22. maja, ko je večer pred svojim 70. roj-
stnim dnem pri nas praznoval naš idejnik Pra-
vljične dežele, g. Ivan Sivec in pripravil prijeten 
kulturni literarni večer. Pisatelj mag. Ivan Sivec 
je skupaj z družino, prijatelji, znanci, sosedi in 
vsemi, ki so kadarkoli sodelovali in še sodelu-
jejo, izpeljal poseben večer poln čudovitih lepih 
besed in pestrega barvitega dogajanja. Dogodek 
sta obiskala namreč tudi grofica in grof Štaten-
berška, ki sta ju spremljali dve gospodični, v 
Pravljični deželi pa so imeli parkirano kočijo. Za 
pestro glasbeno dogajanje so poskrbeli Prifarski 
muzikantje. Sivčevi otroci so mu pripravili pre-
senečenje video predstavitev s posebnimi želja-
mi od znanih osebnosti. Slavljenec pa je pred-
stavil vse omenjene in zapisane v njegovi knjigi 
"Mojih prvih sedemdeset", ki je izšla ravno dan 
prej. Kot pravi g. Ivan, v knjigi opisuje "sedem-
deset svojih srčnih ljudi s sončne strani". Knjige 
je tako podelil vsem omenjenim. Med njimi sva 
tudi midva s Tomažem, in v veliko veselje nama 
je. Nepozabno lep večer, ki nam bo vsem ostal 
v lepem spominu. 

Besedilo: Sabrina Fartek 
Foto: Boštjan Jamšek

Gorenjska turistična zveza, katere član je 
tudi Turistično društvo Mengeš, že nekaj let 
spodbuja svoje člane v akciji »Vrnimo gorenj-
ski nagelj na okenske police in balkone na-
ših domov«. V to akcijo se je vključilo tudi 
mengeško turistično društvo. V soboto, 13. 
aprila, je pripravilo Cvetlični dan na mengeški 
tržnici. V goste je povabilo Vrtnarstvo Stano-
nik, ki je ponudilo pestro izbiro okrasnih ra-
stlin, dišavnic in seveda nageljnov. Turistično 
društvo Mengeš je ob tej priložnosti podelilo 
obiskovalcem tržnice 100 sadik gorenjskih 
nageljnov. Za prijetno razpoloženje na tržnici 
so poskrbeli člani ansambla Sejmarji, za kuli-
narične dobrote pa članice društva. 
Kdor nima svojega vrta, ima kljub temu mo-
žnost za pridelavo različne zelenjave, ki jo go-
spodinjstvo potrebuje v svoji kuhinji. Strokov-
njakinja iz kluba Gaia, gospa Loreta Vlahovič, 
je na predavanju, ki ga je društvo organiziralo 
23. aprila, predstavila preproste rešitve tega 
problema. Posode ali celo manjše visoke 

grede na balkonih, terasah, pod nastreški in 
povsod tam, kjer imamo vsaj malo prostora, 
so idealne rešitve oziroma nadomestilo za 
vrt. Pri tem moramo biti pozorni na upora-
bo kakovostne zemlje in pri sajenju oziroma 
setvi upoštevati »slabe in dobre« sosede pri 
rastlinah. 
Kuh'na na mengeški tržnici, ki je bila v sobo-
to, 18. maja, je kljub slabi vremenski napo-
vedi lepo uspela. Po začetnem rahlem dežju 
se je vreme izboljšalo v zadovoljstvo vseh, 
ponudnikov in obiskovalcev. Na stojnici Turi-
stičnega društva Mengeš so cvrli »mengeške 
hvancate«, krhke flancate (Gorenci jim pravi-
jo »ta zmeden'«) in carski praženec (šmoren). 
Poleg tega so se obiskovalci lahko posladkali 
tudi z raznimi poticami in pecivom. 
Na tradicionalni prireditvi Palčkova dežela pri 
Fartku na Gobavici, 19. maja, se je društvo 
predstavilo s prospektnim materialom. 

  
Besedilo in foto: Miha Požar

G. Stanonik predava o gorenjskih nageljnih

Ponujali so sveže ocvrte hvancate
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Najpomembnejše priznanje so zadovoljni uporabniki
Mengeš, 29. maj 2019 – Varstveno delovni center INCE Mengeš (VDC INCE Mengeš), ki je bil ustanovljen kot delavnica pod 
posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju, letos obeležuje 40 let svojega delovanja. Zavod deluje po načelih 
zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju ter omogoča zaposlitev 
in bivanje v oblikah, ki najbolj ustrezajo sposobnostim in posebnim potrebam svojih uporabnikov. Obeležitve se je udeležila državna 
sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik. Kot popestritev pa so uporabniki 
zavoda pripravili pester kulturni program ter razstave grafik, vezenin in fotografij. Ob tej priložnosti so posneli tudi kratek film z 
naslovom »Poglej v moj svet«.

»Razvoj VDC INCE Mengeš je šel čez več 
mejnikov, ki so imeli skupen cilj: sprejema-
nje in spoštovanje drugačnosti, ki sta najvišji 
stopnji integracije oseb z motnjo v duševnem 
razvoju. Ponosna sem, da našo zgodbo piše-
mo že 40 let in gradimo uporabnikom prija-
zno okolje, kjer se počutijo varno in sprejeto. 
Nenehno namreč stremimo k temu, da svoje 
delo opravljamo še boljše. Vseskozi je naša 
najpomembnejša naloga ta, da znamo pravilno 
oceniti sposobnosti naših uporabnikov, da lah-
ko skupaj z njimi razvijamo njihove potenciale 
Obenem pa jim omogočamo vedno več mo-
žnosti in priložnosti za uspešno izvajanje dela 
ter sodelovanja pri ostalih aktivnostih,« je ob 
slavnostnem dogodku povedala Vladka Pacek, 
direktorica VDC INCE Mengeš. Zavod presega 
občinske okvire in regijsko pokriva več kot le 
občini Domžale in Kamnik. Ima namreč 108 
uporabnikov iz 17 slovenskih občin ter poleg 
storitev usposabljanja in zaposlitve nudi tudi 
prostočasne aktivnosti. VDC INCE Mengeš da-
nes deluje v treh enotah, in sicer v Mengšu (81 
uporabnikov) in v enoti ZU pri Komendi (27 
uporabnikov), kjer izvajajo storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter 
v Naši hiši v Grobljah pri Domžalah (33 upo-
rabnikov), kjer izvajajo institucionalno varstvo.
V prihodnje načrtujejo dograditev objekta in-
stitucionalnega varstva, ki bo namenjena skrbi 

za šibkejše in ostarele osebe z motnjo v dušev-
nem razvoju, ustanovitev stanovanjske skupi-
ne za samostojnejše uporabnike ter razmišljajo 
o večji umetniški enoti, v kateri bodo lažje sle-
dili vsem potrebam uporabnikov.
»Država je zavezana, da sprejema učinkovite 
in ustrezne ukrepe, s katerimi osebam s po-
sebnimi potrebami omogoča doseganje in 
ohranjanje največje mogoče samostojnosti, te-
lesne, duševne, socialne in delovne zmožnosti 
ter polno vključenost in sodelovanje na vseh 
področjih življenja. VDC INCE je v zadnjih le-
tih dosegel izjemen napredek v strokovnem 
razvoju ter kakovosti storitev. Uporabniki se 
predstavljajo s svojimi izdelki, so vključeni v 
procese in integrirani v okolje, zato VDC vse-
kakor izpolnjuje svoje poslanstvo in predstavlja 
odličen primer dobre prakse. Najpomembnej-
še priznanje pa so zadovoljni uporabniki,« je 
dejala Breda Božnik, državna sekretarka z Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
enake možnosti.

Za lažje vključevanje oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v 
družbo
VDC Mengeš je bil ustanovljen leta 1978, or-
ganizacijsko pa so bile delavnice takrat vezane 
na centre za socialno delo, šole s prilagojenim 

programom, zavode za usposabljanje, domove 
za starejše in invalidska podjetja, ustanovitelji-
ce pa so bile bodisi občine bodisi društva. Ra-
zvoj delavnic se je še posebej razširil po letu 
1984, ko je bil sprejet Zakon o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, a 
potrebe in želje pomagati odraslim osebam z 
motnjami v duševnem razvoju, so prispevale 
k razvoju novih vsebin in oblik dela, saj se je 
v praksi velikokrat pokazalo, da le varstvo z 
zaposlovanjem ni dovolj. Za uvedbo delavnic 
pod posebnimi pogoji, ki bi omogočili medob-
činsko reševanje problematike težje zaposljivih 
ljudi z oviranostmi ter srednje in težje duševno 
motenih oseb, so se zavzemali že pred začet-
kom ustanovitve zavoda. »Velika zasluga za to 
gre prvemu direktorju centra, Brunu Kocbeku, 
ki je s svojo pozitivno energijo in požrtvovalno-
stjo, predvsem pa razumevanjem potreb upo-
rabnikov, postavil enega bolj strokovnih cen-
trov v Sloveniji in oral ledino razvoju varstveno 
delovnim centrom, takšnim, kot jih poznamo 
danes,« je razložila Vladka Pacek.
Strokovni delavci v VDC INCE si danes namreč 
prizadevajo prilagoditi storitve uporabnikom 
tako, da ti lahko svoje zmožnosti razvijejo do 
največje možne mere, zato nudi tudi veliko 
prostočasnih aktivnosti, kot so ples, film, igra-
nje inštrumentov, petje, gledališče, ki krepijo 
samozavest uporabnikov. »40 let delovanja 
neke organizacije ni kar tako, še posebej, če 
to velja za varstveno delovni center. V vseh 
teh desetletjih je bil VDC INCE aktivni dejav-
nik na področju skrbi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Zato gre zahvala številnim 
predanim in visoko strokovnim zaposlenim,« 
je sklenila prof. dr. Katja Vadnal, predsednica 
Zveze Sožitje in predsednica sveta VDC INCE.

Besedilo in foto: dir. Vladka Pacek,
VDC INCE
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V vseh teh desetletjih je bil VDC INCE aktivni dejavnik na področju skrbi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Zato gre zahvala številnim predanim in visoko strokovnim zaposlenim
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Praznovanje v Sončku
Vrtec Mengeš je v četrtek, 23. maja, praznoval častitljivi jubilej – 50 let delovanja enote Sonček. Ob tej priložnosti so potekali 
številni dogodki skozi celoten teden, zaključek praznovanja pa smo obeležili z osrednjo prireditvijo v Kulturnem domu v Mengšu. 
Prireditev sta vodila Maruša Loboda in Miha Žargi, ki sta ji s svojim načinom vodenja dodala poseben čar. S svojo prijaznostjo in 
navihanostjo sta skozi vso prireditev gledalce opominjala na pomembnost te obletnice. Hkrati pa sta predstavila vrtec kot ustanovo, 
kjer je zares lepo in prijetno. Da slednje drži, si vsi zaposleni vsakodnevno prizadevamo.

Kot ravnateljica sem se iskreno zahvalila župa-
nu Francu Jeriču, ki nas je nagovoril s prijazno 
besedo in poudaril pomembnost usklajenosti 
med ustanoviteljem in vrtcem, ter pomembnost 
uspešnega delovanja v dobro otrok. 
Sledila je zahvala gasilcem, tabornikom, Turi-
stičnemu društvu Mengeš, čebelarjem in vsem, 
s katerimi sodeluje vrtec v kraju, saj se vsi sku-
paj trudimo za naše prihodnje rodove. Zahvale 
so sledile tudi predsednici Sveta zavoda Petri 
Cerar, predsednici Sveta staršev Tini Štrukelj in 
predsednici Sklada Vrtca Mengeš Tanji Vdovč. 
Sledili so nastopi skupin in posameznikov, ki 
so se prostovoljno javili, da nam pomagajo pri 
izvedbi prireditve . Že pred začetkom je Godba 
Mengeš s svojimi glasbeniki pozdravila množico 
obiskovalcev, ki so prihajali na prireditev. Na 

odru so zaigrali še Židano marelo. V zasedbi 
godbe je Dimitrij Lederer, ki je eden izmed ne-
štetih, ki je pred leti kot otrok obiskoval vrtec 
Sonček. Verjetno bi se med njimi našel še ka-
kšen bivši varovanec vrtca.
Nastopile smo tudi pevke vrtčevskega pevskega 
zbora Kalina, ki že vrsto let nastopamo v okvi-
ru prireditev, ki jih organiziramo v sklopu vrtca, 
udeležujemo pa se tudi nastopov, kamor smo 
povabljene kot gostje. Zbor sestavljamo vzgo-
jiteljice in naše veselje do petja vsakodnevno 
prenašamo tudi v skupine otrok.
S plesom so nas navdušili otroci Folklore 
Mengeš pod vodstvom Boštjana Sveteta. Pod 
mentorstvom Hervina Jakončiča pa so se z 
Avsenikovo pesmijo Čakala bom predstavile: 
violinistka Lara Ocepek in Patricija Sicherl ter 

flavtistka Zoya Sicherl Škrjanc. Na odru se nam 
je pridružila tudi Sanja Tomšič s plesno skupino 
iz Aia – mladinskega centra. Gospodična Ale-
ksandra Matan pa nas je navdušila s pesmijo 
Prisluhni mi, avtorice Darje Švajger. S pesmijo o 
prijateljstvu so se predstavili tudi Sončkovi otro-
ci generacije 2003.
Skupno vsem nastopajočim je bilo, da so bili 
včasih naši »Sončkovi otroci«.
Glavni nastopajoči pa so bili seveda zdajšnji 
Sončkovi otroci. S svojim pogumom in željo po 
nastopanju so nam zapeli in nas razveselili ter 
slavnostno zaključili prireditev ob soju svetlika-
jočih se zapestnic.
V avli Kulturnega doma Mengeš smo za vse obi-
skovalce pripravili razstavo fotografij, ki prika-
zujejo zgodovino vrtca, od nastanka do danes.
Ob tem častitljivem jubileju smo izdali tudi 
bilten, ki so ga prejeli obiskovalci prireditve. 
V njem so predstavljeni dogodki iz preteklega 
časa, izkušnje vrtca Sonček, fotografije vrtca, 
spomini nekdanjih varovancev, na čase, ko so 
obiskovali vrtec, predvsem pa otrok, ki so tre-
nutno vključeni v vrtec Sonček.
Vsem nastopajočim, zaposlenim, ustanovitelju 
in vsem, ki so nam priskočili na pomoč pri iz-
vedbi praznovanja in samega delovanja vrtca se 
iskreno zahvaljujem. Seveda si želim, da bi tudi 
v prihodnje uspešno in dobro sodelovali.

