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Zdaj je najprimernejši 
čas za prve skoke

Odlični uspehi 
mladih Mengeških 
godbenikov

Nekaj o samoti in 
osamljenosti

Pomembno je, da se 
gibamo. In to čim več.
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Najvišje gasilsko 
priznanje prejel Janez 
Koncilija

"Navdušene smo nad odzivom 
v Mengšu. To nas spodbuja k 
razmišljanju, da bi v prihodnje 
pri aktivnostih Zdravstveno 
vzgojnega centra Domžale 
več truda namenjali ljudem 
okoliških krajev."

Andreja Heine, prof. zdr. vzg.
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MENGEŠ in OBČINA MENGEŠ

vabita v okviru praznovanj občinskega praznika vse občane na

SLOVESNO ODKRITJE SPOMENIKA PADLIMA BORCEMA V LOKI
Spomnili se bomo tragičnega dogodka, ko sta leta 1944 

na tistem mestu padla Ivan Dolinšek in Jože Karenin.

Slovesnost bo v petek, 24. 5. 2019, ob 18.00 uri ob severnem mostu čez Pšato v Loki 
(nasproti hiše na Gasilski c. 33).

V kulturnem programu bosta sodelovala: 
Mengeška veteranska godba in Nataša Vrhovnik Jerič.

VLJUDNO VABLJENI!
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. maja 2019

3

Iz nebogljenih malčkov 
v srečne in zvedave 
nadobudneže
Tokratni prispevek mi je še posebej v veliko veselje in ponos. 
Veseli me, da lahko v nekaj stavkih predstavim naše 50-letno 
življenje, ki se je odvijalo v stavbi vrtca, čigar obletnico bomo 
praznovali in katerega prva generacija otrok so danes že od-
rasle in odgovorne osebe.

Prav slednji so tisti, ki dajejo našemu poklicu dodano vrednost. Nji-
hova pohvala oziroma lepi spomini na vrtčevsko obdobje, ki so ga 
pripravljeni deliti z nami, so najlepše darilo za naš trud in gonilna sila 
v uresničevanju poslanstva našega vrtca, ki se glasi: »Zadovoljstvo 
otrok, staršev in zaposlenih.«
Kot ravnateljica se zavedam, da je uspeh našega dela odvisen prav 
od celotnega kolektiva. Temelji tudi na večletnih prizadevanjih mojih 
predhodnih ravnateljic. Nič manj pomembno vlogo pri tem pa niso 
odigrali strokovni delavci vrtca. Slednji s profesionalnim pristopom, 
predvsem pa s srčnostjo, poskrbijo, da se generacije otrok iz nebo-
gljenih malčkov razvijejo v srečne in zvedave nadobudneže, pripra-
vljene za vstop v šolo.
Torej, naše delo v vrtcu se kaže predvsem v zadovoljstvu naših otrok 
in staršev. Kljub prehojeni poti si venomer znova zastavljamo vpraša-
nje, kaj lahko še storimo za boljši jutri. Vsak dan vsaj en korak prav 
vsi. V vrtcu se tkejo in prepletajo niti, kjer se veliko naučimo prav 
vsi: otroci, starši in zaposleni. Pri nas drobni koraki vodijo k velikim 
dosežkom. Tu je kraj, kjer otroke z veseljem sprejmemo in jim nato 
poskušamo omogočiti pravo popotnico za nadaljnje izobraževanje in 
življenje.
Sicer pa se je v 50 letih zbralo ogromno dosežkov, izkušenj, spominov 
in izzivov. Vsako desetletje je dodalo svojo barvitost v mozaiku časa, 
ki je kažipot k ustvarjanju novih priložnosti in doživetij.
Ob častitljivem jubileju se zahvaljujem vsem zaposlenim za vsako-
dnevno kakovostno opravljeno delo, staršem za sodelovanje ter po-
moč, ter ustanovitelju za finančno pomoč. Skupaj delamo v dobro 
naših otrok in kakovostno predšolsko vzgojo, za kar si bomo prizade-
vali še v prihodnje.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite ob praznovanju naše 50. oble-
tnice, ki bo 23. maja ob 17. uri v Kulturnem domu Mengeš.

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš
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OBČINA

Z višjimi temperaturami 
tudi osvežitev pri treh 
pitnikih  

Pitniki so bili postavljeni na lokacijah, ki jih dnevno obišče največ 
obiskovalcev in kjer je čista pitna voda najbolj dobrodošla. Voda, 
ki priteče iz pitnika, je voda iz javnega vodovoda in je ravno tako 
varna kot voda, ki priteče iz pipe doma.
Pitniki žal včasih postanejo tarča objestnežev, poleg tega pa so 
izpostavljeni različnim vremenskim razmeram, zato se kljub re-
dnemu vzdrževanju in čiščenju lahko zgodi, da bo pitnik poškodo-
van ali umazan. V takšnem primeru bodo na JKP Prodniku veseli 
vašega obvestila, da bodo lahko čim hitreje poskrbeli za čistočo in 
tehnično brezhibnost pitnika.

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

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik postavila 
tri pitnike, ki so bili v zimskem obdobju zaprti zaradi nizkih 
temperatur oziroma zmrzali, da ne bi prišlo do pokanja in po-
škodb cevi. Z mesecem aprilom pa se lahko s svežo in čisto 
vodo znova odžejate na treh lokacijah, v Športnem parku pri 
teniških igriščih, na Ropretovi cesti pri Zajetju Pristava in na 
Mengeškem polju v bližini kapelice.

Lokacije pitnikov v občini Mengeš: (21) Športni park pri teniških igriščih, 
(22) Ropretova cesta pri Zajetju Pristava in (23) Mengeško polje v bližini 
kapelice

Voda v pitnikih je iz javnega omrežja, prav taka kot priteče iz pipe doma

Na javni razpis za 
izbor izvajalca za 
gradnjo nizkoenergijske 
večnamenske športne 
dvorane pri Osnovni šoli 
Mengeš prispelo pet 
ponudb

Izveden je bil tudi javni razpis za nadzor pri gradnji športne dvo-
rane. Do roka, ki je bil 9. april 2019, je bilo prejetih šest ponudb 
v razponu od 36.600,00 do 101.016,00 EUR z vključenim DDV. 
Najugodnejši izvajalec je bilo podjetje Eurotehnik, d. o. o. Odloči-
tev o oddaji javnega naročila je pravnomočna.

Besedilo: Občinska uprava

Občanke in občane obveščamo, da se je dne 24. aprila 2019 
iztekel rok za oddajo ponudb na javnem razpisu za gradnjo 
športne dvorane. Prejetih je bilo pet ponudb v razponu od 
4.556.937,42 do 4.834.179,46 EUR z vključenim DDV. 
Cenovno najugodnejša je bila ponudba podjetja SGP Gra-
ditelj, d. d. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila že 
sprejeta in objavljena na portalu javnih naročil dne 10. maja 
2019. Odločitev še ni pravnomočna. V primeru, da ne bo 
podana pritožba na izbranega izvajalca, se bodo dela začela 
takoj ob zaključku šolskega leta.

OBČINA MENGEŠ

Ob Trdinovem dnevu
29. maju - prazniku 
Občine Mengeš,
občankam in občanom 
čestitam in
želim prijetno
praznovanje. 

Župan Občine Mengeš
Franc Jerič  
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Rekonstrukciji na Janševi in Šubljevi ulici zaključeni

Na Janševi ulici je bil obnovljen glavni vod vodovoda v dol-
žini 280 metrov in 25 hišnih priključkov, na Šubljevi pa 
glavni vod v dolžini 270 metrov in 29 hišnih priključkov.  
Na celotnem območju ulic je bila izvedena tudi točkovna obnova 
fekalne in meteorne kanalizacije.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Marca in aprila sta bili z izvedbo zaključnih asfalterskih del končani rekonstrukciji Šubljeve in Janševe ulice. Obnovitvena 
dela, obnova vodovoda in hišnih priključkov ter točkovna sanacija kanalizacije in meteorne vode, so se začela in zaključila 
v letu 2018. Po zaključku obnovitvenih del je bila izvedena sanacija celotnega cestišča s pločniki in položeni vodi za javno 
razsvetljavo. Pri izvozu s Šubljeve na Grobeljsko cesto je bila izdelana tudi trapezna hitrostna ovira s prehodom za pešce, 
s katero se je, predvsem za pešce, bistveno izboljšala prometna varnost.

Na Janševi ulici je bil obnovljen glavni vod vodovoda v dolžini 280 
metrov in 25 hišnih priključkov

Na Šubljevi je glavni vod v dolžini 270 metrov in 29 hišnih priključkov

Pri izvozu s Šubljeve na Grobeljsko cesto je bila izdelana tudi trapezna 
hitrostna ovira s prehodom za pešce, s katero se je, predvsem za pešce, 
bistveno izboljšala prometna varnost

Izvajanje obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe 
na območju občine Mengeš

Obvezna 24-urna dežurna pogrebna služba pomeni, da je izvajalec 
24-urne dežurne službe dolžan prevzeti vsakega pokojnika, ki umre 
na območju navedenih občin. Pri tem se storitve obračunajo po 
sprejetih in potrjenih cenikih. Cena 24-urne dežurne službe znaša 
189,00 EUR brez DDV oziroma 206,96 EUR z DDV.

Navodilo v primeru smrti

Svojci, zdravnik oziroma pristojna uradna oseba v primeru smrti 
pokliče dežurno pogrebno službo na telefonsko številko 041 611 
491 in naroči izvedbo dežurne službe. 
Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnico 
oziroma  pokojnika  prevzame  dežurna služba in  in  prepelje  v  
hladilne prostore izvajalca javne službe. 

V skladu z veljavno zakonodajo, določeno za izvajanje pogrebne službe, je Javno komunalno podjetje Prodnik aprila 2019 
začelo izvajati obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče. Za 
podjetje Prodnik dežurno pogrebno službo izvaja pogodbeni izvajalec, Pogrebne storitve Vrbančič.

Z naročniki  pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o na-
daljnjih  postopkih, povezanih z izvedbo pogreba oziroma s predajo 
pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Besedilo: Tina Drolc
Vir: www.jkp-prodnik.si
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OBČINA

Praznik dela je mednarodni praznik, ki je posvečen spominu na krvave 
demonstracije v Chicagu leta 1886, znane pod imenom Haymarketski 
izgred, ko je zahteve delavcev za osemurni delovnik zatrla policija. Že štiri 
leta pozneje se je začelo praznovanje praznika dela, ne samo s protesti, 
temveč tudi s kurjenjem kresa na predvečer praznika.

V Mengšu tradicionalno 
ročno postavljanje mlaja

Na postavitvi mlaja je bil prisoten tudi Bogo Ropotar, podžupan 
Občine Mengeš, ki ob tem povedal: »V občini Mengeš sledimo 
tradiciji ročnega postavljanja prvomajskega mlaja. Praznovanje 
1. maja, praznika dela, se začenja s postavitvijo mlaja in se bo 
nadaljeval s tradicionalnim kresovanjem na Gobavici, budnico 
Mengeške godbe in Avto-moto društva Mengeš.« Gasilke in ga-
silci PGD Topole so prvomajski mlaj postavljali ročno, s pomočjo 
pikov in laten. S tem se je tudi letos začelo praznovanje ob pra-
zniku dela. 

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo
Foto: Peter Jemec (vir: spletna stran Turističnega društva Mengeš)

V občini Mengeš je tradicija, da se za praznik dela, 1. maj, 
pred gasilskim domom PGD Mengeš ročno postavi mlaj. 
Vsako leto vodi postavitev eno od prostovoljnih gasilskih 
društev, letos je mlaj postavilo PGD Topole. Kar 40 m visok 
mlaj so postavili v dveh korakih.

V občini Mengeš je tradicija, da se za praznik dela, 1. maj, pred gasilskim 
domom PGD Mengeš ročno postavi mlaj. Vsako leto postavitev vodi eno 
od prostovoljnih gasilskih društev, letos je to bilo PGD Topole.

Prvomajski kres na 
Gobavici postavili planinci
Občina Mengeš je mednarodni praznik dela, 1. maj, že tra-
dicionalno obeležila s kresovanjem na Gobavici. Letos so 
kres postavili člani Planinskega društva Janez Trdina Men-
geš, za požarno stražo pa so skrbeli gasilci PGD Mengeš. 
Kresovanja se je udeležil tudi Bogo Ropotar, podžupan Ob-
čine Mengeš: »Letos je praznik dela, 1. maj, zaznamovan 
na različne načine, med delavskimi pravicami so izposta-
vljene najbolj kršene oziroma vse manj spoštovane pravice, 
kot so delovni čas in obremenitve. Tudi z današnjim kresom 
opozarjamo, da je treba že pridobljene delavske pravice 
spoštovati in za zagotovitev kakovostnega dela zagotoviti 
dobro počutje in zadovoljstvo delavcev. Seveda pa je to v 
današnji dobi, ob vse večji želji po dobičku, vedno težje.«

V občini Mengeš se je prvomajsko kresovanje že tradicionalno 
začelo s takti Mengeške godbe, ki je pozdravila več kot izredno 
veliko ljudi. Nato so gasilci PGD Mengeš skupaj s predstavniki 
Planinskega društva Janez Trdina Mengeš prižgali kres. Zadovoljni 
in žarečih obrazov so se udeleženci družili in opazovali gorenje 
kresa. Pogovor pa ni tekel le o delavskih pravicah, temveč tudi o 
času, ki naj bi bil s pridobljenimi pravicami namenjen aktivnemu 
preživljanju prostega časa. Iz pogovora je bilo razvidno, da je za 
udeležence pomembno tako zadovoljstvo in možnost dokazovanja 
pri delu kot kakovostno preživljanje prostega časa. 
Čestitke Planinskemu društvu Janeza Trdine Mengeš za visoko 
postavljen kres ter seveda zahvala predstavnikom PGD Mengeš, 
ki so zagotavljali varnost, in Mengeški godbi za glasbeni nastop. 

Gasilci PGD Mengeš so skupaj s predstavniki Planinskega društva Janez 
Trdina Mengeš prižgali kres

V občini Mengeš se je prvomajsko kresovanje že tradicionalno začelo s 
takti Mengeške godbe, ki je pozdravila več kot izredno veliko ljudi

Mengeška godba pa je vse udeležence znova pozdravila že v zgo-
dnjih jutranjih urah, 1. maja, z budnico, ki se je začela ob 6. uri. 
Budnico pa so pripravili tudi v Avto-moto društvu Mengeš. 

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo
Foto: Bogo Ropotar
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Osnovna šola Mengeš 
najbolj grinastična šola 
2019

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik veliko pozornosti namenjajo 
ozaveščanju najmlajših, saj otroci skrb za okolje ponotranjijo. Za otro-
ke vsako leto pripravijo posebno nagrado ali natečaj, v letu 2019 je 
bil natečaj namenjen otrokom drugih in tretjih razredov. 
Maskota Javnega komunalnega podjetja Prodnik, prijazni vesoljček 
Grini, je vse učenke in učence drugih in tretjih razredov osnovnih šol 
povabil k pripravi Grinijevega časnika, tako za pripravo naslovnice kot 
prispevkov na teme o ločevanju odpadkov, ponovni uporabi in pome-

Na natečaju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki ga 
je pripravil prijazni vesoljček Grini, so bili najbolj uspešni 
učenci Osnovne šole Mengeš in tako osvojili naslov najbolj 
grinastična šola 2019. Pokal je otrokom izročil Grini in se 
vsem zahvalil za poslane prispevke, samo z Osnovne šole 
Mengeš jih je prejel 170. Vsi prispevki, posebej na teme 
o ločevanju odpadkov, ponovni uporabi in pomenu vode, 
so zbrani v Grinijevem časniku, ki ga krasi naslovnica 2. 
b Osnovne šole Mengeš. Čestitke učenkam in učencem ter 
seveda zahvala učiteljicam in učiteljem za vso spodbudo.

 Osnovna šola Mengeš je na natečaju 2019 osvojila pokal in naslov najbolj 
grinastična šola 2019

Vabilo na dan odprtih 
vrat CČN Domžale – 
Kamnik »Življenje v 
kapljici vode«

S programom bodo na Študljanski 91 začeli ob 9.45, zaključili pa 
predvidoma po 12. uri. V sklopu programa bodo predstavljeni tudi 
izbrani filmi na natečaju »Življenje v kapljici vode«, udeleženci pa 
bodo med predstavljenimi določili zmagovalca. Sledil bo ogled CČN 
Domžale – Kamnik, v okviru katerega bodo udeleženci spoznali posa-
mezne procese, ki potekajo na čistilni napravi, in spoznali, zakaj so 
pomembni za uporabnike in za čisto reko Kamniško Bistrico.

Besedilo: Občinska uprava
Foto: www.ccn-domzale.si

V okviru izobraževalnih aktivnosti o delu in nalogah Central-
ne čistilne naprave Domžale – Kamnik (CČN Domžale - Ka-
mnik) bo v soboto, 18. maja, potekal dan odprtih vrat CČN 
Domžale – Kamnik.

Nagrajeno naslovnico so pripravili učenci 2.b Osnovne šole Mengeš

Program
9.50   Darilo Godbe Domžale in gasilcev GD Študa in GD  
  Ihan za oči in ušesa
10.00   Začetek prireditve z gosti presenečenja
10.30   Ogled izbranih filmov »ŽIVLJENJE V KAPLJICI VODE«
10.45   Izbor zmagovalnega filma
11.00   Predah pred ogledom CČN
11.30   Ogled CČN/pogled pod mikroskop

nu vode. S tem prijazni vesoljček Grini spodbuja učenke in učence, 
da razmišljajo o vplivu ravnanja ljudi na okolje. 
Zmagovalka letošnjega natečaja je Osnovna šola Mengeš. Učenke in 
učenci šole so poslali več kot 170 zanimivih in vsebinsko močnih 
izdelkov, za naslovnico časopisa pa je bil izbran prav predlog 2.b. S 
tem si je Osnovna šola Mengeš prislužila pokal za najbolj grinastično 
šolo 2019, ki jim ga je med svojim obiskom izročila maskota Grini.