Besedilo in foto: Mateja Hribar Sicherl,
ravnateljica Vrtca Mengeš

Spraševali smo se, kako poimenovati poroko ob tako visokem jubileju, 
pa pravzaprav ime ni pomembno. Pomembno je, da imamo po 70 letih 
še oba zakonca, ki skupaj krmarita skozi življenje. Ob začetku poročne-
ga obreda v kapeli doma je zbrane nagovorila direktorica Doma gospa 
Snežana Golob, poročni obred je vodil škof Alojz Uran, poleg njega pa 
še naš domači župnik Marko Košir. Petje in sodelovanje pri obredu smo 
pripravili zaposleni v Domu. Posebno navdušenje je bilo čutiti na obrazih 
vseh prisotnih v kapeli. Ob koncu smo slavljencema poleg župana Franca 
Jeriča čestitali in jima zaželeli, da bi se v našem domu še naprej dobro 
počutila si pomagala in vztrajala skupaj v dobrem in slabem.

Besedilo: Klemen Jerinc
Foto: Janez Vrhovnik

Železna poroka v Domu svete Katarine
V torek, 21. maja 2019, točno 70 let po poroki zakoncev Pahor, je bilo v našem domu praznično vzdušje. Skrbno smo 
pripravili celoten program za poročni obred, se pogovorili s slavljencema, njunimi svojci in oblikovali slovesnost, kot jo zasluži 
70. obletnica poroke.

Skupno vsem nastopajočim je bilo, da so bili včasih naši »Sončkovi otroci«



 

Mengšan – junij 201926

Posebna nagrada mengeškima glasbenikoma
Dosežki mengeških glasbenikov so prepoznavni tudi onstran naših meja. Na 34. Alpskem večeru v Bohinju so v sklopu 
programa in nastopov 50 narodno-zabavnih melodij, podelili Oberkrainer Award (OA). To je nagrada, ki jo mednarodna 
strokovna glasbena žirija podeljuje domačim in tujim ansamblom in glasbenim posameznikom s področja narodno-zabavne 
glasbe. Letošnji slovenski nagrajenci so bili: Ansambel Pajdaši za najboljši mednarodni ansambel 2019 ter Mengšana 
Janez Per za življenjsko delo in Vinko Sitar kot častni OA.

OA je največja nagrada za narodno-zabavno 
glasbo in pokriva predvsem Nemčijo, Avstri-
jo, Švico in Slovenijo. Vsako leto jo podeljuje 
skupina glasbenih strokovnjakov in letos je 
bila podelitev 4. maja, na 34. Alpskem ve-
čeru v Bohinjski Bistrici. Gre za nagrajevanje 
izjemnih glasbenikov za njihovo delo na po-
dročju narodno-zabavne glasbe. Med drugim 
je nagrado OA v preteklosti dobil tudi Slavko 
Avsenik.
Kako je nastala prireditev Alpski večer? Po 
pripovedovanju Janeza Pera je ideja dozore-
la, ko so praznovali 20. obletnico Alpskega 
kvinteta v Gorjah pri Bledu, leta 1986. Or-
ganizirali so celodneven program z nastopi 
različnih narodno-zabavnih skupin. Zbralo 
se je kar 5.000 gledalcev. Na pobudo tu-
rističnih delavcev z Bleda so od takrat dalje 
vsako leto organizirali tovrstno prireditev na 
Bledu. Leta 2014 pa so organizacijo preseli-
li v Bohinj z namenom, da tujcem pokažejo 
tudi druge dele lepe Slovenije. Letošnjo pri-
reditev je obiskalo okoli 1.000 ljudi iz vse 
Evrope. Koncert je trajal debele štiri ure. Or-
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Oba, Janez Per in Vinko Sitar, sta začela glas-
beno kariero pri Alpskem kvintetu skupaj, leta 
1970. Sitar je igral klarinet, Per pa bariton, bas 
in pozavno.

ganizacija pa je bila izvedena v sodelovanju 
Alpskega kvinteta in TD Bohinj.

Besedilo in foto: E.V.

Kristalna nagrada Oberkrainer Award 2019
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Janez Per
Janez Per je basist, baritonist, pozavnist, 
komponist in vodja Alpskega kvinteta. 

Mengšan prihaja iz kmečke, delavne dru-
žine, doma so imeli tudi kovačijo. Oče je 
igral v tamburaškem orkestru, sam pa je 
z zanimanjem spremljal glasbene mimoho-
de Mengeške godbe. Sprva je želel igrati 
trobento, a mu je zaradi velikega zanima-
nja za ta inštrument, ostal na razpolago 
le bariton. Združil je naravni talent s tr-
dim delom in kmalu ponosno postal član 
Mengeške godbe. Svoje glasbeno znanje je 
izpopolnjeval v Mengšu, kasneje pa še pri 
prof. Miškoviču v Ljubljani. Ob natančnem 
poslušanju takratnih pionirjev domače 
glasbe, se je naučil igranja basovske linije 
za narodno-zabavno glasbo in kmalu osvo-
jil tudi znanje igranja na bas in pozavno. 
Prvo povabilo za igranje v ansamblu je pri-
šlo s strani Frančka Povšeta, vodje Veselih 
planšarjev. Čeprav je bilo veselje nepopi-
sno, ni trajalo dolgo. Prišlo je vabilo za slu-
ženje vojaškega roka, tako da do sodelo-
vanja ni prišlo. Po vojaščini se je pridružil 
ansamblu Toneta Perka, kasneje Dobrim 
znancem. Prvo srečanje z Alpskim kvinte-
tom se je zgodilo septembra leta 1969, ko 
je vskočil kot zamenjava za poškodovane-
ga basista Branka Škrubo. Januarja 1970 
je postal stalni član tega imenitnega an-
sambla, katerega član in vodja je še danes. 
Čeprav je ansambel igral po vsej srednji 

Evropi, so največ uspehov poželi v sosednji 
Avstriji. In res, če poslušalci prisluhnemo 
tamkajšnjim ansamblom, zlahka ugotovi-
mo, da so stilska kopija Alpskega kvinteta. 
Janez velja za enega izmed najboljših basi-
stov domače glasbe v Evropi, kar sta javno 
priznala tudi brata Slavko in Vilko Ovsenik, 
ki sta ga leta 1988 snubila v svoj ansam-
bel. To dejstvo potrjujejo tudi vsa doma-
ča in tuja odlikovanja Alpskemu kvintetu. 
Janez Per je mož ženi Jožici in oče treh 
sinov ter ponosen dedek svojim vnukom in 
vnukinjam. Kar 11 članov Perove družine 
igra danes v Mengeški godbi. Danes je tudi 
kapelnik veteranov Mengeške godbe.
Janez je pod sloganom "Kdor igra, slabo 
ne misli" s svojim volilnim programom 
prepričal volivce Mengša, ki so ga izvoli-
li za takratnega župana. Prav tako pa je 
bil en mandat poslanec državnega zbora. 
Tudi tam ni šlo brez glasbe. Ustanovili so 
Parlament dixie band in igrali ob številnih 
priložnostih. Janez je ob vsem tem skrbno 
in vestno opravljal delo na svoji kmetiji, ki 
jo je že prevzel v roke sin Boštjan, basist 
in član kvinteta Dori. Janez, čeprav je že 
uradno upokojen, mu ob tem seveda še ve-
dno pomaga.

Besedilo: Simon Golobič

Vinko Sitar
Vinko Sitar je starosta Alpskega kvinteta 
in dolgoletni član Mengeške godbe. Svojo 
glasbeno pot je začel leta 1952 z domačo 
Mengeško godbo. Tri leta je igral pri Godbi 
Milice v Ljubljani. Po prejemu poziva v voj-
sko leta 1959 je služil vojaščino kot godbe-
nik v Orkestru jugoslovanske vojske. Leta 
1961 se je vpisal na Pedagoško akademijo 
– smer klarinet in saksofon ter jo dve leti 
pozneje tudi uspešno zaključil. Nekaj let je 
opravljal poklic glasbenega učitelja, vmes 
je sodeloval z ansamblom Veseli hribovci, a 
ga je profesionalna glasbena pot leta 1969 
odpeljala v Švico. Prvo malo gramofonsko 
ploščo je Vinko Sitar leta 1969 posnel z 
Original Kitzeckerji, ki so desetletja delo-
vali pod taktirko Karla Sekača. Vinko je 
bil klarinetist Original Kitzeckerjev, kjer je 
(kot zanimivost) harmoniko igral Jože Bur-
nik. Leto dni pozneje je Vinko pristopil k 
Alpskemu kvintetu in mu ostal zvest vse 
do upokojitve leta 1996. Njegovo mesto 
je leta 1997 zapolnil Laščan, Franjo Ma-
ček. Z Alpskim kvintetom je nastopil več 

kot 5.000-krat, ton njegovega klarineta je 
slišen na več kot 500 studijskih posnetkih 
Alpskega kvinteta, glasbene uspehe so kro-
nale številne zlate in diamantne plošče do-
mačih in tujih glasbenih založb. V času, ko 
še ni bilo avtocest, je z glasbenimi prijatelji 
prevozil na milijone kilometrov po Evropi …
Vinko Sitar pa ni bil samo klarinetist in sa-
ksofonist. Še danes ga odlikuje lepa duša. 
To je v preteklosti potrdil tudi Vinkov veli-
ki osebni prijatelj Albin Rudan, legendarni 
klarinetist Ansambla bratov Avsenik. Vinc, 
kot ga kličejo glasbeni prijatelji, je zelo pri-
jeten sogovornik in pravzaprav tisti, ki je 
bil pravi magnet za publiko. Ljudje so se z 
njim radi pogovarjali in je poleg glasbenega 
poslanstva na neki način opravljal funkcijo 
glavne komunikacijske vezi med ansam-
blom in publiko, ki je Alpskemu kvintetu 
sledila skozi desetletja na igranjih doma 
in po svetu. Vinko je ves čas ostal zvest 
Mengeški godbi. Leta 2000 je bil eden 
izmed pobudnikov za nastanek Mengeške 
veteranske godbe, ki ji je petnajst let tudi 
dirigiral.

Besedilo: Simon Golobič
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ZANIMIVO

Nekateri otroci imajo svojo poklicno pot že 
jasno začrtano, ker dobro poznajo in razume-
jo svoje interese ter veščine, ki jih razvijajo v 
obšolskih dejavnostih. Zavedajo se pomena 
multidisciplinarnosti in kariernih premikov, 
omenjajo poklice prihodnosti ter razmišljajo 
tudi o možnostih izobraževanja v tujini. Neka-
teri pa so seveda še zmedeni, neodločeni ali pa 
raziskujejo različne možnosti, zato potrebujejo 
pomoč, podporo in usmeritev. Spodbujati jih je 
treba pri odkrivanju možnosti in radovednosti. 
Lahko jim pomagamo prepoznati pot, odločiti 
se zanjo in jo prehoditi pa morajo sami. 
Persolog lahko otroku in tudi staršem olajša 
odločitev za izbiro šole ter karierne poti oz. 
poklica. Trenerji vedenjski profil izdelamo na 
podlagi rešenega vprašalnika in psihometrič-
nega testa (mednarodni certificiran postopek). 
Vedenjski profil ponudi usmeritev, tako omo-
goči izbiro med širšim naborom poklicev, ki se 
ujemajo z osebnostnimi lastnostmi. 
Na predavanju so lahko otroci in starši na za-
nimiv, preprost in zabaven način spoznali štiri 

osnovne vedenjske profile. Svoje prednosti, 
slabosti in potencial so odkrivali preko asoci-
acij, barv, nalog, filmčkov … Tako so spoznali, 
kateri poklici in delovna mesta so primerni za 
posamezne vedenjske profile. Če ne opravlja-
mo poklica, ki je primeren za naše osebnostne 
lastnosti, bo naš odtok energije velik oz. sto-
pnja stresa zaradi prilagajanja delovnemu me-
stu zelo visoka. 
Zakaj je to pomembno? Pogosto so starši po 
vedenjskem profilu drugačni kot otroci, zato 
tem ustrezajo drugačni poklici, toda starši 
pogosto izhajajo iz sebe, ko iščejo primeren 
poklic za otroka. Izdelala sem na primer ve-
denjski profil za dekle, ki se odloča za študij, 
je izredno natančna, zahtevna do sebe, poglobi 
se v stvari, potrebuje čas za razmislek, a je 
z nizko iniciativnostjo. Ima korekten (moder) 
vedenjski profil, takim profilom rečemo tudi 
“samotni jezdeci”. Recimo, da otrok raje doma 
prebere kakšno dobro knjigo (takrat se polni z 
energijo), kot da bi šla na zabavo, kjer je veliko 
nepoznanih ljudi. Na delovnem mestu taki pro-
fili radi delajo sami v pisarni, radi imajo umirje-
nost in dobre odnose, natančnost, premišljeno 
odločanje … Omenjeno dekle bi rada delala 
kot znanstvenica, njena mama pa je iniciativni 
vedenjski profil in ne razume, zakaj se hči  čim 
več ne druži z vrstniki, zakaj pogosteje ne hodi 
na zabave, saj je prepričana, da je za njeno 
starost to “normalno” in “mreženje” nujno za 
karierni uspeh v današnjem času. 
Najpomembneje je, da otroci poklice res čim 
bolje spoznajo. Zgodi se, da otrok izbere do-
ločen poklic, pa niti točno ne ve, kakšno delo 

oseba na tem delovnem mestu opravlja. Za-
vedati se je treba tudi hitrega razvoja, zato 
bodo tu čez desetletje poklici, ki jih zdaj še 
ne poznamo. Sedanje generacije bodo morale 
biti pripravljene na karierne premike. Toda tudi 
“napaka” pri izbiri šolanja ni usodna. Nekateri 
šele kasneje v življenju odkrijejo “svojo pot”, 
strast ali pa npr. svoj hobi spremenijo v poklic. 
Obiščite ‘’Informativo’’, informativne dneve, 
omogočite otrokom spoznavanje različnih po-
klicev, ki jih opravljajo prijatelji in sorodniki, 
naj gredo otroci z vami v podjetje, posvetujte 
se s svetovalno službo v šoli, obiščite Karier-
ne centre. Naj že v času šolanja pridobivajo 
različne izkušnje, dodatno znanje, spretnosti in 
veščine! 
  