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

Foto: Miha Ulčar in JKP Prodnik



Pomembno je, 
da se gibamo.
In to čim več.
Tako pravi 23-letni Miha Žargi, ki je s svojo zagnanostjo, prijaznim 
nasmehom ter iskro v očeh izredno prijeten sogovornik. Rojen Mengšan 
je z dušo in telesom predan športu. Nekdanji mladinski podprvak Evrope 
v francoskem boksu zaključuje študij na Fakulteti za šport, smer športno 
treniranje. Svoje izkušnje in strokovno znanje sedaj že skoraj pol leta 
deli kot hišni trener v CardioCore studiu, ki deluje v prostorih Harmonije 
Mengeš.

Miha, si športnik po duši. Kdaj si se navdu-
šil za šport in zakaj ravno francoski boks?
Za šport sem se bolj kot ne navdušil šele ob 
koncu osnovne šole. Vedno so me zanimale 
borilne veščine in samoobramba, zato sem 
začel trenirati tudi francoski boks. Hitro sem 
se v tem našel, borilni šport pa z vidika tele-
sne priprave in aktivnosti zajema široko po-
dročje. Tako sem veliko pozornosti namenil 
tudi teku, vadbi za moč in podobno.

Kasneje si se začel udeleževati tudi tekmo-
vanj. Kakšne uspehe si dosegel in kako po-
gosto si v tistem času treniral?
Res je. Tekmovati sem začel že v mladinski 
selekciji, iz tistega časa sem najbolj ponosen 
na drugo mesto na evropskem prvenstvu v 
Savatu leta 2012. Kasneje v članskih vrstah 
je bil največji dosežek tretje mesto na sve-
tovnem prvenstvu v Varaždinu leta 2016. 
V tistem času sem v klubu treniral petkrat 
tedensko, pred tekmovanji so bili treningi za 
fizično pripravo bolj v lastni režiji. 

Zaradi študija si veliko pozornosti v zadnjem 
času namenjal športnemu treniranju. Ali ti 
izkušnje iz tekmovanj pri tem pomagajo?
Vsaka izkušnja iz treningov in tekem ti pri 
trenerskem delu pride še kako prav. Tekmo-
valni športi poleg fizične in tehnične pripra-
ve zahtevajo tudi vztrajnost in koncentracijo 
pred samo tekmo. Iz lastnih izkušenj so ti 
zadeve bližje in jih ljudem lažje približaš.

Kot diplomirani športni trener imaš poleg 
praktičnega tudi veliko teoretičnega znanja. 
Ali se pri svojem delu bolj zanašaš nanj ali 
na prakso?
Oboje. Kar nekaj teoretičnih stvari sem v 
praksi že preizkusil in tako vem, ali zadeve 
funkcionirajo. Vsekakor je treba teorijo spra-
viti v prakso, če je to le mogoče. Če se vrnem 
na vprašanje, verjetno res bolj na prakso. 
Vendar menim, da je tudi tukaj treba poznati 
teoretično ozadje za optimalno izvedbo tre-
ninga.

Vsi vemo, da je aktivno življenje zdravo, 
vendar se po nekaterih podatkih več kot 
polovica Slovencev ne rekreira. Ti s tem 
seveda nimaš težav. Kako skrbiš za svojo 
kondicijo?
Ne, res jih nimam, saj za svojo fizično zdrav-
je redno skrbim. Treningi v zimskem obdo-
bju zajemajo bolj povečanje mišične mase in 
moči, čez poletje skrbim bolj za vzdržljivost. 
Poskušam biti čim bolj aktiven, bolj speci-
fične treninge izvajam pred določenimi tek-
movanji, ki mi tudi predstavljajo svojevrsten 
izziv. Veliko tečem, tekmujem v francoskem 
boksu in tekmovanju »Firefighter Combat 
Challenge«. Načini treningov za omenjena 

INTERVJU: Miha Žargi
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tekmovanja in aktivnosti se razlikujejo in 
med seboj celo tepejo, zato poskušam zade-
ve čim bolje povezati in ustrezno kombinira-
ti. Včasih ni enostavno, vendar se z motiva-
cijo vse da.

Ravno motivacija je pri veliko ljudeh velik 
problem. Čeprav se zavedajo, da je gibanje 
zdravo, se jim ne da. Verjetno se tudi sam 
srečuješ s takšnimi posamezniki?
Seveda se, ampak tako pač je v rekreaciji. 
Ljudje imajo stresne službe in malo prostega 
časa. Tako kot na drugih področjih sta tudi 
tu pomembni vztrajnost in močna volja. Ti 
se sicer bolj obrestujeta kot kje drugje, saj 
gibanje prinese rezultate tudi na drugih po-
dročjih v življenju.

Ali imaš kakšne posebne motivacijske tak-
tike, da nekdo hodi na vadbo in z veseljem 
trenira? Ne glede na stres in pomanjkanje 
časa.
V prvi vrsti je pomembno gibanje in to, da v 
času treninga ljudje odklopijo vsakdanje skr-
bi. Treninge poskušam narediti dinamične, 
zanimive in raznolike. Pomembno je, da se 
med treningom in vadbo moji vadeči dobro 
počutijo. Tako jim gibanje pride v navado 
in ga podzavestno začnejo jemati kot nekaj 
prijetnega. Poleg tega je vadba v CardioCore 
studiu tudi družabno doživetje, kar ljudem 
vsekakor dobro dene. 

Lahko zase rečeš, da si strog trener?
Želim, da se trening izvede do konca in pri 
tem vztrajam. Če je potrebno, prilagodimo 
vaje glede na zmožnosti posameznika, a 

hkrati pazim, da je izvedba optimalna. Če 
sem strog, bodo bolj vedeli povedati moji 
vadeči, ampak mislim, da nisem.

Katere vadbe trenutno vodiš v CardioCore 
studiu?
V CardioCore studio že od vsega začetka 
vodim »Boxing Boutique«. Tukaj se učimo 
tehnik brc in udarcev, ki jih potem vključu-
jemo v trening za celo telo. Tega kombini-
ram s funkcionalno vadbo, ki je primerna za 
vsakogar, ki bi se rad naučil nekaj novega, 
izboljšal svoje gibalne sposobnosti in se 
medtem dobro preznojil. Novejša vadba je 
HIT (High Intensity Training, op. a.), kjer se 

Miha ima ogromno znanja, zato mu na treningih vsak z zanimanjem prisluhne

delajo vaje pod visokim srčnim utripom in 
tako v kratkem času poskušamo narediti kar 
največ. Gre za visoko intenzivni trening, ki je 
primeren za ljudi, ki jim vedno primanjku-
je časa. Sedaj pa v mesto prihaja še vadba 
Open Gym.

Kaj pa je to »Open Gym«? Lahko malo več 
poveš, kako je to videti?
Open Gym poteka v dopoldanskem času in 
pomeni, da je telovadnica odprta in lahko 
prideš, kadarkoli želiš. Tam te čaka trener, 
ki ti pomaga pri vadbi in prilagodi trening 
tvojim zmožnostim. Opozarja te na napake 
in tako pripomore k bolj varni in učinkovitej-

Miha je na tekmovanjih nanizal odlične uspehe
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INTERVJU: Miha Žargi

ši vadbi. Treniraš lahko torej čisto po svoje 
ali pa ti trener svetuje in pripravi trening, ki 
je bolj specifično oziroma ciljno usmerjen v 
posamezne dele telesa.

Katera je tista vaja, ki bi jo po tvojem mne-
nju moral za boljše počutje delati čisto 
vsak?
Če bi na svetu obstajala samo ena vaja, bi iz-
bral počep. To je vaja, kjer niso aktivne samo 
mišice nog, temveč je za pravilno izvedbo 
pomembna tudi dobra moč trupa in giblji-
vost celega telesa. Z različnimi variacijami 
počepa lahko zajamemo kar nekaj mišičnih 
skupin. Sicer pa smo si ljudje med seboj raz-
lični, zato je, bolj kot izbira posamezne vaje, 
pomembno to, da se gibamo. In to čim več.

Veliko se ukvarjaš tudi s tekom, saj že več 
let skrbiš za pripravo tekačev na različne 
tekaške preizkušnje. Kaj vse vključuje ta 
priprava?
Priprava tekača vključuje veliko več kot le 
tek. Vadba moči, propriocepcije in gibljivo-
sti je obvezen del rednega treninga, ki hkrati 
služi kot odlična preventiva pred poškodba-

Leta 2016 je na svetovnem prvenstvu v Varaždinu dosegel tretje mesto

mi. To v kombinaciji s primernimi tekaškimi 
treningi, ki se razlikujejo glede na cilj tekača, 
tvori celoto, ki prinaša rezultate.

Kako pomembna je tekaška tehnika? Bolj 
kot kondicija?

Kondicija je pri trenerjih zelo široko podro-
čje. Zajema namreč celotno telesno pripra-
vljenost, čeprav je med laiki beseda kondici-
ja pogosto enačena z vzdržljivostjo. Pravilna 
tehnika teka zmanjša možnost nastanka po-
škodb in je bolj ekonomična z vidika giba-
nja. S pravilno tehniko teka bomo obreme-
njevali tiste mišice, ki so teku namenjene, 
zmanjšali bomo obremenitve na skelet in 
porabili manj energije. In zato bomo lahko 
tekli dlje in dalj časa.