Besedilo: Andreja Glavač, Karierni plac -
Karierni center za mlade, Cene Štupar - CILJ 

Ali veste, kje ima prednosti in potencial vaš otrok?
 
V AIA – Mladinskem centru Mengeš so starši in otroci v mesecu maju lahko spoznali eno od možnosti odkrivanja otrokovih 
prednosti in potenciala, da bo odločitev za nadaljnje šolanje lažja in manj stresna.

S 1. marcem 2019 je na Cene Štupar 
– CILJ začel delovati Karierni plac – 
Karierni center za mlade. Informiranje, 
testiranje ter svetovanje s področja 
načrtovanja karierne poti je za mlade do 
19 let brezplačno. Projekt sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada:
http://www.eu-skladi.si/ 
in Republika Slovenija, MDDSZ. Več na:  
https://www.cene-stupar.si/sl/razvoj-
kariere/karierni-plac-karierni-center-za-
mlade ali na:
fb@karierniplac

Ali veste, kje ima prednosti in potencial vaš 
otrok, foto Sabina Zupan.

Najbolj učinkovit način je ta, da vse napade-
ne liste odstranimo. Nekaj uspeha je lahko 
tudi z obešanjem rumenih lepljivih plošč po 
rastlini. Podoben škodljivec se pojavlja tudi 
na okenskih in balkonskih rastlinah. Na sli-
ki je list surfinije, po katerem se "sprehajajo" 
ličinke. V tem primeru pa lahko uporabimo 
primerno škropivo.

Besedilo in foto: Rajko Vuga

Luštrek in njegov zavrtač
 
V spomladanskem času se v zadnjih letih pogosto pojavlja listni zavrtač. Gotovo ste lahko opazili, kako je videti napadeni list. 
Luštrek je prijetna dišavnica, ki je ne moremo škropiti z ustreznim insekticidom.
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Popotovanje po Irskem skozi pripoved in fotografije

“Let’s go have some craic”, se velikokrat 
zasliši iz grl množice Ircev, in sicer najpo-
gosteje ob nedeljah popoldne. Tako kot je 
‘’craic’’ težko prevedljiva irska beseda, ki jo 
v prevodu najbolj opiše beseda ‘’zabava’’, 
tako je težko in mistično dojemanje lepot 
‘’smaragdnega otoka’’, kot številni pesniki 
opisujejo ta čudoviti otok. Zato pa smo se 
tudi odločili, da naredimo ta izlet. 
Med izletom smo se vsi strinjali, da nas je 
Irska več kot pozitivno presenetila. Po trite-
denskem izletu nam še vedno odzvanjajo vsi 
občutki  tega potovanja. V Mladinskem cen-
tru AIA Mengeš sem 15. maja pripravil pre-
davanje z naslovom ‘’Zanimivo popotovanje 

– Irska’ ‘in tako potovanje znova podoživel. 
Na svoj čim bolj zanimiv ter smešen način 
sem skušal prikazati naše popotovanje pe-
tih prijateljev, ki nas vse druži ljubezen do 
irskega plesa. Upam, da so se obiskovalci 
zabavali ob pripovedovanju in spremljavi 
fotografij ter mirni keltski glasbi. Predsta-
vil sem pristanek v Dublinu in štiridnevno 
zabavo ter tudi manjšo prometno nesrečo 
v jugozahodnem mestecu Millstreet. Opisal 
sem lepote juga in severa ter zahodnih Mo-
herskih klifov, čudovite lepote znotraj države 
na severu, prav tako tudi skrivnostne sim-
bole irske in keltske kulture na vzhodu pri 
Newgrangeu. 

Pri projekciji mi je pomagal domačin moj 
prijatelj Matic Ocepek, ki sem ga na koncu 
povabil na oder, da sva skupaj zaigrala na 
kitaro in zapela ‘’Dirty Old Town’’ – znano 
ljudsko pesem, dve gostji, Nika Jevnikar in 
Petra Novak, ki sta sicer moji soplesalki in 
sta mi med predstavitvijo pomagali, pa sta 
na odru skupaj z mano zaplesali na ‘’irski 
način’’. 
Na koncu pa sem vse obiskovalce povabil na 
sproščen pogovor in degustacijo odličnega 
irskega piva Guinness ter viskija Jameson.
 

Besedilo: Martin Tine Kovačič
Foto: Brane Tomšič

Popotovanje po Irskem
 
Martin Tine Kovačič je v AIA – Mladinskem centru predstavil svoja doživetja s popotovanja po Irskem.

Predstavitev irskega plesa s prijateljicama iz Šole irskega plesa

Namen akcije »NVO gre v šolo« je predsta-
vitev nevladnih organizacij in njihovih dejav-
nosti, programov in projektov učencem in 
učiteljem, seznaniti učence z različnimi pro-
stočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivne-
ga vključevanja v lokalno okolje ter vključitev 
dejavnosti oziroma programov nevladnih or-
ganizacij v izvajanje šolskega učnega načrta. 
Na ta način spodbujamo medsektorska so-
delovanja, družbeno odgovornost in krepimo 
razvoj celotne lokalne skupnosti. 
Če se želite akciji pridružiti ali o njej izvedeti 
kaj več, nam pišite na info@consulta.si ali 
pokličite telefonsko številko 01/3209-484.

Besedilo: Nina Groboljšek
Foto: Stičišče NVO osrednje Slovenije

Tudi letos akcija »NVO gre v šolo« bo!
 
Že četrto leto organiziramo akcijo NVO gre v šolo, kjer lahko otroci na interaktiven način spoznajo okoliške nevladne organizacije. 
V tednu otroka bomo na določenih šolah organizirali dan dejavnosti za otroke, ki bo potekal na enak način kot pouk, samo da 
bo vsebina drugačna. Do sedaj je v akciji sodelovalo 18 šol in več kot 160 nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije.
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Teniške priprave Biograd 
2019
Vsak športnik ima svoje priljubljeno tekmovanje. Prizorišče, 
ki mu je še posebej pri srcu. Prizorišče, kjer je žel svoje 
največje uspehe, kjer se zares počuti kot doma, kjer znova 
in znova prikazuje svoje najboljše predstave. Za tenisače 
TK Mengeš bi lahko trdili, da so teniške priprave, ki se 
tradicionalno organizirajo pred začetkom sezone, prav tak 
dogodek. Dogodek, ki ga vsi željno pričakujemo dobršen del 
jeseni, celo dolgo zimo, nekateri pa kar celo leto.

Zaradi obnovitvenih del hotelov na Lošinju smo se v organizacijskem 
odboru odločili, da letos znova odidemo v Biograd na Moru, kjer smo 
bili že leta 2014. Uvertura v same priprave se tradicionalno začne že v 
ponedeljek pred odhodom, in sicer z žrebom skupin v Harmoniji. Na le-
tošnjem žrebu smo se s pomočjo fotografskih arhivov spomnili tudi pre-
teklih priprav. Ugotovili smo, da smo skupaj že zares veliko doživeli, saj 
se dogodek organizira že kar devet let. Žreb je 32 igralcev razdelil v štiri 
tekmovalne skupine, razdeljene na osem jakostnih kategorij. Skupine so 
bile tokrat opredeljene po barvi, in sicer rdeča, modra, zelena in bela.
V soboto nas je v zgodnjih jutranjih urah onkraj Velebita sprejelo toplo 
sonce, nebo brez oblačka pa je napovedovalo prelep začetek devetih 
priprav. Skrbela nas je predvsem vremenska napoved, ki ni bila preveč 
obetavna, zato smo se odločili, da že prvi dan tekmovalni program neko-
liko razširimo. Poleg predvidenih dvojic smo v program uvrstili še tekme 
posameznikov, ki so bile sicer predvidene v torek. Prvi tekmovalni dan je 
tako vrhunsko uspel. Zvečer je sledilo še prijetno druženje ob spremljavi 
melodij iz našega novega zvočnika.
Vremenske napovedi, ki so napovedovale poslabšanje vremena, pa so se 
žal izkazale za točne. Naslednje jutro nas je, prvič v zgodovini priprav, 
namesto sonca pozdravil velik deževen oblak. Nedeljske tekme smo bili 
tako primorani odpovedati, vse upe pa smo usmerili v Fortuno ter njeno 
naklonjenost v ponedeljek in torek. Na žalost pa je bilo vreme v pone-
deljek še slabše, tako so tudi ponedeljkove tekme odpadle. Seveda pa 
vreme ni moglo pokvariti razpoloženja med udeleženci. Tudi v slabem 
vremenu se da, v dobri družbi, marsikaj početi. Številni so se sproščali 
v savni, bazenu ter na masažah, spet drugi ob maratonskih partijah ta-
roka. Nekateri so se odločali za sprehode in ogled mesta z okolico, drugi 
so prednost dali počitku in zabavi v dobri družbi v hotelskem kompleksu. 
Organizacijski odbor pa se je po zahtevnem premisleku odločil, da tek-
me posameznikov odpove, torkov program pa je dobil kar po dve tekmi 
dvojic, tako je bilo tekmovanje vsaj deloma izpeljano.
V torek pa se nam je sreča vsaj nekoliko nasmehnila, že dopoldne je 
posijalo sonce na razmočena igrišča, jih dodobra osušilo in omogočilo 
zagnanim tenisačem tako želenih nastopov. Tekmovanje je, zaradi strahu 
pred poslabšanjem vremena, potekalo hitro in brez zapletov. Popoldne 
pa nam je ostalo še nekaj časa za vsakoletni skok v morje. Gre namreč 
za tradicionalno plavanje v spomin na preminula teniška prijatelja, ki ga 
vsako leto organizira Ivan Juretič. Letos se nas je tega podviga udeležilo 
kar deset plavalcev.

V poznopopoldanskih urah pa je sledilo še zgolj sklepno dejanje letošnjih 
priprav, in sicer podelitev nagrad s srečelovom. Srečelov je, s pomočjo 
sponzorjev, pripravil izkušeni lovec na srečo, Igor Maver. Najprej smo 
podelili nagrade za najboljše dvojice, za tem pa še dve nagradi za »Mr. 
Simpatikus«, gre za zelo prestižno nagrado, in sicer za najbolj simpatična 
igralca po izbiri tekmovalcev. To nagrado sta prejela Igor Maver in Stane 
Ocepek, slednji je poudaril, da je nagrade zelo vesel, še bolj kot nagrade 
pa je vesel lepega rezultata, ki ga je zadnji dan zabeležil njegov veliki 
prijatelj Jože Skok. Vrhunec zaključnega večera je predstavljala razgla-
sitev zmagovalne skupine in podelitev prehodnega pokala. Zmagovalna 
skupina je postala skupina rdečih, v zasedbi: Luka Jakopin, Gregor Vuga, 
Tomaž Magerl, Igor Tomazin, Albin Reven, Tomaž Zabret, Franc Rahne 
in Jože Skok.
V skladu z dominacijo rdečih so bile večinoma rdeče pobarvane tudi 
najboljše dvojice:
1. in 2. lajšta Luka Jakopin / Gregor Vuga
3. in 4. lajšta Tomaž Magerl / Igor Tomazin
5. in 6. lajšta Sebastjan Žnidaršič / Aleš Vuga
7. in 8. lajšta Franc Rahne / Jože Skok
Zaključni večer smo sklenili z veselim druženjem in ubranim prepeva-
njem pod krošnjami zelenih borov. Naslednje leto nas čakajo že jubilejne, 
desete priprave. Kam nas bo tedaj zanesla pot, pa je še velika uganka. Po 
zaključnem večeru smo večkrat zapeli znano pesem Tomaža Domicelja, 
v kateri si avtor želi na znani otok v Karibskem morju. Tudi tenisači TK 
Mengeš si želimo marsikaj, kam pa se bomo odpravili prihodnjo pomlad, 
bo znano prav kmalu, če ne prej, zagotovo jeseni. Nekaj pa je gotovo, 
kamorkoli bomo odšli, se bomo zagotovo imeli lepo, saj nam naše dobre 
volje ne določa lokacija, temveč vrhunska družba ter ljubezen do tenisa.

Besedilo: Tim Janežič 
Foto: Marko Faletič

Turnir v pikadu v Mladincu
 
V nedeljo, 26. maja, smo v “Mladincu” znova organizirali 
turnir v pikadu, vse je potekalo gladko. 

Tekmovalci smo dali vse od sebe, borili smo se, da bi se uvrstili v 
finale. V drugi del tekmovanja so se uvrstili Martin Slapar, Meti Islami 
in Naja Sever. Najboljša je bila Naja, edina ženska predstavnica. V za-
dnji odločilni igri je imela smolo, ni ji šlo po načrtih, osvojila je odlično 
tretje mesto, za prvo mesto pa sta se pomerila Martin in Meti. Po 
napetem finalnem dvoboju je zmagal Martin, Meti pa je bil zadovoljen 
z drugim mestom. 
Na turnirju je bilo zabavno in sproščeno, tradicionalno smo se poslo-
vili po podelitvi nagrad in fotografiranju. Lepo vabljeni tudi na druge 
dogodke v Mladinskem centru Mengeš, vidimo se! 