Verjetno se strinjaš, da vse pa le ni v tre-
ningu in vadbi. Kako pomembna je po tvo-
jem mnenju prehrana? Ali sam paziš, kaj 
ješ?
Sam na prehrano gledam kot na gorivo, ki 
nam daje energijo za trening. Menim, da je 
pomembna raznolika prehrana. Ta nam v 
zmernih količinah, v kombinaciji s telesno 
aktivnostjo, zagotovo prinese rezultate. Rav-
nam se po osnovnih načelih zdravega pre-
hranjevanja, pijem veliko vode, včasih pa 
si privoščim tudi košček ali pa kar tablico 
čokolade.

Lahko za konec vsem, ki bi radi prišli k tebi 
na trening, zaupaš, kdaj lahko pridejo in 
kaj lahko pričakujejo?
Pričakujejo lahko mokro majico, sproščene, 
dinamične in zabavne treninge, dolge se-
kunde in minute, ki pravzaprav minejo zelo 
hitro. Spoznali bodo občutek, ko narediš ne-
kaj dobrega za svoje telo. 
Jaz bom tam ob ponedeljkih in petkih do-
poldane ter ponedeljkih in sredah popoldne. 

Več informacij lahko dobijo na spletni strani 
CardioCore studia.

Besedilo in foto: Urban Ropotar

Po novem je hišni trener CardioCore studia za Open Gym
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DOBENO

Tradicionalno velikonočno "žegnanje" na Dobenem
Velika noč je največji krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, za kristjane je praznik 
veselja in upanja, ker verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal smrt in prinesel upanje na vstajenje po smrti – novo 
življenje. Po tradiciji se na veliko soboto blagoslovijo (pogovorno žegna) jedila, ki se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk. Pra-
znik ima korenine v judovstvu, pa tudi v starih poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi.

Danes velikonočne jedi, ki jih ljudje prinesejo 
blagoslovit, predstavljajo simbole Jezusove-
ga trpljenja; kruh ali potica oziroma pogača 
predstavlja življenje, hkrati pa tudi božjo do-
broto, meso predstavlja Jezusovo telo, hren 
zaradi svoje oblike predstavlja žeblje, s ka-
terimi so Jezusa pribili na križ, več pomenov 
pa ima jajce. Rdeče obarvane pirhe poznamo 

predvsem kot simbol krvi, ki jo je Jezus prelili 
za nas, predstavlja pa tudi vstajenje – tako 
kot piščanec stre lupino in vstopi v življenje, 
je iz groba vstal tudi Jezus. Jajce poleg nove-
ga življenja predstavlja tudi začetek pomladi, 
jajce je torej podoba novega življenja.
Na Dobenu turistično društvo skupaj z župnijo 
Mengeš že nekaj let zapored pripravi na veli-

ko soboto blagoslov velikonočnih dobrot. Tudi 
letos je bilo 20. aprila popoldan pri Anžinovi 
kapelici »žegnanje« jedi, ki so jih tja prinesli 
domačini in tudi veliko okoličanov se je udele-
žilo obreda, blagoslov pa je opravil mengeški 
župnik g. Marko Košir. Pred podelitvijo bla-
goslova je pozdravil vse navzoče, na koncu 
obreda pa se je zahvalil za darovane prispev-
ke in številno udeležbo pri obredu. Dogodek je 
na Dobenu lepo sprejet, saj se ga vsako leto 
udeleži veliko število ljudi, tudi nemalo tistih, 
ki ne verujejo, pride na "žegnanje".
Velikonočni čas ima velik simboličen pomen 
za večino ljudi, zato vsem, ki verujete, TD 
Dobeno želi doživeto praznovanje, tistim pa, 
ki ne verujete ali ste drugačnih ver, pa vesel 
praznik pomladi.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Delovno-čistilna akcija na Dobenu
Že nekaj let meseca aprila poteka čistilna akcija v sklopu občine Mengeš, ki se ji redno in v vse večjem številu pridružuje-
mo tudi krajani Dobena, da očistimo in uredimo poti in potke, na katerih se vedno znova (kljub rednemu čiščenju nekaterih 
ozaveščenih domačinov) najdejo različni odpadki, ki jih predvsem malomarni obiskovalci, kljub nameščenim in dobro vidnim 
košem za smeti, predvsem na »glavni« cesti na Dobeno, pustijo v spomin na svoj obisk krajanom Dobena.

Tako smo se tudi v soboto, 6. aprila, na pova-
bilo TD in VO Dobeno pridružili vseslovenski 
čistilni akciji. Pri kapelici na parkirišču KT Blaž 
se nas je ob 9. uri zbralo več kot dvajset. Pred-
sednik TD, Aleš Ložar nam je razdelil rokavice 
in vreče za odpadke, razdelili smo si terene in 
odšli v akcijo. Razveseljivo je, da so bili med 
nami tudi najmlajši in z veliko vnemo sledili 
zgledu staršev. Po dveh urah čiščenja in pobi-
ranja smeti smo se skoraj vsi hkrati ob 11. uri 

poniji pri studencu je dobil nekaj. Akcijo smo 
pravzaprav začeli že v sredo, 3. aprila, ko smo 
pripeljali gramoz k stopnicam, ki vodijo proti 
vrhu Rašice in h klopcam pri transformatorju, 
kjer smo ga s kupa raznosili in razporedili z 
vedri, razgrabili in utrdili.
Vse udeležence akcije je TD Dobeno povabilo 
na brezplačno malico, ob kateri smo nadalje-
vali naše druženje v prijateljskem klepetu in 
pokomentirali našo delovno akcijo.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Na novo urejene stopnice

zopet zbrali pri kapelici s svojimi bolj ali manj 
polnimi vrečami. Splošno mnenje udeležencev 
je, da je odpadkov in smeti vsako leto manj in 
najmanj tega je na pohodnih in gozdnih po-
teh, ki smo jih tudi »prečekirali«, največ pa 
zopet ob glavni cesti, predvsem veliko pivskih 
pločevink, kozarcev »kofee to go« in različnih 
plastičnih vrečk, celo dotrajano avtomobilsko 
gumo je nekdo »izgubil po poti«. Napolnili 
smo vse koše ob cesti, pa še zabojnik na de-

Del ekipe pred odhodom na akcijo

20. aprila popoldan je bilo pri Anžinovi 
kapelici »žegnanje« jedi Izbrane velikonočne dobrote
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Ljubitelje dobenske 
narave aprila razveselili 
z odprtjem Spa Dobeno
Skriti zaklad na obrobju gozda na Dobenu vam nudi luksu-
zne spa sobe z masažno kopeljo in prostorom za počitek, 
finsko, infrardečo in bio savno, vrhunske masaže in aroma-
terapijo.

Najzahtevnejši gostje lahko svoje najdražje presenetijo z masažo s 
24-karatnim zlatim masažnim oljem in penino z 22-karatnimi lističi 
zlata. Strokovnjaki v Spa Dobeno wellness z veseljem prisluhnejo 
vašim željam ter poskrbijo, da bo praznovanje posebne priložnosti 
nepozabno.
Spomladi, ko se prebuja narava, telesu prav posebej prija masaža 
z vročimi kamni ali z masažno svečo. Obnovite svojo energijo in 
spodbudite imunski sistem z masažami za zdravje in lepoto, ob 
skodelici bio razstrupljevalnega čaja, z bio sokom, s svežim sadjem 
in aromaterapijo. 
Pohodniki in kolesarji ste toplo vabljeni, da si oddahnete in poskr-
bite za svoje dobro počutje s terapevtsko in športno masažo, ki 
spodbudita izkoriščanje maščobe in krepita športno vzdržljivost. 
Vrhunsko razvajanje za tiste, ki ljubijo življenje.

Besedilo: Helena Vidović, vir: https://www.spa-dobeno.si
Foto: Spa Dobeno

V trenutku, ko vstopite in vdihnete veličastno aromaterapijo, se čas 
ustavi

Cvetna nedelja in z njo povezan običaj blagoslova zelenja in butaric je 
del slovenske krščanske kulture. Butare oziroma butarice običajno se-
stavljamo iz ozelenelih in zimzelenih rastlin, kot so brinje, oljka, bršljan, 
macesen, pušpan, mačice, cipresa, dren, bezeg, leska in dodajamo 
obarvane lesne opilke – oblance, dodatno pa jih lahko okrasimo še s 
pomarančami, rožami iz krep papirja in pisanimi trakovi. Navada izde-
lave butaric sega v 9. stoletje in je poznana na območju srednje Evro-
pe in po vsej Sloveniji. Za cvetnonedeljske butarice obstajajo različna 
imena glede na posamezna slovenska območja in kraje: na Dolenjskem 
se imenujejo pušelj ali žegen, v Beli krajini drenek, v Prekmurju in na 
Štajerskem snop, presmec ali pegelj, na gorenjskem beganica, v Kranj-
ski Gori prakelj, na Primorskem veja in vivnik, v Zgornji Savinjski dolini 
potice, v okolici Ljubljane pa butarica. Barvasti lesni oblanci v butarici 
so značilnost butaric v Ljubljani in njeni okolici.
Mentorji mladine v PGD Topole želimo v obliki delavnic obujati staro 
tradicijo in hkrati spodbujati ustvarjalnost in inovativnost med otroki 
ter pokazati možnosti za izdelovanje predmetov iz materialov, ki so na 
voljo v naravi. K sodelovanju povabimo tudi domačine z izkušnjami in 
na ta način krepimo sodelovanje med generacijami. Pri izdelavi butaric 
nas je s svojimi izkušnjami, znanjem in praktičnimi veščinami bogatila 
Bernarda Mejač.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis

Kako naredimo butarice?
V PGD Topole smo tudi letos organizirali že tradicionalno 
delavnico izdelovanja cvetnonedeljskih butaric. Potekala je 
pod mentorstvom Špele Batis, v prostorih Gasilskega društva 
Topole, s svojo udeležbo pa jo je obogatilo enajst otrok in 
nekaj mentorjev. Z izdelovanjem butaric smo se zabavali dve 
uri in izdelali petnajst pisanih butaric, ki so že naslednji dan 
dočakale žegen.

 TOPOLE

V PGD Topole želimo v obliki delavnic obujati staro tradicijo in 
hkrati spodbujati ustvarjalnost in inovativnost

Butare oziroma butarice običajno sestavljamo iz ozelenelih in 
zimzelenih rastlin
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PGD Loka pri Mengšu v mesecu aprilu 2019

LOKA

Taborniško-gasilska malica

Operativna dejavnost
V soboto, 20. aprila, ob 8.31 smo bili preko 
ReCO Ljubljana obveščeni, da v Loki pri Men-
gšu na Testenovi ulici gori vrtna uta. Izvozili 
smo z voziloma GVC 16/25 in GVGP-1 ter 13 
operativnimi gasilci. Po prihodu na kraj smo 
ugotovili, da so požar pogasili že domači in so-
sedje. Vrtno uto smo gasilci pregledali s termo 
kamero, izklopili električno napeljavo, odnesli 
plinsko jeklenko in odstranili štedilnik. Zago-
relo je zaradi napake na električni napeljavi 
štedilnika. Na intervenciji je posredovalo 39 
gasilcev iz PGD Loka pri Mengšu, PGD Men-
geš in PGD Topole. Na kraju so bili prisotni 
tudi policisti PP Domžale. Intervencija je bila 
končana ob 9:20.
V nedeljo, 28. aprila, ob 12.22 smo bili preko 
ReCO Ljubljana obveščeni, da je v gozdu nad 
gradom Jablje občan padel in se poškodoval. 
Izvozili smo z vozili GVC 16/25, GVGP-1 in 
GVM-1 ter 12 operativnimi gasilci. Po prihodu 
na kraj smo skupaj z reševalci ZD Domžale 
našli občana približno 1 kilometer globoko v 
gozdu, imel je poškodovano nogo. Poškodo-
vanca smo na nosilih prenesli iz gozda do 
reševalnega vozila, s katerim je bil odpeljan 
v UKC Ljubljana. Na kraju so bili prisotni po-
licisti PP Domžale, v pripravljenosti za pomoč 
na nedostopnem terenu pa reševalci GRS Ka-
mnik. Intervencija je bila končana ob 14. uri.

Izobraževalna dejavnost
Februarja 2019 se je v GZ Mengeš začel tečaj 
za višjega gasilca, k udeležbi pa so bili pova-
bljeni tudi gasilci iz GZ Vodice. Tečaj poteka v 
prostorih PGD Loka pri Mengšu vsak četrtek 
in vsako nedeljo po pet šolskih ur. 
Najprej so predavatelji po posameznih pred-
metih predstavili teme, ki zadevajo gasilce pri 

vsakodnevnem delu oz. gasilsko reševalni de-
javnosti. Po teoretičnem delu tečaja sta sledili 
dve izpitni soboti, kjer so tečajniki pokazali 
svoje znanje na testih in dobili tudi ocene, 
med predavanji pa so bile izvedene nekatere 
praktične vaje.
Konec marca so na vrsto prišle obsežnejše 
praktične vaje, ki so jih organizirali gasilci iz 
sosednjega društva Trzin, potekale pa so tri 
nedelje. Pri prvih vajah je bil poudarek na teh-
ničnem reševanju: reševanje ponesrečencev 
ob prometnih nesrečah, ob stiku z nevarnimi 
snovmi in delu v gozdu oziroma pri podiranju 
dreves. Naslednje vaje so temeljile na vezanju 
vozlov, navezavi orodja, postavljanju lestev in 
preiskovanju ter reševanju oseb v notranjih 
napadih. Tretji del pa so sestavljal vaje sesalni 
vod, gasilo gozdne požare ter vajo, združeno 
s postavljanjem lestve, notranjimi napadi in 
reševanju ponesrečencev. Na zaključni vaji je 
posamezna skupina tečajnikov obravnavala 
svojo točko nesreče. Tako je bilo treba urediti 
zaporo ceste, druga skupina je reševala po-
škodovano osebo, na katero je padlo breme. 
S pomočjo dvižnih blazin so ga rešili in nato 
z vrvno tehniko spustili na tla. Skupina napa-
dalcev je preiskovala prostore v hiši in našla 
ponesrečenca, ki so ga po tridelni lestvi spu-
stili iz drugega nadstropja, hkrati je potekalo 
tudi gašenje strehe z lestve. V mesecu maju 
nas tečajnike čakajo še teoretični preizkusi in 
praktična vaja pred komisijo Gasilske zveze 
Slovenija.

V soboto, 6. aprila, so se mladi gasilci in men-
torji odzvali povabilu mengeških tabornikov in 
se podali na orientacijski pohod z nalogami iz 
gasilsko-taborniških veščin.
Skupaj s taborniki in mengeškimi gasilci so 
se zbrali na ploščadi pri osnovni šoli, kjer so 
otroke razdelili v starostne skupine in orien-
tacija se je začela. Pot je vodila mimo šole, 
skakalnic do Mengeške koče in se zaključila 
pri kamnolomu z vajo z vedrovko. Na poti so 
se otroci srečali z različnimi nalogami: vezanje 
vozlov, topografski znaki, razvrščanje smeti, 
poligon in postavitev bivaka. Na koncu so nas 
v kamnolomu, kjer imajo taborniki svoje do-
movanje, pričakale hrenovke in topel čaj, saj 
je pot otrokom odvzela nekaj energije. Ko smo 
napolnili baterije, smo imeli še končni postroj, 
kjer smo vsi udeleženci dobili čokoladice, or-
ganizatorja Blaž Slabajna in Lucijan Štempelj 
pa sta se zahvalila za veliko udeležbo in se že 
veselita prihodnje skupne akcije, prav tako kot 
tudi mi, gasilci.
V soboto, 13. aprila, smo se s petimi ekipami 
odpravili na občinsko tekmovanje v orientaci-

Udeleženci tekmovanja v orientaciji

Ob požaru v vrtni uti

Udeleženci tekmovanja v orientaciji
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Prenos ponesrečenca iz gozda v Jabljah

Postavljanje mlaja v Mengšu

ji v Moravče. Najprej so se pionirji pomerili v 
vezanju vozlov, vedrovki, praktičnih vajah iz 
orientacije in topografskih znakih, mladinci 
so vsem vajam dodali še zvijanje cevi in spa-
janje na trojak. Pripravniki pa so se pomerili 
v štafetni navezavi orodja, zvijanju cevi, po-
stavitvi orodja za vajo z motorno brizgalno, 
poznavanju topografskih znakov, praktičnih 
vajah iz orientacije in vaji v napad. Nato je 
sledila terenska orientacija, tek s kompasom 
in zemljevidom.
Uvrstitve ekip PGD Loka pri Mengšu:
• pionirji: Urban Dovžan, Tilen Do-

vžan, Rosvita Štempelj – 5. mesto 
Maks Lipovšek, Žiga Justin, Mark Dimic 
Repanšek – 1. mesto

• mladinci: Marko Mali, Maj Purnat, Matic 
Lipovšek  – 1. mestoAnžej Šarc, Žan Mark 
Loboda, Žan Luka Burgar – 2. mesto

• pripravniki: Urban Ručigaj, Matic Kram-
berger, Matej Mitrovič  – 1. mesto

Drugi dogodki
V soboto, 20. aprila, je sedem gasilcev našega 
društva sodelovalo pri zapori ceste in preu-
smerjanju prometa ter s tem varovanju udele-
žencev Vstajenjske procesije v Mengšu.
V četrtek, 25. aprila, smo v Mengšu, pred ga-
silsko-godbenim domom postavili mlaj pred 
bližajočimi prazniki. Letos so mlaj pripravili 
gasilci PGD Topole, samo postavljanje pa je 
bilo izvedeno s sodelovanjem vseh treh gasil-
skih društev v GZ Mengeš. Iz našega društva 
je sodelovalo devet članov. 