  
Besedilo in foto: Simon Štebe

Medgeneracijski turnir v pikadu – zmagale so izkušnje. Foto Simon Štebe
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Podjetje Rolete Kosec 
gostilo kolesarje 
tradicionalnega, že 14. 
dobrodelnega kolesarjenja 
S srcem na kolo
Na dvorišču podjetja Kosec Roletarstvo se je v nedeljo, 26. 
maja, v okviru 3. etape, Stična–Kranjska Gora, ustavilo več kot 
100 kolesarjev dobrodelnega kolesarjenja. Kolesarji s srčnim 
namenom so zbirali sredstva za MIK-ovo karavano otroškega 
smeha. Dve etapi dobrodelnega kolesarjenja »S srcem na kolo« 
je prevozil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš, nato pa v 
nedeljo pozdravil vse kolesarje: »Zahvala podjetju Rolete Kosec, 
seveda Heleni in Marjanu, da so se kot zlati sponzor priključili 
projektu in za nas, kolesarje iz Mengša in bližnje okolice, 
zagotovili tudi prevoz na start in s cilja posamezne etape. Upam, 
da nas bo – kolesarjev iz občine Mengeš – prihodnje leto še več.«

Kolesarjenje s srčnim namenom je potekalo pet dni, v petih kolesarskih 
etapah, na katerih srčni kolesarji z osvojenimi kilometri nabirajo sredstva 
za otroke MIK-ove karavane otroškega smeha. Člani MIK karavane so 
otroci, ki imajo odlične uspehe in rezultate v šolskih klopeh, so aktivni v 
kulturnih in športnih dejavnostih in odstopajo od svojih vrstnikov z vzor-
nim vedenjem, pripravljenostjo pomagati sošolcem ter s svojim znanjem 
in talenti prispevajo k dobrim rezultatom in vzdušju na njihovi šoli, hkrati 
pa izhajajo iz družin, ki jim ne morejo omogočiti preživljanja počitnic na 
obali. Na letovanju bodo otroci lahko še dodatno razvijali svoje talente, 
se prepustili otroškim radostim ter s spomini na letovanje dosegli še 
boljše učne uspehe oziroma rezultate na drugih področjih. 
Za vsak prekolesarjen kilometer vsakega srčnega kolesarja je MIK v sklad 
MIK-ove karavane otroškega smeha namenil 1 evro. Cilj 14. dobrodelne-
ga kolesarjenja S srcem na kolo je bil prekolesariti Slovenijo med Mursko 
Soboto in Izolo v čim večjem številu in tako 100 otrokom omogočiti 
brezskrbne počitnice ob morju na Debelem Rtiču. Donaciji podjetja MIK 
so se pridružili tudi drugi podporniki in tako podprli dober namen. 
Na 1. etapi, 24. maja, od Murske Sobote do Celja, in 2. etapi, 25. 
maja, od Celja do Stične, se je skupaj z drugimi udeleženci iz občine 
Mengeš kolesarjem pridružil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš. 
Tretji dan, v nedeljo, 26. maja, ko je etapa potekala od Stične do 
Kranjske Gore, pa je več kot 100 udeležencev pozdravil na dvorišču 
podjetja Rolete Kosec. Na sprejemu in okrepčilu je kolesarje pozdravil 
z besedami spodbude, naj uspešno zaključijo 3. etapo, posebej pa se 
je zahvalil predstavnikom podjetja Rolete Kosec: »Ponosen sem, da 
je tudi Mengeš s podjetjem Rolete Kosec vključen v 14. dobrodelno 
kolesarjenje S srčnim namenom. Hvala kolesarjem za prijetno druženje 
in dober namen. Upam, da bo vreme prihodnje leto bolj ugodno in da 
bomo kolesarji iz naše občine bolj številni.« 

Helena in Marjan Kosec sta se vsem udeležencem zahvalila za ude-
ležbo. V pogovoru sta poudarila: »S podjetjem MIK sodelujemo že več 
let in naravno se nam je zdelo, da kot podjetje podpremo njihovo do-
brodelnost. Ponosna sva, da lahko sodelujemo, tako kot zlati sponzor 
kot podpora mengeškim in drugim kolesarjem s prevozom na etape in 
nazaj. V letu 2019 je prijavljenih več kot 150 srčnih kolesarjev, številni 
med njimi bodo prekolesarili vseh pet etap, zato smo se odločili, da 
zanje pripravimo postajo z okrepčilom. Župan pa je poskrbel za spod-
budne besede.«
Rolete Kosec s podjetjem MIK Celje tesno sodeluje z dobavo, vgradnjo 
in servisom rolet, žaluzij, komarnikov, rolo vrat, notranjih senčil, screen 
rolojev in drugih izdelkov. V preteklosti se je podjetje Roletarstvo Kosec 
samostojno predstavljalo na številnih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnostih po Sloveniji in tujini. V letu 2019 bodo njihove storitve in 
izdelke predstavljali na sejmih v Sloveniji v okviru predstavitvenega 
prostora MIK Celje, samostojno pa predvsem v tujini. Helena Kosec je 
ob tem povedala: »Pretekla leta, skoraj sedem let, smo bili osredotoče-
ni na slovenski trg. Z modernizacijo proizvodnje smo zagotovili dodatne 
kapacitete, zato smo se odločili za vstop na tuje trge, najprej v Avstrijo 
in Nemčijo. Na obeh trgih smo že prisotni kot dobavitelji, sedaj pa bi 
radi naše izdelke predstavili samostojno, z direktnim izvozom. Najvišja 
kakovost naših izdelkov in storitev ter lasten razvoj so dodatno zagoto-
vilo, da bodo naši izdelki in storitve dobro sprejeti tudi v tujini in seveda 
kakovostni tudi v prihodnje.« 

Besedilo: Tina Drolc

V okviru 3. etape, se je več kot 100 kolesarjev okrepčalo na dvorišču 
podjetja Rolete Kosec, ki je bilo tudi zlati sponzor 14. dobrodelnega kole-
sarjenja S srcem na kolo. Foto: FB Rolete Kosec

Četrti finalni turnir lige Pod 
Kamniškimi Alpami (PKA) 
je za nami
 
V soboto, 4. maja, je potekal še zadnji, 4. turnir lige PKA, ki 
jo v Harmoniji Mengeš organizira Badminton klub Mengeš.

Tokratne tekme so bile odločilne za končno razvrstitev na lestvici. 
Turnirja se je udeležilo 51 tekmovalcev, odigranih pa je bilo kar 107 
tekem. Poleg moških, ženskih in mešanih parov (A in B kategorija) se je 
tokrat prvič na naših turnirjih igralo tudi v kategoriji posamezno (moški 
in ženske). S turnirjem smo začeli ob 8.30 in ga zaključili ob 16.00. 
Sledil je še zaključni piknik v brunarici Teniškega kluba Mengeš, kjer 
smo podelili medalje, pokale in nagrade zmagovalcem 4. turnirja in 
skupnim zmagovalcem v seštevku lige v sezoni 2018/2019.

Člani BK Mengeš smo osvojili osem medalj, posebej pa je navdušil Rok 
Kalan (BK Mengeš), ki je zmagal tako med moškimi posamezno kot 
tudi v mešanih parih (B).

Besedilo in foto: Helena Šinkovec
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V kategoriji Juniors je slavil Miha Škrlep, ki je v polfinalu najprej tesno 
z 2 : 1 ugnal Gala Bohinca, nato pa v finalu največjega rivala Jakoba 
Zalokarja Obadiča s 3 : 23 v zmagah, in se mu tako oddolžil za nedavni 
poraz v Slovenskem pokalu v namiznem hokeju. 
V katergoriji Open je Bernard Škrlep po rednem delu držal odlično drugo 
mesto, nato pa v play off po hudem boju v polfinalu in tekmi za tretje 
mesto končal kot četrti. Uspeh je dopolnil Miha Škrlep s petim mestom.
Najbolje so se odrezala naša dekleta, ki so v svoji kategoriji osvojila vsa 
tri prva mesta. Mojca Škrlep je zmagala, Mila Lucerna je bila druga in 
Zala Škrlep tretja.
S tem so se zaključila vsa tekmovanja na državnem nivoju, misli pa so 
že usmerjene v prihodnje leto, ko bo Slovenija gostila evropsko prvenstvo 
v namiznem hokeju.

Besedilo in foto: Bernard Škrlep, NHK Mengeš

Z državnim prvenstvom v Kranju se je 1. junija zaključila na-
miznohokejska sezona 201/19, člani NHK Mengeš so se vrnili 
domov z dvema naslovoma. Dve zmagi za NHK Mengeš na 
državnem prvenstvu v namiznem hokeju sta odličen dosežek.

Zmagi na državnem

Kapetan TK Duplica predaja pokal domačemu kapetanu Dušanu 
Planinšku

Na sredini: Miha Škrlep, državni 
prvak med juniorji. Levo Jakob 
Zalokar Obadič in desno Gal 
Bohinc

Šopek NHK Mengeš: Mila Lucerna, 
Mojca Škrlep in Zala Škrlep

Srečanje TK Mengeš – TK 
Duplica
Kot vsako leto smo spet prekrižali loparje s pobratenim 
TK Duplica. Tokrat smo se zbrali v soboto, 25. maja, na 
domačih igriščih. Mengšani smo imeli veliko motivacijo, kajti 
že nekaj časa so nas Dupličani premagovali. Igralci smo, 
kljub težkemu nasprotniku, porabili zadnje atome moči, da 
smo pripeljali pokal nazaj v naš klub.

Ob dobri hrani, odlični motivaciji in navijačih nam je uspelo in tako 
se je po dveletnem premoru pokal spet vrnil v Mengeš. Zmagali smo 
z rezultatom 20 : 12 ter tako skupni zaostanek znižali na 4,5 : 3,5 v 
korist Dupličanov.
Srečanje se je zaključilo ob pijači, plesu in šahu. Gospodu Srečku smo 
zapeli, kajti praznoval je rojstni dan.
Upam, da bomo pod vodstvom novega predsednika Tima Janežiča še 
dolgo časa zmagovali in uživali v medsebojnem druženju.

Besedilo in foto: Olga Avsenik

5. dobrodelni Trdinov tek
Člani upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Mengeš 
skupaj s šolo organiziramo več dobrodelnih prireditev in 
dogodkov, na katerih zbiramo sredstva za šolski sklad, ki 
pomaga učencem, ki živijo v socialno manj ugodnih razmerah.

Med prireditvami je tudi tradicionalni Trdinov tek, ki ga običajno 
izvedemo v mesecu maju. Letošnji je potekal v soboto, 25. maja, 
ko smo imeli na šoli športni dan. V športnem parku smo pripravili 
številne športne in družabne dejavnosti, ki so se jih udeležili učenci, 
pri nekaterih pa so sodelovali tudi starši naših učencev. Osrednja 
dejavnost je bil dobrodelni tek, ki smo ga, kot običajno, izvedli po 
kategorijah od najmlajših, predšolskih otrok, do najstarejših, odraslih 
tekačev. Letošnjega teka se je udeležilo več kot 350 tekačev, največ 
je bilo učencev naše šole. Čeprav je bil glavni namen teka promocija 
humanitarnosti, zdravega načina preživljanja prostega časa in druže-
nja, ima tek tudi tekmovalni značaj, zato so najhitrejši tekači prejeli 
medalje in nagrade. Z udeležbo na teku smo zadovoljni, si pa želimo, 
da bi v prihodnjih letih tek postal ena od prepoznavnih prireditev v 
Mengšu in bi k sodelovanju privabil še več tekačev iz drugih šol ter 
odraslih tekačev, predvsem iz naše občine pa tudi od drugod. Za-
hvaljujemo se vsem, ki ste nas podprli s programom (člani Rdečega 
križa iz Domžal) in tistim, ki ste omogočili nagrade za tekače. Že zdaj 
vas vabimo, da se teka udeležite prihodnje leto.

Besedilo in foto: Milan Burkeljca in UO šolskega sklada OŠ Mengeš 
in OŠ Mengeš
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Orli(či) iz SSK Mengeš že 
spet letijo daleč
 
V Smučarsko-skakalnem klubu Mengeš je bil maj že po tradiciji 
rezerviran krepitvi telesne pripravljenosti, razvoju motoričnih 
sposobnosti in piljenju skakalne tehnike. Na ta način so se 
nadarjeni »orliči« prejšnji mesec skoraj vsak dan pripravljali 
za tekme, ki se junija vrstijo tako rekoč iz vikenda v vikend.
 

V tem mesecu se bodo ob tradicionalni reviji v ljubljanskem Mostecu 
udeležili tudi mednarodnega tedna skokov na Gorenji Savi pri Kranju, 
tekmovali so tudi v Velenju in v Kisovcu pri Zagorju, kjer se je, deni-
mo, skakati učil tudi Primož Roglič, ki je navduševal na nedavni kole-
sarski dirki po Italiji. Mimogrede: po njegovi poti se je podal tudi Leon 
Šarc, nekdanji obetavni nordijski kombinatorec iz SSK Mengeš, ki je 
v zadnjem obdobju uspešno odpeljal že več kolesarskih preizkušenj. 
Pa se vrnimo k sedanjim mengeškim upom, ki so pod vodstvom 
trenerjev Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota že začeli 
tudi lov na novo skupno zmago v pokalu Alpe-Jadran. Za nameček jih 
konec meseca čakajo še kvalifikacije za uvrstitev v izbrano vrsto, ki 
bo nato med 19. in 21. julijem zastopala slovenske barve na šolskem 
tekmovanju (do 12 in 13 let) za veliko nagrado pod okriljem Medna-
rodne smučarske zveze (FIS) v Ruhpoldingu. 
Iz SSK Mengeš sta se pred letom dni v državno reprezentanco za pri-
reditev na jugovzhodu Nemčije prebila Nik Bergant Smerajc in Timo 
Šimnovec. Oba sta bila nato zelo zaslužna, da je Slovenija na ekipni 
preizkušnji v Ruhpoldingu osvojila bronasto kolajno v konkurenci do 
12 let. V Nemčiji je lani na svojo nadarjenost znova opozoril tudi Taj 
Ekart, ki je bil odličen tretji na mednarodni tekmi skakalnih upov (do 
14 let) v Hinterzartnu. 
Takšni uspehi, da tistih v slovenskem pokalu in na državnih prven-
stvih sploh ne omenjamo, le še potrjujejo, da se v SSK Mengeš dela 
kakovostno. O tem se lahko prepričate tudi na lastne oči na vsa-
kodnevnih treningih – ob ponedeljkih (od 16:30 dalje) v telovadnici 
osnovne šole v Mengšu, od torka do petka pa na skakalnicah na 
Zalokah pod Gobavico. 
  

Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Anita Brelih

Skoči z nami in se zabavaj v naravi!

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

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Maj časti Marijo 2019
Mesec maj je za nekatere najlepši mesec leta, za nas kri-
stjane pa je to Marijin mesec. Po lepoti se je letos izneveril, 
po zvestobi Mariji pač ne. Cerkveni pevci smo se v nedeljo, 
26. maja, spet zbrali pred njenim oltarjem, v organizaciji 
Mengeškega zvona že 25. leto, kar je s strani organizatorjev 
svojevrstna zvestoba Mariji.