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, 
kjer ga praznujejo od leta 1910. Po prvi svetov-
ni vojni je ta navada prišla v Evropo, kjer ma-
terinski dan praznujemo ob različnih datumih. 
Tudi v Loki pri Mengšu smo se v okviru Kul-
turnega društva Antona Lobode ob tem pra-
zniku spomnili na vse žene – mame, babi-
ce, tete, hčerke, sosede, prijateljice ... 30. 
marca, na lepo sobotno popoldne, smo se 
zbrali v Gasilsko-kulturnem domu v Loki, 
kjer smo najprej prisluhnili kulturnemu pro-
gramu, ki so ga pripravili Ana, Žiga, Ajda, 
Miha in Vid. Razveselili so nas z dekla-
macijami, petjem in igranjem na glasbila. 

Materinski dan v Loki
Materinski dan je neformalen praznik, posvečen vsem mamam. V Sloveniji se ma-
terinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, dolgo ni posebej praznoval. 
Danes praznik praznujemo 25. marca.

V nadaljevanju smo vse navzoče zavzeto po-
slušale predavateljici iz Evrope Donne, gospo 
Darjo Rojec in gospo Radko Tomšič, ki sta 
predavali o raku dojk. Bilo je zelo poučno. 
Dogodek je hitro minil. Na koncu so nas vse 
razveselili še s cvetjem.

 
Besedilo: Ajda Potočnik

Foto: Barbara Justin

Predavateljici iz Evrope Donne
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Kot že na prejšnjih dveh srečanjih, bo s petjem pri maši sodeloval 
KD Moški pevski zbor Radomlje, katerega član je pobudnik sre-
čanj. Omenjeni pevci nam bodo tudi po maši zapeli nekaj prilo-
žnostnih pesmi, ter se nato pridružili našemu srečanju. Morda pa 
nam pripravijo kakšno presenečenje. Seveda pa skrbne gospodinje 
iz Loke in udeleženke srečanja pripravijo tudi izvrstno pecivo, ki se 
prileže ob dobri kapljici. Ob teh dobrotah se druženje razvije v pri-
jateljski klepet in izmenjavo življenjskih izkušenj med udeleženci.
Za vreme smo poskrbeli, saj bodo »ledeni možje in Zofka« že mimo 
in lahko pričakujemo vsaj tako lepo nedeljo, kot je bila lani. V 
primeru, da nam vreme le ponagaja, bomo srečanje nadaljevali v 
gasilskem domu v Loki.
Prav prisrčno vabimo vse sedanje in »bivše« Ločane, da se nam 
pridružijo na letošnjem, že tretjem srečanju, v nedeljo, 26. maja, 
po maši, ki bo ob 10. uri.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: Miro Štebe

Srečanje Ločanov 2019
V letu 2017 je bilo na pobudo Antona Urbanije na to nedeljo 
izvedeno prvo srečanje Ločanov, ki so iz različnih vzrokov 
odšli iz rodnega kraja, a se še vedno tja radi vračajo. Ne-
kateri kar pogosto, drugi pa ob raznih družinskih praznova-
njih oziroma dogodkih, ki jih vežejo na rojstni kraj in dom. 
Osnovno vodilo in namen te pobude je, da bi se na ta dan 
oziroma 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. Letos je sedma velikonočna nedelja dne 
26. maja, ko bo že po tradiciji v loški cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana sv. maša ob 10. uri.

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)

Pogled na udeležence srečanja v letu 2018

LOKA

Mengeške mažoretke
Že tretje šolsko leto so na Osnovni šoli Mengeš in tudi v Vrtcu 
Mengeš potekale vaje za mažoretni ples. Dekleta pridno vadi-
jo enkrat na teden ter nastopajo na različnih prireditvah. Na 
leto imajo okoli deset nastopov, dobro sodelujejo tako s šolo 
in vrtcem kot tudi z različnimi društvi v občini.

Posebej ponosne so na dobro sodelovanje z Mengeško godbo. Že tretje 
leto so nastopale na obeh njihovih največjih priredivah, ki jih organi-
zirajo, in sicer na Božično-novoletnem koncertu ter na prireditvi Pod 
mengeško marelo. Na obeh prireditvah so nastopile vse tri skupine: 
mažoretni vrtec – cici mažoretke, prva šolska skupina (od. 1. do 4. 
razreda) ter kadetinje in druga šolska skupina (od 5. razreda naprej) 
oz. juniorke.
Prav tako Mengeške mažoretke vidimo nastopati vsako leto na Miha-
elovem sejmu. Dekleta pa se ob koncu šolskega leta odpravijo tudi na 
letovanje na morje, kjer se poleg poletnih dejavnosti naučijo še veliko 
novih veščin s palico ter se pri tem zelo zabavajo. 
Poleg koračnic jim je v veliko veselje tudi ples na bolj moderno glas-
bo. Na letošnjem zaključnem nastopu za starše, ki je bil v sredo, 24. 
aprila, so tako zaplesale na hitrejše ritme in dokazale, da jim tudi to 
leži. Vse starše so z nastopi več kot navdušile in že se veselijo meseca 
septembra, ko bodo lahko znova zaplesale skupaj. 
Vsa dekleta, ki bi se jim rada pridružila, vabimo k vpisu v septembru 
2019. Vse informacije bodo objavljene na plakatih in letakih, ki bodo 
izobešeni v vrtcu in šoli, lahko pa pišete tudi na e-pošto: mazoretni-
ples@gmail.com.

Besedilo in foto: Anita Omerzu Tome 

Mengeške mažoretke na zaključnem nastopu za starše

Mengeške mažoretke s prijateljicami mažoretkami iz sosednjih občin 
na letovanju na morju z mažoretnimi treningi junija 2018
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Tudi v Mengšu so 
postavili zdravje na 
preizkušnjo

V prejšnjem tednu je Zdravstveno vzgojni center (ZVC), ki 
deluje v okviru ZD Domžale, skupaj z Občino Mengeš orga-
niziral Festival zdravja v Mengšu. V prostorih Mladinskega 
centra so od ponedeljka do petka pripravili različne dogod-
ke, predavanja, zdravstvene meritve za vse občane, ki jim 
je zdravje pomembno in so si vzeli čas. Delavnice so vodile 
predstavnice ZVC Domžale: Andreja Heine, Manca Jereb in 
Darija Jozeljić. Velik odziv Mengšanov je navdušil organiza-
torke in potrdil tezo, da se je treba k ljudem obrniti na pravi 
način in ob pravem času, pa je odziv in uspeh zagotovljen.

V ponedeljek je Andreja Heine, prof. zdr. vzg., imela predavanje in 
predstavitev zdravstveno vzgojnih programov, ki potekajo v sklopu 
ZVC. V torek je bilo brezplačno tehtanje in analiza telesne mase z 
napotki, kako uravnotežiti telesno težo. V sredo so se v dopoldanskem 
času izvajale meritve holesterola, krvnega sladkorja, krvnega tlaka 
in testiranje telesne pripravljenosti. V četrtek je Andreja Heine pred-
stavljala tehnike sproščanja, popoldne pa psihiatrinja Danijela Fiket 
predavala o tem, kako prepoznati in se ubraniti stresa in izgorelosti. V 
petek so na ploščadi pred OŠ Mengeš pripravili test hoje na 2 kilome-
tra skupaj z meritvami in priporočili, zakaj je redna hoja pomembna 
za ohranjanje zdravja.
Vsa predavanja in aktivnosti so bile brezplačne. Njihov namen je bil 
spoznati nekaj novega, zanimivega in osvojiti znanje o skrbi za svoje 
fizično in mentalno zdravje, ki omogoča kakovostno življenje in soo-
čanje z izzivi vsakdana. Organizatorke so zagotovile, da bo festival 
postal tradicionalen ter s še bolj pestro vsebino.

Besedilo in foto: E. V.

Manca Jereb, dipl. fiziot. je z vsakim obiskovalcem preverila njegovo 
telesno kondicijo z vajo dviganja kolen v omejenem času

Merjenje krvnega tlaka je bila prva stopnja analize zdravja na meritvah 
v sredo. Po vsaki meritvi je Andreja Heine, prof. zdr. vzg. (desno) tudi z 
napotki analizirala izmerjene vrednosti obeh tlakov.

Postavitev prvomajskega 
kresa na Gobavici
Letošnje leto, po dolgem času, smo na pobudo občine 
Mengeš planinci PD Janez Trdina znova prišli na vrsto za 
postavitev kresa.

Po začetnih težavah, iskanju lesa, se nam je le pokazala luč na kon-
cu tunela. Začeli so z rušenjem bivše Starinove hiše in pri tem se je 
nakazala možnost za odsluženi les in da se le-ta prepelje na mesto 
postavitve kresa, kar se je na koncu tudi zgodilo. Za to je zaslužen 
dolgoletni član in podpredsednik društva Miro Šušteršič-Čeha. Po-
zneje smo pridobili še nekaj palet od podjetij Filc Mengeš in Trival 
kompoziti Kamnik.
Na dan postavljanja kresa se nas je zbralo enajst članov. S posta-
vljanjem smo začeli v zgodnjem popoldanskem času in do večera 
postavili kres v obliki piramide višine 4,5 m. Po končanih delih smo 
odšli na Mengeško kočo, kjer smo se okrepčali s hrano in pijačo, za 
kar sta še posebej zaslužna oskrbnik Jure in natakar Jure.