Marija ima posebno mesto med slovenskim narodom, k njej so se 
zatekali z živo vero in zaupanjem. O tem nam pove pot po kolenih 
okrog brezjanskega oltarja in zgodbe, ki so tam napisane. O tem 
nam govori vsakoletna šmarnična pobožnost v mesecu maju. In ne 
nazadnje, in ne najmanj pomembno – slovenski narod smo pred 
leti, v prvem letu samostojnosti, izročili in posvetili Mariji in to dela-
mo znova in znova vsak veliki šmaren.
Zadonele so orgle, mogočno in slovesno, v izvedbi Dominika Krta, 
potem pa sta se prepletali pesem in beseda o Mariji, kot molitev. 
Sodelovali so: Moški komorni zbor Mengeški zvon, Mešani pevski 
zbor Sv. Mihaela Mengeš, Oktet MI, Vokalno instrumentalna skupi-
na Sv. Mihaela Mengeš, orgličar Marjan Urbanija in gostje iz Cerkelj 
na Gorenjskem – Šenturški oktet. Kako pomenljivo – tudi nekdanji 
mengeški župnik Matej Zevnik je bil iz Cerkelj in prav on je pred 
petindvajsetimi leti dal blagoslov tej prireditvi.
Na koncu je gospod župnik Marko Košir povedal še nekaj zahvalnih 
besed in vzpodbudil pevce k nadaljnjim tovrstnim koncertom – do 
zlatega jubileja.
Pevci Mengeškega zvona se za pomoč pri izvedbi koncerta zahva-
ljujejo: Občini Mengeš, župniji Mengeš, kulturnemu društvu Franca 
Jelovška in seveda vsem nastopajočim.

Besedilo in foto: Tone Hribar, za Mengeški zvon
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Srečanje Ločanov 2019
V nedeljo, 26. maja, je bila, kot je že običajno na 6. velikonočno nedeljo, maša v cerkvi sv. Primoža in Felicijana v 
Loki pri Mengšu. Maša je bila ob 10. uri, maševal je gospod Štefan Babič, duhovni pomočnik v župniji Mengeš. S 
petjem pri maši je tudi tokrat sodelovalo KD Moški pevski zbor Radomlje. Že tretje leto zapored smo ob tej priložnosti 
izvedli srečanje Ločanov. Osnovno vodilo in namen te pobude Antona Urbanije je, da bi se na ta dan oz. nedeljo po 
sv. maši srečali vsi, ki jim vasica Loka pomeni več kot le rojstni kraj in se pogovorili med seboj in s sedanjimi krajani. 
Nekateri se vračajo kar pogosto, nekateri pa ob raznih družinskih praznovanjih oz. dogodkih, ki jih vežejo na rojstni 
kraj in dom.

Maševal je g. Štefan Babič. Foto: Miro Urbanc

Po maši nas je najprej pozdravil Anton Urbanija, nato pa še župan 
občine Mengeš Franc Jerič. V spomin na to srečanje je Antonu Ur-
baniji predal knjigo Slamniki pod Gobavico, ki jo je napisal Matjaž 
Brojan iz Domžal, izšla je jeseni 2018. V krajšem kulturnem pro-
gramu je že omenjeni moški pevski zbor Radomlje ob spremljavi 
Dominika Krta s harmoniko, zapel pesmi: Hišica draga domača, 
Slovenec sem ter Oj, Loka mi draga. S to zadnjo skladbo so še po-
sebej ogreli srca navzočih. To je skladba, za katero je besedilo napi-
sal prezgodaj umrli Ločan, Jože Brojan, uglasbil pa Primož Kosec. 
Mlada Ana Tavčar je zaigrala skladbo na prečudovit inštrument, 
citre. Vižo pa je z diatonično harmoniko urezal mladi Anžej Šarc. 
Prav vsi udeleženci sv. maše in srečanja smo z bogatim aplavzom 
nagradili izvajalce.
Po končanem programu smo za vse pripravili skromno zakusko od 
dobri kapljici in z izvrstnim pecivom, ki so ga pripravile skrbne go-
spodinje. Kar prehitro sta minili dobri dve urici srečanja ob dokaj 
toplem dopoldnevu te nedelje, čeprav nas je letošnji maj nadlegoval 
z bolj aprilskim vremenom. Resnično nam je bilo vreme po božji 
volji zelo naklonjeno, mogoče zato, ker so že vsi vplivni svetniki 
opravili svoje delo v prvi polovici meseca. V takem vzdušju se dru-

Udeleženci srečanja prihajajo. Foto: Janez Urbanc

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

ženje razvije v prijateljski klepet in izmenjavo življenjskih izkušenj 
med udeleženci. Člani pevskega zbora so tudi zunaj cerkvice zapeli 
nekaj pesmi, pridružili pa so se jim tudi številni prisotni. 
Razšli smo se z obljubo, da se v prihodnjem letu vnovič snidemo. 
Naj že na tem mestu najavim, da bo predvidoma četrto srečanje 
Ločanov prihodnje leto, v nedeljo, 15. maja 2020.
Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega srečanja, g. župniku oz. 
duhovnemu pomočniku g. Babiču, pevcem KD Moški pevski zbor 
Radomlje, citrarki ter harmonikarju, kot tudi gospodinjam za pripra-
vo peciva. Prisrčno vabljeni prihodnje leto tudi tisti, ki se do sedaj 
še niste udeležili navedenega srečanja.

Besedilo: Miro Urbanc

V’čan so fejst ldje

Ravnico pod habaško grajsko zelenico,
kjer vije potok Pšata se, 
čuvata kar dva patrona; Sv. Primož in Felicijan.
Da Ločanom nevarnost ne preti,
dodatno  dobenski hrib še poskrbi.

Vsakdo, ki tukaj rojen je, rad vrača se.
Da ”V’čan so fejst ldje”, to vskado ve. 
Če še tako je, zdaj na preizkus podano je. 
Pridi v Loko in prepričaj se.  
  
                                                (Branka Urbanija)



Optimistično na Prizmi 
optimizma
 

Pa smo jo dočakali tudi v Mengšu – Prizmo optimizma na-
mreč. V štiridesetih letih je ta dolgoletna radijska oddaja 1. 
programa Radia Slovenija obiskala številne kraje naše države 
in prinašala smeh ter dobro voljo občinstvu tretjega življenj-
skega obdobja.

Upokojenke in upokojenci 18. maja nismo obsedeli pred televizijskimi 
zasloni in se nasmihali evrovizijskemu razkazovanju iz Tel Aviva, am-
pak smo malo pred 20.00 zasedli kulturno dvorano Špas teatra ter se 
prepustili kakovostnemu programu urednika in voditelja oddaje Milana 
Krapeža in gostov večera. Njegov dobro delujoči »tipkalni stroj« je tudi 
tokrat zapisal zanimive in pestre točke, ki so nas in poslušalce radia 
potegnile v svet dobre glasbe in sproščujočega varietejskega druženja.
Za odlično zvočno kuliso je vsekakor poskrbel Big Band RTV Slovenije 
pod vodstvom dirigenta Tadeja Tomšiča ter pevcev Anje Stranjer in 
Roka Ferengje. Vsestranska pevka je poslušalce nekajkrat razgibano 
odpeljala v svet muzikalov in filmskih uspešnic, očarljivi pevec pa nas 
je s svojo značilno glasbo zazibal v čas jagod in čokolade, romantičnih 
osvajanj večno mladostnega rocka. Na začetku malce zadržana publi-
ka se je počasi sprostila in se z ritmičnim pozibavanjem in s spremlje-
valnim ploskanjem vračala v čas očarljive mladosti. 
Dočakali smo tudi »gagajevce«: Saša Hribarja, Tilna Artača in Jureta 
Mastnaka. Kreativni glasovni imitatorji so se v svojem znamenitem 
šaljivem in satiričnem slogu lotili slovenskih političnih predstavnikov 
in oseb iz slovenskega javnega življenja in se tako na svojevrsten na-
čin dotaknili napak in nesmiselnosti današnje družbene scene. Nabriti 
»kritiki« so nas navdušili in tudi naučili, da lahko navajanje na kahlico 
nesluteno vpliva na odločitve in dejanja naših pomembnežev. 
Najbolj pa smo bili ponosni na naša člana Dramsko-recitacijske sku-
pine DRS, ki sta s svojima prispevkoma sodelovala na tej oddaji. Mar-
janca Lavrič je samozavestno predstavila pomembne občane naše 
občine, večine pa se je dotaknila tenkočutna ljubezenska izkušnja 
najpomembnejšega občana Janeza Trdine, ki jo je občuteno prebral 
Matjaž Repnik. 
Prizma je žal hitro izzvenela, komaj smo se dobro ogreli, pa jo je bilo 
že konec. Pa še kdaj, saj so optimizem, kakovostna glasba in spoštljiv 
odnos do starejših krajanov, tisto, kar potrebujemo v pisanem in vča-
sih zahtevnem vsakdanjem življenju.

Besedilo in foto: Urška Stritar
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100 let Slovenske 
province sester 
usmiljenk
V soboto, 27. aprila, je bil za Dom svete Katarine prav pose-
ben dan. Na ta dan so ustanoviteljice doma, sestre usmiljenke 
praznovale 100 let Slovenske province. Slovesno praznovanje 
je potekalo v Celju, v Domu svetega Jožefa. Praznovanja smo 
se z veseljem udeležili tudi zaposleni v Domu svete Katarine.

Ob prihodu v Celje smo bili najprej vsi povabljeni v cerkev, kjer 
smo sodelovali pri molitveni uri. Praznovanju je sledila slovesna 
akademija, na kateri je bila predstavljena kratka zgodovina 
delovanja sester usmiljenk. Zbrane sta nagovorila vizitatorica 
Slovenske province sester usmiljenk, sestra Francka Saje in superior 
Misijonske družbe lazaristov in sester usmiljenk Tomaž Mavrič. 
Kulturno so akademijo obogatile sestre usmiljenke s himno za to 
priložnost, ki jo je napisala sestra Polona Vidic. Ob koncu akademije 
je voditelj prireditve k mikrofonu povabil direktorico našega doma 
gospo Snežano Golob, ki je v imenu doma čestitala sestram za tako 
lep jubilej in jim ob tej priložnosti izročila pletenico v obliki srca.
Popoldne smo se še enkrat preselili v cerkev, kjer je kardinal dr. 
Franc Rode ob somaševanju škofov in drugih duhovnikov daroval 
zahvalno sveto mašo. Mašo sta glasbeno obogatila združena zbora 
iz župnije sveti Jožef Celje in iz župnije Šentjakob ob Savi.
V Domu svete Katarine se zavedamo, kako veliko milost predstavlja 
delovanje sester, ki nam s svojim zgledom kažejo, da so ljudje tudi 
v starosti vredni spoštovanja, prijazne besede in tople dlani. Ob tem 
jubileju jim izrekamo čestitko in se zahvaljujemo za vse milosti, ki 
jih prejemamo.

Besedilo: Klemen Jerinc
Foto: Miha Lokovšek

 Tilen Artač, Jure Mastnak in Sašo Hribar

Obisk članov Nove Slovenije – krščanskih demokratov v parlamentu in na sedežu stranke

V torek po lokalnih volitvah je regijski odbor NSi – Ljubljana Vzhod organiziral za svoje

člane in simpatizerje ogled parlamenta, obisk poslanske skupine NSi in ogled sedeža NSi

na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

V parlamentu  nas  je  najprej  sprejela  strokovna sodelavka  Nove  Slovenije,  gospa  Mojca
Stoschitzky,  in nas  popeljala  v  prostore poslanske skupine,  kjer  sta nas  pričakala gospa
Ljudmila Novak in najmlajši poslanec NSi, g. Aleksander Reberšek. Slednji nas je navdušil s
svojim entuziazmom  in  mladostno energijo.  Gospa Novak  nas  je  seznanila  s  sodobnimi
trendi v političnem prostoru. Eden od teh je tudi molitveni zajtrk, na katerega so povabljeni
vsi poslanci vseh političnih opcij, kar je redna praksa tudi v evropskem parlamentu. Na tem
zajtrku sodeluje tudi znana oseba, ki v javnosti izkazuje svoje versko prepričanje. Tokrat so
pričakovali pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Čez čas se nam je pridružil tudi predsednik NSi, g. Matej Tonin. Na kratko nam je razložil
prizadevanja stranke za uspešno pokojninsko reformo. Državi manjka vsako leto milijarda
evrov za  pokojnine.  Trenutna ureditev,  da  se  sprotni  prilivi  takoj  odvajajo,  ni  ustrezna.
Potrebno je dolgoročno investiranje sredstev države, da se bo naloženi denar plemenitil in
ne takoj porabil. Nato so bili vsi poslanci na voljo za naša vprašanja, na katera so z veseljem
odgovorili.

Sledil  je  ogled  dvorane  Državnega  zbora  s  predstavitvijo  sedežnega  reda,  dvorane
Državnega sveta in ogled protokolarnih daril, ki so jih podarili tuji visoki državniki.

Srečanje  smo  v  prijateljskem  duhu  ob  kavi  in  čaju  nadaljevali  na  sedežu  stranke  na
Dvoržakovi  ulici  v  Ljubljani,  kamor  se  je  stranka  preselila  pred  dobrim letom  in  pol.  V
sodobno  urejenih  prostorih,  kjer  se  nahaja  tudi  Inštitut  Janeza  Evangelista  Kreka,  smo
natančneje  spoznali  organiziranost  stranke,  njeno  poslanstvo  in  skrb  za  dobrobit
slovenskega naroda.

Besedilo in foto: Rok Burja, OO NSi Mengeš

Sladko in častno je umreti za domovino! Še slajše pa je zanjo 

živeti. (Horacij)

Vsem prebivalkam in prebivalcem občine 
Mengeš želimo, da bi s ponosom in optimizmom 

praznovali dan državnosti.

KULTURA



Italijanska ulična 
fotografija Katarine 
Kolenc, razstava v AIA – 
Mladinskem centru 
 

Na razstavi je moč videti izbor italijanske ulične fotografi-
je, posnete med leti 2010 in 2018 v Firencah, Benetkah, 
Milanu, Umbriji, Perugii, Pavii ter na Siciliji. Med motive 
spadajo poznana umetniška plastika in arhitektura, kot tudi 
skriti kotički tržnic, pozabljene uličice, hipni utrinki življenja 
domačinov ter domiselni detajli prodajaln in sieste.
 

Katarina Kolenc (1993) se je po večletnem študiju umetnostne 
zgodovine odločila vpisati še na dodiplomski študij fotografije, saj 
jo ljubezen do te zvrsti umetnosti spremlja že od srednje šole. 
Tedaj je v roke vzela svoj prvi digitalni fotoaparat, ki ga uporablja 
še danes.   
Katarino navdušuje tudi analogna fotografija, ki pa je nekoliko kom-
pleksnejša in za ustvarjanje dobrih posnetkov terja več prakse. 
Že vrsto let potuje in resneje fotografira, najbolj pa jo privlačijo 
naključni motivi uličnega življenja in njihova neskončna pestrost. 
Najbolj so jo navdušili oddaljeni, tudi eksotični kraji, kot sta Ma-
roko in Šrilanka. Vseeno je največkrat obiskala sosednjo Italijo, ki 
znotraj njenega opusa zaseda prav posebno mesto. 
Čeprav stremi k nenehni nadgradnji svojega tehniškega znanja, ki 
je nepogrešljivo pri katerikoli vrsti fotografije, jo bolj kot tehnična 
plat fotografije zanima sama vsebina, povedana zgodba in kom-
pozicija. Najljubša ji ostaja ulična fotografija ali tako imenovana 
street photography, ki zajema spontanost, nepredvidljivost in reali-
zem ljudi na javnih prostorih. Naključni posnetki uličnega življenja, 
nenavadnosti in pestrosti urbanega okolja, ki je na splošno primer-
no za lovljenje izrednih fotografij utrinkov življenja neznanih ljudi. 
Njena najljubša fotografa sta veliki legendi ulične fotografije Henri 
Cartier-Bresson in njegov sodobnik William Klein, ki ju poznamo 
po dinamičnih fotografijah francoskih ulic, po poigravanju s senco, 
oblikami arhitekture in mode. 

Besedilo foto: Maša Žekš

Mengeška godba znova 
zlata
 

KD Mengeška godba pod vodstvom kapelnika Dimitrija Le-
dererja si je v soboto, 25. maja, v Krškem na državnem tek-
movanju v organizaciji Zveze slovenskih godb (ZSG) priigrala 
novo zlato priznanje s pohvalo!

V  drugi težavnostni kategoriji smo godbenice in godbeniki zaigrali 
štiri skladbe, ogrevalno Jupitrovo himno, obvezno skladbo Jericho 
skladatelja Berta Appermonta, skladbo slovenskega skladatelja Pa-
vla Dolenca Španska uvertura ter izbirno skladbo Vesuvius sklada-
telja Franka Tichellija. Vse tri godbe oz. pihalni orkestri v kategoriji 
smo bili med seboj zelo izenačeni. Mengeška godba je z izvedbo 
navdušila ter si za 91,20 točke priigrala zlato priznanje s pohvalo 
ter vstopnico za višjo, prvo težavnostno kategorijo. Strokovna komi-
sija je pohvalila soliste, našo dobro energijo ter povezanost na odru, 
dobro artikulacijo, kompaktnost in suverenost ter umetniški vtis 
in muzikalnost kapelnika. Predsednik strokovne žirije, prof. Tomaž 
Habe, pa je posebej izpostavil, da smo bili edina godba brez sub-
stitutov oz. dodatne pomoči drugih glasbenikov v vseh tekmovalnih 
kategorijah! Substituti sicer niso prepovedani, a je igranje brez to-
vrste pomoči tudi svojevrstna potrditev, da lahko zahteven glasbeni 
program kadarkoli izvedemo le z domačimi godbeniki. Hvala vod-
stvu, še posebej našemu kapelniku Dimitriju Ledererju, za vložen 
trud in izjemno angažiranost pri pripravi na tekmovanje, ter vsem, 
ki ste nam stali ob strani, da smo za dobro opravljeno delo oz. igra-
nje znova dobili še strokovno potrditev. 
Po vrnitvi domov smo v popoldanskih urah naš uspeh s piknikom 
proslavili v krogu naših družin, glasbenih prijateljev in podpornikov. 
Zlati nastop naše godbe pa smo s poslušalci znova podoživeli v 
drugem delu slovesnosti ob občinskem prazniku, ki je bila v sredo, 
29. maja, v KD Mengeš, na kateri sta naša godbenika Nina Reščič 
in Igor Loparič za svoje delo v društvu prejela bronasto oz. srebrno 
priznanje Občine Mengeš, za kar jima iskreno čestitamo!
Mengeška godba pa v letos ne slavi le novega zlatega priznanja, 
temveč obeležujemo tudi 135 let neprekinjenega delovanja. Slav-
nostni koncert in praznovanje bomo imeli konec septembra v okviru 
Sejma v Mengšu.

Besedilo: Maja Keržič

KULTURA
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Benetke, avtorice Katarine Kolenc

Zlata Mengeška godba na tekmovanju v Krškem. Foto: Branko Benčin



Tri generacije mengeških 
folklornikov znova 
uvrščene na regijsko 
srečanje
V letošnji plesni sezoni so mengeški folklorniki ponovili 
lanski uspeh in se na podlagi ocen z območnih srečanj s kar 
tremi generacijami uvrstili na regijsko srečanje, na katerem 
se predstavi najboljših osem folklornih skupin Gorenjske. 
Dosežek, s katerim se lahko pohvali le nekaj skupin v 
Sloveniji.

Otroška skupina se je na srečanju Ringaraja predstavila v petek, 10. 
maja, v Tržiču. Nastopili so s plesno igro Jaz grem u Lublano u šolo, 
v kateri se otroci norčujejo iz vrstnika, ki izhaja iz bogate družine, ki 
mu je omogočila šolanje v velikem mestu – v Ljubljani, kar je bilo za 
nekdanje čase velika reč. 
Odrasle skupine so na Maroltovem srečanju gostovale v nam bližjem 
Kamniku v nedeljo, 26. maja. Prva se je predstavila članska skupina 
s koreografijo Mirka Ramovša, ki plese s polno mero elegance, zah-
tevnih plesnih prvin in usklajenosti povezuje v spletu Primorski plesi. 
V isti konkurenci je nastopila še mladinska skupina s predstavo Spo-
znanje v Zali. Motiv za koreografijo izhaja iz romana pisatelja Ivana 
Tavčarja V Zali, ki opisuje dogajanje v Škofjeloškem hribovju v drugi 
polovici 19. stoletja, ko se Jernač, fant iz revne družine, zaradi mlade-
ga dekleta Rezike zaplete v pretep z ošabnim Tomažem in zbeži pred 
roko pravice v Ameriko. Rezika mu pred odhodom obljubi zvestobo, 
čas pa naredi svoje … 
Na obeh revijah so strokovni svetovalci natančno spremljali vse na-
stopajoče skupine in bodo po zaključku vseh regijskih srečanj po Slo-
veniji izbrali najboljše, ki se bodo predstavile na državnem srečanju.

Besedilo in foto: Boštjan Svete

V Kulturnem domu 
Mengeš je "Svetlo temno" 
– likovna razstava

Spomladanski projekt Likovnega društva Mengeš je na 
svetlem. To je likovna razstava z naslovom »Svetlo temno«,  
ki so jo člani društva postavili v preddverju Kulturnega 
doma Mengeš. Odprtje razstave je bilo v sredo, 8. maja, 
ob 18. uri.

Predsednica društva Leonida Goropevšek je v nagovoru predstavila 
pristop k temu načinu likovnega upodabljanja in hkrati povedala 
tudi o tudi velikem mozaičnem stenskem projektu društva. Le-ta je 
sestavljen iz 15 platen 15 avtorjev  velikosti 60 x 60, postavljen v 
geometrijskih linijah, v svetlo temnem ritmu in skupaj predstavlja 
velikost 180 cm x 300 cm. Poleg te stenske postavitve so člani 
društva predstavili tudi 19 posameznih slik v različnih tehnikah od 
akrila, suhega pastela, lavirane risbe, kolaža. 
Na razstavi sodelujejo: Lojze Burja, Majda Gartner, Leonida Goro-
pevšek, Ana  Karo, Aleš Koman, Diana Korelc, Martina Kozamernik, 
Binca Lomšek, Špela Magister, Ina Malus, Barbara Rabič, Emanue-
la Rodica, Marjana Tavčar, Helena Testen in Milica Tomšič. 
Obiskovalce je nagovoril tudi podžupan Občine Mengeš gospod 
Bogo Ropotar in pohvalil zavzeto aktivnost likovnega društva ter 
vse bolj kakovostna likovna dela in razstave. 
Prireditev je popestril komaj sedemletni Gašper Pleško, ki je na 
svojo harmoniko »frajtonarco« zaigral nekaj znanih viž. Med drugim 
je tudi sedel na harmoniki in igral, požel je buren aplavz. 

  
Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Mladi mengeški folklorniki pred nastopom

Otroška FS Mengeš na regijskem srečanju v Tržiču

Sodelujoči člani društva pred velikim svetlo temnim  mozaikom



Dari Korošec se predstavlja z uporabnimi pletenimi in kvačkanimi iz-
delki iz volne in bombaža. Irena Gorenc razstavlja modni kvačkan na-
kit. Helena Testen se predstavlja z unikatno poslikanimi voščilnicami, 
opremljenimi z voščili izpisanimi s kaligrafsko pisavo ter s poslikavami 
slovenskih motivov na lesenih podlagah magnetkov.
Vsaka ustvarjalka ima svoj lasten prepoznaven likovni slog, kot tudi 
prepoznavno unikatno izdelavo ročnih izdelkov, ki popestrijo in zaokro-
žujejo razstavo. Razstava je nagovarjala obiskovalce knjižnice kot tudi 
naključno mimoidoče občane in občanke ter druge obiskovalce Mengša 
skozi izložbena okna kar z javne površine pločnika pred knjižnico, med 
aprilom in majem. Zahvaljujemo se ga. Barbari Ahačič Osterman iz 
Knjižnice Mengeš, da nam je omogočila izvedbo razstave.

Besedilo in foto: Helena Testen, Ustvarjanje DIH

Razstava likovnih del in 
unikatnih ročnih izdelkov 
v Knjižnici Moravče
 

V izložbenih oknih Knjižnice Moravče je bila 9. maja posta-
vljena likovna razstava na temo »Krajina« ter ročni unikatni 
izdelki treh ustvarjalk skupine Ustvarjanje DIH iz Mengša: Dari 
Korošec, Irene Gorenc in Helene Testen. Vsaka ustvarjalka ima 
svoj lasten prepoznaven likovni slog, prav tako pa tudi tehniko 
izdelave unikatnih ročnih izdelkov, ki dopolnjujejo razstavo.

Dari Korošec se predstavlja s slikami v akrilni tehniki na platnu ter 
uporabnimi pletenimi in kvačkanimi unikatnimi izdelki iz volne in bom-
baža ter ročno izdelanimi voščilnicami.
Irena Gorenc razstavlja slike v akrilni tehniki na platnu, modni kvačkan 
nakit, voščilnice z lastnimi motivi povzetih iz slik na platnu ter poslika-
ve astroloških znamenj na podlagi iz mase stewalin.
Helena Testen se predstavlja z barvnimi grafikami, slikami v pastelni 
in akrilni tehniki na platnu in lesonitnih ploščah ter ročno poslikanimi 
voščilnicami izpisanimi s kaligrafsko pisavo ter s poslikavami sloven-
skih motivov na lesenih podlagah magnetkov.
Razstava skozi izložbena okna nagovarja in vabi obiskovalce knjižnice, 
naključno mimoidoče občane in občanke ter obiskovalce Moravč, da 
si jo ogledajo z javne površine pločnika pred knjižnico, kadarkoli od 9. 
maja do 30. junija 2019. Zahvaljujemo se ga. mag. Katarini Peterc iz 
Knjižnice Moravče, da nam je omogočila izvedbo razstave.

Besedilo in foto: Helena Testen, Ustvarjanje DIH

Razstava likovnih del in 
unikatnih ročnih izdelkov 
v Knjižnici Mengeš 
 

V izložbenih oknih Knjižnice Mengeš je bila 12. aprila posta-
vljena likovna razstava na temo »Živalski svet«, ki jo dopolnju-
jejo unikatni ročni izdelki treh ustvarjalk skupine Ustvarjanje 
DIH iz Mengša: Dari Korošec, Irene Gorenc in Helene Testen.

KULTURA
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Dari Korošec

Irena Gorenc

Helena Testen



Predstavnik Zavoda Ars viva Benjamin Žni-
daršič je skupaj s Polono Škodič, umetnostno 
zgodovinarko,  pozdravil navzoče. V nadalje-
vanju je župan Občine Loška dolina, gospod 
Janez Komidar, v nagovoru poudaril, kako 
pomembne so take prireditve in dogodki za 
Loško dolino. Prireditev so popestrila dekleta 
ženskega pevskega zbora Kr’snice in kitarist 
Janez Premrov. 
Strokovno mnenje je v imenu strokovne ko-
misije podala univ. dipl. umetnostna zgodo-
vinarka Polona Škodič, ki pravi: »Posledica 
tako široko razpisane teme je bil pester na-
bor likovnih del, ki jim je komisija težko po-
delila devet certifikatov v posamezni tehniki, 
še težje pa izbor treh najboljših, po mnenju 
komisije očitno presežkov v likovnem ustvar-
janju. Likovna dela so se pretakala od figure 
do interierja, narave in urbane krajine, z na-
činom podajanja likovne snovi, od abstrakcije 
do približevanja naravi. Za likovne izdelke, ki 
so izkazovali še posebno dodelanost in premi-
šljenost v kompoziciji, v barvnih harmonijah, v 
podajanju ploskev ter svetlo-temnih odnosov, 
smo ugotovili, da je človeška figura še vedno 
živa in vizualno prepričljiva, celo aktualna v 
danih razmerah. Med drugim tudi, da je manj 
in bolje premišljenih elementov boljše kot več. 