Besedilo: Gregor in Matjaž, PD Janez Trdina Mengeš
Foto: Miro, Ana Marija in Nevenka, PD Janez Trdina Mengeš
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V gasilske vrste je Janez Koncilija vstopil že 
15. julija 1964 kot pionir in ves čas nada-
ljeval zavzeto delo, zlasti na številnih tek-
movanjih. Izkazal se je pri delu v društvu 
pri gradnji novega gasilskega doma v letu 
1990, pri nabavi gasilskih vozil GVM-1 (Pe-
ugeot Boxer, Volkswagen Transporter) in 
GV-V2 (Iveco in Mercedes). Bil je mentor in 
štirikrat član olimpijske ekipe. 
Leta 1973 je postal član operativne enote, 
svoje znanje je izpopolnjeval na številnih 
tečajih, hkrati pa na intervencijah pridobi-
val dragocene izkušnje, ki jih je na vajah in 
usposabljanjih tako na ravni gasilske zveze 
kot regije in države posredoval mlajšim ga-
silcem. Leta 2018 je prestopil v veteranske 
vrste. Bil je med pobudniki in ustanovitelji 
Gasilske zveze Mengeš in član ožjega vod-
stva od njene ustanovitve do danes. Vsa leta 
izkazuje predanost prostovoljstvu in huma-

Najvišje gasilsko priznanje prejel 
Janez Koncilija
V soboto, 6. aprila, je na plenumu Gasilske zveze Slovenije v Tolminu član 
Prostovoljnega gasilskega društva Topole in predsednik Gasilske zveze Mengeš 
Janez Koncilija prejel najvišje državno gasilsko odlikovanje, in sicer priznanje 
Matevža Haceta.

nitarnemu delu, ves čas pa je aktiven tudi 
v gasilski organizaciji, kjer zgledno opravlja 
naloge, ki so mu zaupane.
Pomemben prispevek k izobraževanju so 
bile temeljite analize zahtevnejših interven-
cij, ki jih je vodil, in so bile objavljene v re-
viji Gasilec. Na organizacijskem področju je 
veliko prispeval tudi k uspešnemu sodelo-
vanju med gasilskimi društvi, zvezo in tudi 
regijskim centrom za obveščanje, da lahko 
vodenje intervencij in alarmiranje enot po-
teka čim bolj tekoče. S strateškim načrtova-
njem opremljanja z intervencijskimi vozili pa 
je tudi Občina Mengeš pridobila pomemben 
temeljni dokument, s katerim lahko smotrno 
načrtuje ustrezno opremljenost in primerno 
finančno obremenitev občinskega proraču-
na, ob tem pa izpolnjuje kriterije, ki jih na 
eni strani nalaga zakon o gasilstvu in na 
drugi strani želje in potrebe, ki jih občinska 
blagajna dopušča.
Za delo je prejel številna visoka priznanja, ki 
se jim zdaj zasluženo pridružuje še priznanje 
Matevža Haceta. Ob tem dogodku našemu 
članu društva Janezu Konciliji iskreno če-
stitamo in mu želimo še veliko uspehov na 
gasilskem in osebnem področju.

Besedilo: Peter Jemec, Upravni in Nadzorni 
odbor PGD Topole

Foto: Suzana Veber, GZS (Gasilska zveza 
Slovenije)

Prevzem priznanja

Skupaj s poveljnikom GZS Francijem Petkom in predsednikom GZS Jankom Cerkvenikom

Orientacija z 
roko v roki
V soboto, 6. aprila, smo se taborniki in 
gasilci preizkusili v znanju orientacije 
na akciji Z roko v roki. Zbrali smo se 
ob 9. uri na ploščadi pred OŠ Mengeš, 
kjer je bil tudi začetek proge.

Akcije se je udeležilo več kot 60 otrok, ki 
so se podali za iskanjem kontrolnih točk. 
Na lov za kontrolnimi točkami so se z ze-
mljevidom in kompasom podali v starostno 
ločenih skupinah. Pripravljeni sta bili dve 
težavnosti proge, za mlajše in starejše eki-
pe. Na vsaki od kontrolni točk jih je čakala 
naloga, na kateri so utrdili svoje znanje o 
vozlih, prvi pomoči, topografskih znakih, 
se pomerili v ciljanju tarče z brentačo in 
se preizkusili na spretnostnem poligonu. 
Ekipe so morale pokazati veliko mero so-
delovanja in učenja drug od drugega, saj 
je bilo za uspešno izvedbo nalog potrebno 
tako taborniško kot tudi gasilsko znanje.
Po napornem iskanju kontrolnih točk ter 
hoji smo se na koncu akcije v Letnem gle-
dališču Mengeš okrepčali z zasluženimi 
hrenovkami, ki smo jih kot po navadi spekli 
na ognju.
Da je bila akcija uspešna, se zahvaljujemo 
gasilcem iz PGD Mengeš in PGD Loka pri 
Mengšu, ki so pripomogli k izvedbi akcije. 
Zaradi tako velike udeležbe in uspešnosti 
akcije pa nam prihodnje leto njena ponovi-
tev zagotovo ne uide. "Z naravo k boljšemu 
človeku!"

Besedilo in foto: Blaž Slabajna

Na vsaki od kontrolni točk jih je čakala naloga, 
na kateri so utrdili svoje znanje o vozlih, prvi 
pomoči, topografskih znakih, se pomerili v 
ciljanju tarče z brentačo in se preizkusili na 
spretnostnem poligonu
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Zbor članov je izvolil delovno predsedstvo in 
delo je potekalo nemoteno do finančnega po-
ročila Branka Liparja in poročil vodij sekcij pri 
DU Mengeš. Ob razpravi o poročilih je nekaj 
članov zbora s svojo zahtevo po glasovanju 
o (ne)razrešnici Branka Liparja povzročilo 
zmedo in zapeljalo delovnega predsednika, 
da nadaljevanje zbora ni več potekalo po 
sprejetem dnevnem redu in predlogih skle-
pov upravnega odbora. Do glasovanja o (ne)
razrešnici predsednika Branka Liparja je pri-
šlo zaradi njegovega pisno podanega, nepre-
klicnega odstopa s funkcije predsednika DU 
Mengeš, ki ga je podal upravnemu odboru 
DU Mengeš 10. marca in ga je UO soglasno 
sprejel na 1. izredni seji UO in NO DU Men-
geš. Delovni predsednik je sicer ugotovil, da 
je proti razrešitvi glasovalo 40 članov zbo-
ra, kar naj bi pomenilo, da B. Lipar še ve-
dno ostaja predsednik DU Mengeš. Glede na 
omenjene zaplete ni bilo izvedeno glasovanje 
o predlogu UO o novem vodstvu DU Mengeš. 
O zapletih in nepravilnostih poteka in izved-
be zbora članov so na skupni seji razpravljali 
organi upravnega odbora, nadzorni odbor in 
častno razsodišče DU Mengeš in so ugotovili 
kršitve Pravilnika DU Mengeš.
Na zboru članov je bilo prisotnih 119 članov. 
26. člen Pravilnika DU Mengeš pa govori o 
tem, da so odločitve in sklepi zbora članov 
sprejete, če zanje glasuje več kot polovica 
navzočih članov. Torej sklepi zbora članov 
niso dobili potrebne večine, da bi bili veljavni.
Organi DU Mengeš so na Upravni enoti Dom-
žale pridobili pravno mnenje o nastali situaciji 
in tako sklicali izredni zbor članov 24. aprila 
ob 18. uri v restavraciji Harmonija. Udeležilo 
se ga je 58 članov DU Mengeš. Po 30 mi-
nutah so izvolili Marijo Štebe za predsednico 
in Mileno Aleš za podpredsednico ter potrdil 

Upokojenska komedija zmešnjav
Mengeški upokojenci smo se 23. marca ob 14. uri zbrali v avli osnovne šole 
Mengeš na letnem zboru članov. Prišlo je 119 članov in sedem gostov iz sosednjih 
občin. Zbor je začela kulturna sekcija DU Mengeš pod vodstvom Matjaža Repnika. 
Recitatorji, pevka Maja Keržič in harmonikar Robert Stopar so izvedli prelep 
kulturni program.

nove člane upravnega odbora: Matjaža Rep-
nika, Marjanco Šušteršič, Uršo Sritar in Igorja 
Maligoja.
Vse člane DU Mengeš vabimo, da se v čim 
večjem številu udeležujejo dejavnosti dru-
štva, ki so pestre in zanimive, ponujajo nam 
nova znanja in spretnosti, predvsem pa kako-
vostno druženje in preživljanje prostega časa.
Dosedanjemu predsedniku Branku Liparju se 
zahvaljujemo za opravljeno delo, za nove in 
sveže ideje, s katerimi je popestril dogajanje 
in aktivnosti mengeškim upokojencem.
Zahvaljujemo se tudi gasilskima društvoma 
Topole in Mengeš za velikodušno pomoč pri 
pripravi in ureditvi šolske avle. Hvala tudi 
vsem neimenovanim, ki ste kakorkoli poma-
gali pri organizaciji in izvedbi zbora članov.