Najboljšo popotnico za prepričljivo, vznemir-
ljivo opazovanje del smo našli v izvirnosti v 
likovni snovi ali materialu, ki ga še nismo videli 
in ki nam je dal vedeti, da se likovne ideje še 
dolgo ne bodo izčrpale tudi v prihodnosti.« 
Za tretji tematski natečaj Zlate palete smo se 
v likovnem društvu še posebej pripravljali. Pod 
mentorstvom likovnega pedagoga, slikarja in 
fotografa Lojzeta Kalinška smo izvedli tečaj 
oblikovanja gline in oblikovali najrazličnejše 
reliefe in kipe. Zavzeto delo je bilo uspešno. 
Kar 11 članov je oddalo svoja dela na razpis, 
za kiparstvo je bilo oddanih 11 del in 14 za 
fotografijo. 
Lojze Burja je prejel za svoje kiparsko delo »V 
ateljeju« certifikat kakovosti, Milica Tomšič pa 
je prejela certifikat kakovosti  za relief v žgani 
glini »Oglato v simbiozi z okroglim«. Vsi drugi 
so za svoja dela prejeli priznanja za uvrstitev 
na razstavo. Čestitke vsem ustvarjalcem pre-
jemnikom priznanj in še posebej prejemniko-
ma certifikata kakovosti. Zahvale, priznanja in 
certifikate je podelila podpredsednica Zveze 
likovnih društev Slovenije Srna Mandič sku-
paj s predstavnico strokovne komisije Polono 
Škodič. 
  

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Lojzetu Burji in Milici Tomšič certifikat kakovosti na 
Zlati paleti ZLDS
 

V projektu Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije je bila tretja tematska razstava »fotografija in kiparstvo« v Starem trgu 
pri Ložu v organizaciji Zavoda Ars Viva. Razstava je bila postavljena takoj po izboru del strokovne komisije 11. maja, podelitev 
priznanj in certifikatov pa je bilo 24. maja ob 18. uri v prostorih Zavoda Ars viva v Podcerkvi, po prireditvi se je razstava zaprla.

Vseslovensko srečanje 
pevskih zborov
21. Zvonariade 
 

Srečanje zborov z imenom Zvon smo imeli letos v Lukovici, kot 
vsako leto v mesecu maju in v drugem kraju.

Gostitelj Šentviški zvon nam je pripravil dobrodošlico tik pred nasto-
pom, kajti gostiti 125 pevcev ni kar tako. Po prvotnem planu so nam 
hoteli pokazati še Čebelarski muzej na Brdu in varilnico piva v gostilni 
Furman, a zaradi stroškov to ni bilo izvedljivo, pa tudi vreme nam je 
ponagajalo.
Nastopilo je šest zborov, vsak pa je zapel po tri pesmi po lastnem izbo-
ru, nekateri pa tudi s spremljavo harmonike in klavirja. Poleg Menge-
škega zvona so nastopili še Zvon iz Šmartnega pri Litiji, Zvon iz Mute, 
Triglavski Zvon iz Mojstrane, Savinjski zvon iz Šempetra ter domači 

Šentviški zvon. Prihodnje leto pa se nam bo pridružil še nov zbor s tem 
imenom.
Zanimanje za to prireditev pa so z ogledom potrdili tudi krajani, ki so 
množično napolnili dvorano kulturnega doma v Lukovici. Sledilo je še 
družabno srečanje, kot se po takem dogodku spodobi in predaja lepega 
lesenega obeležja organizatorju za prihodnje leto Mengeškemu zvonu.

Besedilo: Milan Kralj 
Foto: K.M.
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"V ateljeju" varjeno železo Lojzeta Burje 
nagrajeno s certifikatom kakovosti

Milica Tomšič ob  s certifikatom kakovosti 
nagrajenem reliefu v žgani glini



Kdaj pa kdaj imam čas, da se ozrem po 
svojem delovnem prostoru. Posebej ljubi so 
mi pogledi na moje 'knjižne' prijatelje. Med 
knjižnimi policami se premikajo počasi in 
premišljeno. Skoraj vedno je enako. Pogle-
di božajo njihove prijateljice. Kdaj pa kdaj 
kako knjigo primejo in jo bežno prelistajo, 
spet drugih se nežno dotaknejo. Kot bi se 
pozdravili, kakor se spodobi med prijatelji 
ali le znanci. 

Če je v duši luč in v človeku lepota
Ko sem premišljevala o vsebini tega prispevka, sem se spomnila številnih zanimivih oseb, dogodkov in doživljajev. 
Imam namreč velik privilegij, česar se zavedam, odkar sem se zaposlila: vsak delovni dan preživim med knjigami in 
knjižnimi policami ter v stiku z ljudmi, ki si življenja brez knjig ne znajo predstavljati. Z njimi imam pristen stik, še 
posebej s tistimi, ki spadajo v tako imenovano skupino »tretjega življenjskega obdobja« – vsak od njih mi z nasmehom, 
pozdravom in svojo zgodbo polepša dan. Občutek imam, da smo sami stari prijatelji. Prijateljska druščina z zlato nitko, 
ki nas povezuje – knjigo.

O knjigah je bilo že veliko povedanega in 
napisanega. Zdi se mi, da bi se zdelo ošab-
no, če bi mislila, da lahko povem kaj nove-
ga. Številne izjave in misli so ljudje sprejeli 
za svoje. Tudi jaz. Ena takih je, da je knjiga 
človekova najboljša prijateljica. Je s tabo, 
ko jo najbolj potrebuješ, te osrečuje, tolaži, 
te vrača v življenje, ko misliš, da je vsega 
konec. Z njo lahko postaneš boljši, zavita 
življenjska pot postane z njeno pomočjo 
preglednejša. Tudi misel, da knjiga omogo-
ča več omikanosti, razgledanosti, družbene 
in srčne kulturnosti, je zelo znana. Ali pa 
tista, da je zdravnik za ranjeno dušo. Da 
človeku pomaga do umirjenosti in boljšega 
sožitja z okolico. Tu mi pride na misel ki-
tajski pregovor: »Če je v duši luč, je v člo-

veku tudi lepota. Če je v človeku lepota, je 
v hiši harmonija. Če je v hiši harmonija, bo 
v državi red. Če je v državi red, bo na svetu 
mir.« Tako. Potemtakem lahko nekoliko laž-
je razumemo razne politike in dušebrižnike 
vseh vrst, ko ob bolj ali manj primernih 
priložnostih radi pametujejo, da je knjiga 
temelj za narodov obstoj, da ga definira in 
karakterizira, je tako rekoč njegova sub-
stanca. V bistvu niti ne razumejo, o čem 
govorijo, ker knjig z izjemo priročnikov za 
poslovni uspeh in politično kariero pogosto 
niti ne berejo. Če bi v resnici vedeli, ka-
kšen pomen ima knjiga za posameznika in 
narod, ne bi dopuščali, da se mora kot na-
vaden trgovski artikel boriti za svoj obstoj 
in da si številni ljudje nakup knjige čedalje 
težje privoščijo.
Pripadniki starejše generacije so zelo dobri 
bralci, poleg šolske populacije tudi najšte-
vilnejši. Berejo, ker je branje ena njihovih 
osnovnih potreb. Kot hrana. Knjiga jim 
omogoča, da živijo polnejše in bogatejše 
življenje. Sama (najbrž nekoliko naivno) na 
upokojitev gledam kot na čas, ki končno 
pripada posamezniku in njegovim lastnim 
željam. Za zgled pa sem imela in še imam 
»moje domače« upokojence.
Tudi družba in okolica vse bolj sprejema-
ta ta fenomen in se trudita nuditi jim kar 
največ možnosti in stimulacije na vseh po-
dročjih življenja in bivanja. Vendar, ljudje 
smo zapletena bitja in vsak se s svojimi 
križi življenja sooča po svojih najboljših 
močeh. Vsi ne potrebujejo nenehne aktiv-
nosti in zaposlitve. Nekateri so radi sami, 
v svojem miru. Od časa do časa pa rabijo 
kakšen pogovor, nekoga nepristranskega, 
ki jim prisluhne in z njimi predebatira ak-
tualno dogajanje. V knjižnici se srečujem z 
vsemi in vsem je skupno nekaj – prijateljica 
knjiga.
Rada se pogovarjam z njimi. Rada jim pri-
sluhnem. Rada sprejemam njihove modro-
sti in življenjske lekcije. Rada sem v nji-
hovi družbi. Predlagam vam, ki še niste v 
»tretjem obdobju«, da si vzamete čim več 
časa za svoje »upokojence«, kajti generaci-
ja upokojencev tretjega tisočletja s svojim 
neuničljivim duhom in izkušnjami premaga 

vse, tudi najnovejšo svetovno tehnologijo. 
Verjame v prihodnost, kajti, kot je napisal 
Richard Flanagan v romanu Ozka pot glo-
boko do severa: Srečen človek nima pre-
teklosti, nesrečen človek pa nima drugega 
kot preteklost.

Besedilo: Barbara Ahačič Osterman,
Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš

Foto: Majda Bizjak

Nikomur na očeh

Vse moje bitke še niso za mano,
morda so le nekoliko potihnile,
se pomaknile globje vame.

O, vem, zavedam se, ta boj me utruja
a starih ran si zagrenjen ne ližem,
v uteho in spodbudo mi je misel,
da prav v tem boju sem ves to, kar sem.

Ciril Zlobec (pesniška zbirka: Biti človek)

TRETJE OBDOBJE

Moje razmišljanje zaključujem s pesmijo – 
za vas, dragi moji upokojenci.
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S knjigo lahko postaneš boljši, zavita življenj-
ska pot postane z njeno pomočjo preglednej-
ša

Knjiga človekova najboljša prijateljica. Je s 
tabo, ko jo najbolj potrebuješ, te osrečuje, 
tolaži, te vrača v življenje, ko misliš, da je 
vsega konec.



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

Krvavško vodo imamo in je ne damo!
Poziv k sopodpisovanju skupinske ovadbe zaradi kazensko-odškodninske porušitve povezovalnega vodovoda za oskrbo z zdravo 
alpsko vodo, zaradi ne preprečitve nezakonitega odvzema vodnih pravic in zaradi kršitev sklepov o oskrbi iz Izvirov pod Krvavcem.

Skupinska ovadba je naslovljena na Nacio-
nalni preiskovalni urad. Prosimo za sopodpis 
uporabnikov vodooskrbnega sistema v obči-
ni Mengeš in povezanih z njim ter podporni-
kov, ki jim ni vseeno za vrednote.
Skupinska ovadba je objavljena na naši FB 
strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMen-
ges'.
Podpisni list na sliki izrežete ali kopirate, 
podpišete in pošljete/prinesete podpisane-
mu ali pa se dogovorimo in se srečamo ter 
pogovorimo, da podpišete.

Besedilo in infografika: mag. Tomaž Štebe, 
vodja Civilne iniciative Mengeš, tomaz.

stebe@gmail.com, 051 372782

Peticija: Ohranimo zeleno srce Mengša!
Zeleni za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno si želimo, da bi Mengeš ostal prijetno mesto v zdravem okolju z urejenimi odprtimi 
javnimi površinami. S konkretnimi predlogi, argumenti in pojasnili smo si v zadnjih mesecih prizadevali, da bi odgovorni na občini 
zmogli opraviti ponoven razmislek o posledicah nove gradnje v parku.

V zadnjih dvajsetih letih, ko je ideja o športni dvo-
rani ob osnovni šoli burila lokalno javnost, so se 
spremenili številni dejavniki: število prebivalcev je 
naraslo za novih 1000. Skrb za urejeno in zdra-
vo okolje je postala vse pomembnejša vrednota, 
družba pa se je začela zavedati, da ljudje preveč 
časa preživimo v zaprtih prostorih. Osnovna šola 
Mengeš je v tem času prerasla v eno največjih 
v državi, pri tem pa se zadnjih deset let stalno 
sooča s prostorsko stisko, ki jasno kaže na po-
trebo po izgradnji dodatne osnovne šole na novi 

lokaciji. Danes glavni problem šole ni več samo 
telovadnica, saj šolska stavba kljub nedavni prizi-
davi poka po šivih. V zelo kratkem času bo poleg 
znanih problemov z jedilnico in kuhinjo, gardero-
bami, knjižnico ter kabineti začelo primanjkovati 
tudi učilnic. S pozidavo športne ploščadi ne izgu-
bljamo le odprtih javnih in zelenih površin, pač 
pa tudi skozi stoletja izoblikovan parkovni ambi-
ent z značilnimi historičnimi vedutami …
Pobudniki peticije smo prepričani, da si ne-
gativnih posledic ne želi niti vodstvo občine. 

Pobudniki tudi ne nasprotujemo gradnji nove 
športne dvorane. Občinski politiki želimo zgolj 
ponuditi možnost, da na podlagi peticije odpre 
javno strokovno razpravo in prepozna tudi druge 
ustreznejše možnosti prostorskega razvoja zele-
nega zaledja Mengša ter s prestavitvijo lokacije 
predvidene dvorane ohrani največje kakovosti 
mestnega parka.
Vse, ki se zavedate, da je prostor dobrina v ome-
jenih količinah, prosimo za podpis peticije!
Podpis podpore lahko oddate na spletni strani: 
https://www.pravapeticija.com/menges ali spo-
ročite vašo podporo peticiji skupaj z imenom in 
priimkom ter krajem stalnega bivališča na ele-
ktronski naslov zeleni.menges@gmail.com. Na 
tem naslovu smo na voljo tudi za vsa pojasnila.  
Osebne podatke bomo uporabili izključno za 
namen peticije. Osebni podatki so hranjeni v 
varnem okolju z beleženjem dostopa do teh po-
datkov ter jih v nobenem primeru ne bomo po-
sredovali tretjim osebam.

Besedilo in foto: Rok Benda, arhitekt
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Ljudmila Novak: Obljubljam, da bom zavzeto 
delala za dobro Slovenije v Evropskem
parlamentu.
“Ne znam igrati na ogrlice, znam pa veliko pozitivnega povedati o Sloveniji in ravno po tem me bodo zagotovo poznali v 
Evropskem parlamentu,” je po objavi rezultatov volitev v Evropski parlament povedala Ljudmila Novak. Nova evropska 
poslanka se je zahvalila vsem, ki so ji na volitvah podelili glas.

Pri zahvali pa ni pozabila omeniti moža, ki ji 
je po njenih besedah ves čas stal ob strani 
na politični poti. Prav tako se je zahvalila 
Lojzetu Peterletu, ki jo je uvedel v evropsko 
politiko leta 2004, ko sta bila oba evrop-
ska poslanca. Predsednik stranke Matej To-
nin je izrazil zadovoljstvo nad tem, da smo 
v NSi dosegli cilj volilne kampanje, to je 
preseči deset odstotkov in dobiti vsaj ene-
ga evropskega poslanca. »Po vsem, kar je 
storila Ljudmila Novak za NSi, je pravično, 
da je bila izvoljena. Glede na njene izkušnje 
stranka v Evropski parlament pošilja pre-
udarno in modro poslanko, ki se bo lahko 
spopadla z izzivi, ki so pred EU,« je povedal 
Matej Tonin.
Glede na podatke Valicona so bili najmlajši 
volivci na evropskih volitvah najbolj naklo-

Obisk članov Nove Slovenije – krščanskih demokratov v parlamentu in na sedežu stranke

V torek po lokalnih volitvah je regijski odbor NSi – Ljubljana Vzhod organiziral za svoje

člane in simpatizerje ogled parlamenta, obisk poslanske skupine NSi in ogled sedeža NSi

na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

V parlamentu  nas  je  najprej  sprejela  strokovna sodelavka  Nove  Slovenije,  gospa  Mojca
Stoschitzky,  in nas  popeljala  v  prostore poslanske skupine,  kjer  sta nas  pričakala gospa
Ljudmila Novak in najmlajši poslanec NSi, g. Aleksander Reberšek. Slednji nas je navdušil s
svojim entuziazmom  in  mladostno energijo.  Gospa Novak  nas  je  seznanila  s  sodobnimi
trendi v političnem prostoru. Eden od teh je tudi molitveni zajtrk, na katerega so povabljeni
vsi poslanci vseh političnih opcij, kar je redna praksa tudi v evropskem parlamentu. Na tem
zajtrku sodeluje tudi znana oseba, ki v javnosti izkazuje svoje versko prepričanje. Tokrat so
pričakovali pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Čez čas se nam je pridružil tudi predsednik NSi, g. Matej Tonin. Na kratko nam je razložil
prizadevanja stranke za uspešno pokojninsko reformo. Državi manjka vsako leto milijarda
evrov za  pokojnine.  Trenutna ureditev,  da  se  sprotni  prilivi  takoj  odvajajo,  ni  ustrezna.
Potrebno je dolgoročno investiranje sredstev države, da se bo naloženi denar plemenitil in
ne takoj porabil. Nato so bili vsi poslanci na voljo za naša vprašanja, na katera so z veseljem
odgovorili.

Sledil  je  ogled  dvorane  Državnega  zbora  s  predstavitvijo  sedežnega  reda,  dvorane
Državnega sveta in ogled protokolarnih daril, ki so jih podarili tuji visoki državniki.

Srečanje  smo  v  prijateljskem  duhu  ob  kavi  in  čaju  nadaljevali  na  sedežu  stranke  na
Dvoržakovi  ulici  v  Ljubljani,  kamor  se  je  stranka  preselila  pred  dobrim letom  in  pol.  V
sodobno  urejenih  prostorih,  kjer  se  nahaja  tudi  Inštitut  Janeza  Evangelista  Kreka,  smo
natančneje  spoznali  organiziranost  stranke,  njeno  poslanstvo  in  skrb  za  dobrobit
slovenskega naroda.

Besedilo in foto: Rok Burja, OO NSi Mengeš

njeni NSi. Valicon je namreč na Twitterju 
objavil podatke o naklonjenosti volivcev v 
posameznih starostnih skupinah. Kot so 
pojasnili, so podlaga zanje podatki njihove 
zadnje predvolilne javnomnenjske raziska-
ve, ki so jo naredili med 21. in 24. majem, 
pri čemer so jih utežili z dejanskim rezulta-
tom evropskih volitev v nedeljo. V raziskavo 
so vključili 1350 ljudi, upoštevali pa le ti-
ste anketirane, ki so odgovorili, da se bodo 
evropskih volitev zagotovo udeležili.
Vsem občankam in občanom, ki ste se 
udeležili volitev v evropski parlament, se 
zahvaljujemo za opravljeno državljansko 
dolžnost. 
Na dan evropskih volitev pa je bil tudi 
evropski dan sosedov. Če ste ga spregleda-
li, vas spodbujamo, da junija v vaši sosešči-

ni organizirate prijeten piknik in se povežete 
ter spoznate z vašimi sosedi. Vreme v juniju 
bo!

Besedilo: Rok Burja OO NSi Mengeš
Vir: spletna stran NSi
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Končno konec prostorske 
stiske?
Za 836 učencev in 102 zaposlena na Osnovni šoli Mengeš 
mineva še eno šolsko leto, ko skrb za učenje izpodriva neznosno 
čakanje na nujne premike v reševanju prostorske stiske naše šole.

Nedvomno je že vsak Mengšan slišal o prostorski problematiki šole v Men-
gšu, navsezadnje se o izgradnji športne dvorane kopja lomijo že leta. Ne-
izpodbitno dejstvo je, da so telovadnica, kuhinja z jedilnico, garderobe in 
knjižnica zdaleč premajhne za takšno število učencev, kot šolo obiskujejo 
zadnja leta. Demografske projekcije pa kažejo, da se bo število učencev v 
prihodnjih letih še povečalo.
Naši učenci se morajo vsak dan drenjati v garderobah, telovaditi v pre-
pišni, mrzli, ja, tudi plesnivi, telovadnici. Vsakodnevno se morajo v času 

najhujše gneče postavljati v vsaj desetmetrsko čakalno vrsto na prevzem 
kosila. Najpomembnejši obrok dneva se v naši jedilnici tako prelevi v nekaj, 
kar nima s kulturnim prehranjevanjem nikakršne zveze. Navkljub natančni 
organizaciji in povečanemu dežurstvu učiteljev smo prišli do skrajnih meja. 
V obstoječih kapacitetah ne najdemo več rešitev.
V skrbi, kaj nam bo prineslo novo šolsko leto, smo na majsko sejo učitelj-
skega zbora povabili župana Franca Jeriča z njegovo ekipo ter predstavni-
ke sveta šole. Župan nam je podal najnovejše informacije glede izgradnje 
športne dvorane. V nadaljevanju pa sta nam projektantki predstavili idejni 
projekt za prostorsko preureditev šole in rekonstrukcijo obstoječe telovadni-
ce v nove prostore. Projekt sledi rešitvam iz leta 2013, vendar ga je treba 
nekoliko predelati, saj se po sedanjih projekcijah pričakuje porast števila 
učencev do 1000.
Župan je učiteljskemu zboru dal zavezo, da bo v času izgradnje športne 
dvorane potekala takojšnja priprava dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za reševanje preostalih prostorskih težav. Sledili bi ostali 
postopki za začetek prezidave v nove prostore. Po županovih najbolj op-
timističnih napovedih naj bi tako Osnovna šola Mengeš konec leta 2021 
dobila svojo zaključeno podobo.
Na šoli se zavedamo, da si Občina Mengeš z županom prizadeva rešiti 
prostorsko problematiko, hkrati pa strokovni delavci poudarjamo, da se 
težave rešujejo prepočasi in le upamo, da se učenci in učitelji v prihodnjih 
postopkih ne bomo znova znašli kot žrtvena jagnjeta političnih spletk in 
natolcevanj, kar smo bili priča že v preteklosti. Če se bo to še dogajalo, bo 
šola prisiljena okrniti vse nadstandardne dejavnosti in ponudbe, ki delajo 
našo šolo kakovostno in takšno, kot mora biti: otrokom prijazno. Glede na 
prikazano odločenost župana, pa tokrat iskreno upamo, da se bo proble-
matika razrešila hitro in v zadovoljstvo vseh.

Besedilo in foto: Vida Remškar in strokovni delavci OŠ Mengeš



Skrb, delo in trpljenje 
tvoje je bilo življenje, 

bolečine in trpljenje si prestala, 
zdaj lahko boš v grobu mirno spala. 

ZAHVALA
V 78. letu starosti je svojo življenjsko pot 

sklenila naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta

MARIJA SEDELJŠAK
po domače Boštjančkova Marina

iz Loke pri Mengšu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 

ste nam izkazali sožalje, stiske rok, darovali sveče, 
cvetje in svete maše.  Hvala tudi gospodu župniku 
Marku Koširju za lep cerkveni obred, pevcem za 
sočutne zapete pesmi in gasilcem. Zahvaljujemo 

se tudi patronažni sestri Mirjam, ki nam je v težkih 
trenutkih nudila nesebično pomoč. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem 

spominu. 

Vsi njeni.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
Tiho in mirno je svojo življenjsko pot v 63. 

letu starosti sklenina naša draga žena, 
mami, babi, sestra, teta, tašča in prijateljica

NIKA VRHOVNIK

 Iz Mengša, Baragova 3

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo 
vsem za podarjeno cvetje, sveče, dar za sv. 

maše in darove za gibanje VERA in LUČ 
Mengeš.

Iskrena  zahvala vsem lučkarskim duhovni-
kom p. Marku Novaku, p. Francu Kejžarju, 

bratu Juriju Štravsu, g. Janezu Avseniku in g. 
Marku Koširju za opravljen obred ob slovesu.

Posebna zahvala skupini Vera in Luč iz Men-
gša, vsem slovenskim lučkarjem za skupno 
pesem Angelček in za pesem Tihi večer ob 

grobu.
Iskrena hvala dr. Tomažu Mušiču in prijateljici 

Alenki Bolta.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili v tako 
velikem številu in jo pospremili na njeni zadnji 
poti, za Niko in za nas molili ter bili duhovno 

povezani.

Bog povrni.

Vsi njeni

   

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE IN OSNOVNA ŠOLA RODICA DOMŽALE 

VABITA V PROGRAM 

POLETNE POČITNICE
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI BODO OD 19. 8. DO 30. 8. 2019 POTEKALE V OSNOVNI ŠOLI

RODICA, KETTEJEVA 13, DOMŽALE. 

PROGRAM POPESTRIMO POLETNE POČITNICE 2018/2019

OTROKOM OMOGOČA DRUŽENJE, UČENJE, USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

IN GIBANJE.

Dejavnosti bodo organizirane od 7.30 (sprejem otrok) do 15.30. Starši otroka lahko

prijavite na malico in/ali kosilo. Otrok potrebuje copate ter obleko in obutev za gibanje na

prostem. Stroški: prehrana (6 eur/dan, vstopnine …).

Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani šole

(http://www.sola-rodica.si/) ali Zveze prijateljev mladine Domžale

(http://zpmdomzale.splet.arnes.si/ ), kjer bo v juliju 2019 objavljen program dejavnosti.

Rok za prijavo je 30. 6. 2019. 

Prijavnico posredujte v tajništvo Osnovne šole Rodica ali pa jo sami pošljite na naslov 

OŠ Rodica, Kettejeva 13, Domžale oz. os-rodica@guest.arnes.si

Dodatne informacije: 01/72 19 530. 

OGLASI - ZAHVALE

   

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE IN OSNOVNA ŠOLA RODICA DOMŽALE 

VABITA V PROGRAM 

POLETNE POČITNICE
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI BODO OD 19. 8. DO 30. 8. 2019 POTEKALE V OSNOVNI ŠOLI

RODICA, KETTEJEVA 13, DOMŽALE. 

PROGRAM POPESTRIMO POLETNE POČITNICE 2018/2019

OTROKOM OMOGOČA DRUŽENJE, UČENJE, USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

IN GIBANJE.

Dejavnosti bodo organizirane od 7.30 (sprejem otrok) do 15.30. Starši otroka lahko

prijavite na malico in/ali kosilo. Otrok potrebuje copate ter obleko in obutev za gibanje na

prostem. Stroški: prehrana (6 eur/dan, vstopnine …).

Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani šole

(http://www.sola-rodica.si/) ali Zveze prijateljev mladine Domžale

(http://zpmdomzale.splet.arnes.si/ ), kjer bo v juliju 2019 objavljen program dejavnosti.

Rok za prijavo je 30. 6. 2019. 

Prijavnico posredujte v tajništvo Osnovne šole Rodica ali pa jo sami pošljite na naslov 

OŠ Rodica, Kettejeva 13, Domžale oz. os-rodica@guest.arnes.si

Dodatne informacije: 01/72 19 530. 
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Semafor za 
varen prehod 
otrok
Pretekli teden spet ni deloval semafor 
na zelo prometnem prehodu za pešce 
na Slovenski cesti. Ob podobnih 
primerih sem se že telefonsko obrnila 
na odgovorne, ki pa jim problema ne 
uspe trajneje rešiti.

Besedilo: Jana Pavli Per

NEprečkanje Slovenske ceste skozi oči osnovnošolke
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D A N  D R Ž A V N O S T I  2 0 1 9

Vabilo
Vse občanke in občane vabimo na 8. Tradicionalni pohod ob praznovanju praznika dneva 
državnosti. Tudi letos bomo pohod začeli v Topolah in ga zaključili na Dobenem.
8. pohod po občini Mengeš bo v ponedeljek, 24. junija, z začetkom ob 17.00 uri.

Potek poti je naslednji:

Zbor pohodnikov v Športnem parku Topole ob 17. uri. Pot nas bo vodila po nabrežju Pšate do 
spomenika talcev na Zalokah, do spomenika državnosti in samostojnosti pred Gasilsko-godbenim 
domom v Mengšu.
Prihod pred spomenik v Mengšu ob 17.45, kjer se boste lahko priključili pohodniki iz Mengša.
Ob 18.15 se pohodniki ustavimo pred Kamnitim mostom v Loki pri Mengšu in skupaj 
nadaljujemo pot na Dobeno.
Ob 19.00 uri bo pred Dobenskim hramom zaključna slovesnost ob dnevu državnosti.

Za vse udeležence pohoda bo organizirana malica. Pohod bo ob vsakem vremenu.
Zaželeno je, da s seboj prinesete tudi zastave – simbol naše domovine.

Spoštujmo naš praznik in se zavedajmo njegovega pomena!

Župan Občine Mengeš
Franc Jerič

Spoštovane občanke in občani,

Vljudno Vas vabiva
na postavitev temeljnega kamna za izgradnjo

Večnamenske športne dvorane Mengeš, 
v sredo, 19. 6. 2019, ob 18. uri, ob Osnovni šoli Mengeš.

Vljudno vabljeni.

            Janez Zorman                                                                               Franc Jerič           

       Direktor SGP Graditelj d.d.                                                                                                 Župan Občine Mengeš

-                                                                                        

 