Besedilo in foto: Marjetka Blejc, Milena 
Aleš, Matjaž Repnik, Marija Štebe, Janez 

Šutar za Upravni odbor Društva upokojencev 
Mengeš

Janez Šutar prejemnik zlate plakete za delo 
v Pokrajinski zvezi društev upokojencev 
Gorenjske

Letni zbor Društva upokojencev Mengeš

Hip hop solistke 
BBX so se 
domov znova 
vrnile z zlatom 
in srebrom
Plesalke Društva AIA – Mladinskega 
centra Mengeš so se 13. in 14. apri-
la udeležile mednarodnega odprtega 
prvenstva Bologna open cup v Italiji, 
kjer so se pomerile v disciplinah hip 
hop in street show ter dosegle odlič-
ne rezultate.

Ob prihodu na prvenstvo smo bili deležni 
prijaznega sprejema organizatorja Sportant 
Dance iz Bologne. Ob glasnem navijanju 
gledalcev se je prva od naših plesalk pred-
stavila Manca Brezovnik, v starostni kate-
goriji do 15 let. Močna konkurenca je ni 
prestrašila, uvrstila se je tri kroge naprej, 
vse do finala, kjer je dosegla odlično šesto 
mesto. Eva Bauer se je v hip hop pomerila 
v starostni kategoriji nad 15 let. Med tek-
movalci, ki so bili precej starejši od nje, si 
je priplesala srebrno medaljo. Taja Franko 
pa se je pomerila v kategoriji street show, v 
starostni kategoriji do 15 let in si s suvere-
nim nastopom priplesala zlato. Bravo pun-
ce in veliko uspeha na prihodnjih tekmah! 

  
Besedilo: Sanja Tomšič

Plesalke BBX iz AIA – Mladinskega centra 
Mengeš so domov prinesle zlato in srebro. 
Foto: Sanja Tomšič
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Ob 100. obletnici 
čebelarskih društev

Minilo je sto let organiziranega delovanja čebelarskih dru-
štev Dolsko, Domžale, Krtina Dob, Lukovica in Morav-
če čebelarske podružnice za Brdski sodni okraj. Skupaj s 
sosednjimi društvi so tokrat čudovito naravno katedralo s 
kapelico svetega Ambroža, zavetnika izdelovalcev voska in 
čebelarjev, z izjemnim pogledom na dolino Črnega grabna 
in Čebelarski center Slovenije s čebelnjaki, morali zaradi 
slabega vremena v četrtek, 11. aprila, zamenjati za le lučaj 
stran oddaljeno cerkev Marije Vnebovzete, da bi se Bogu 
zahvalili za vse prejeto v teh letih in se priporočili za dobro 
pašo čebel v tem letu.

Članicam in članom čebelarskih društev, ki so letos praznovali 
100. obletnico obstoja, so se pridružili še čebelarji in čebelarke 
iz Mengša in Kamnika ter drugih krajev. V uvodnem nagovoru ob 
začetku svete maše v cerkvi Marijinega Vnebovzetja na Brdu se je 
domači župnik Pavle Okoliš zahvalil za povabilo, da se lahko sku-
paj zahvaljujejo Bogu za 100-letni blagoslov čebelarske dejavno-
sti na tem koščku Slovenije. Nato se je v nadaljevanju svete maše 
dotaknil molitve za pokojne stanovske prijatelje in 100. obletnice 
čebelarske podružnice za brdski sodni okraj. Praznovanje oble-
tnice, ki je povezalo tri, štiri generacije, je obenem obveza, da 
vse, kar so nam zapustili predniki, tudi ohranimo in nadgrajujemo. 
Predniki so se trudili in mi žanjemo sadove njihovega dela, prav 
je, da se jim za to tudi zahvalimo in ob tem pomislimo tudi na 
prihodnost, da to, kar smo prejeli, verodostojno in oplemeniteno 
posredujemo mlajšim, da bodo z umnostjo in ljubeznijo pristopali 
do narave, do pridnih čebel in njihovih skrivnosti. Praznovanje in 
priprave Nanj je povezal z bližajočimi se prazniki. Tako za 100. 
obletnico kot za veliko noč je potrebno veliko priprav, da potem 
od praznovanja odnesemo nekaj dobrega, smo lahko razbrali iz 
nagovora. Obenem jim je zaželel iskrenega veselja ob 100. oble-
tnici društva in tudi prijetno praznovanje velike noči. Po končani 
sveti maši je sledil še blagoslov golobov, kar sto jih je bilo za 100 
let čebelarskih društev. Medtem ko so golobi leteli proti domu, so 
se zbrani napotili še na prijetno, družabno srečanje v Čebelarski 
center Slovenije.

Besedilo in foto: DJD

Prva sobota po veliki 
noči je v PD Mengeš že 
tradicionalno zapisana 
trimskemu pohodu

Ta je 27. aprila privabil 114 udeležencev pohoda, ki jih ni 
prestrašila bolj mokra vremenska napoved. No, slednja je na 
koncu sončnega dopoldneva postregla celo s sodro, in to rav-
no v času, ko se je večina pohodnikov znašla med zadnjo, 
tretjo, kontrolno točko in Mengeško kočo.

Zato so se nekateri še toliko bolj razveselili toplega čaja, ki so ga pred 
kočo delili člani Mladinskega odseka PD Mengeš. Za okrepčilo pa so v 
koči pripravili lokalno specialiteto – mengeškega bizgeca.
Prihodnje leto bo pohod 18. aprila. Temu in vsem drugim dogodkom 
lahko sledite na www.pd-menges.si.

Besedilo in foto: Tamara Mravinec

Trimski pohod
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Bralni večer v Knjižnici 
Mengeš

V Društvu za študije kontemplativnih tradicij negujemo 
prakso meditativnega branja različnih filozofskih del in 
jo prenašamo v širši prostor z mesečnimi bralnimi večeri 
v Knjižnici Mengeš. Beremo iz knjige predstavnika pozne 
stoiške filozofije Seneke, Pisma prijatelju Luciliju.

Seneka razpravlja o različnih etičnih načelih in sogovornika napotuje 
k njihovemu udejanjanju. Pri stoikih je namreč etika način življenja. 
Ključne misli se ponovijo v različnih pismih, saj je ponavljanje potreb-
no tudi pri razvijanju vrlin. Čeprav so del človekove narave, je z njimi 
tako kot z vsemi našimi zmožnostmi: razvijejo in pokažejo se le, če 
jih negujemo.
V 41. pismu, ki smo ga brali aprila, Seneka znova spodbuja k prizade-
vanju za tisto, kar je lastno posamezniku in česar mu ne more nihče 
vzeti. To je stanje njegovega duha in razuma, ki je odvisno zgolj od 
njega in ga lahko ohrani v vseh življenjskih situacijah.
Vabimo vas, da se nam pridružite na naslednjem bralnem večeru, ki 
bo 20. maja ob 19.30 v knjižnici Mengeš.

Besedilo: Nevenka Kovač,
Društvo za študije kontemplativnih tradicij

Foto: Nataša Spreitzer Jamnik

»Najboljše in zate najbolj zdravo ravnanje je, če vztrajaš 
na poti k dobroti, ki bi si jo bilo neumno želeti, če jo 
moraš vzeti iz sebe.« 

(Seneka)

Potopisne srede – PD 
Mengeš
V Evropi obstaja veliko pohodniških pešpoti, med drugim 
tudi Via Alpina, ki se delijo po več barvnih oznakah in po-
vezujejo več držav. 24. aprila smo na Mengeški koči imeli 
priložnosti prisluhniti Igorju Gruberju, ki je uresničil svoje 
sanje, ko je prehodil Rdečo pot Via Alpina, od Monte Carla 
do Trsta.

Skozi film številnih posnetkov nam je predstavil svojo resnično zgod-
bo, ki je zbrane navdušila in jih s čudovitimi fotografijami ponesla v 
edinstven alpski svet. Igor Gruber je v 107 dneh prehodil 2.640 km 
in se povzpel za 140 km. Na poti so ga spremljali 14-kilogramski 
nahrbtnik in pet parov čevljev. Kot nam je zaupal, je na poti izgubil 
tudi 18 kg, a dobil nazaj veliko več drugega, za kar pa verjetno ni 
merske enote. Predvsem, hvaležnost.

Besedilo in foto: Tamara Mravinec
Potopisna sreda – Rdeča pot Via Alpina
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Pravljično majsko celodnevno 
dogajanje v gozdičku nad Mengšem
Pr̀ Fartku nad Mengšem razvijamo od leta 2016 v sodelovanju s pisateljem Ivanom 
Sivcem, s podporo Občine Mengeš in Turističnega društva Mengeš "Pravljično de-
želo Pr̀ Fartku". Tako vsako leto, sedaj že tradicionalno, organiziramo celodnevno 
dogajanje z vodeno animacijo, raznovrstnimi iskanji zakladov, igricami, dogodivšči-
nami, ustvarjalnimi uricami, pravljičnimi uricami in še in še. Torej bo tretjo nedeljo, 
19. maja, Pr̀ Fartku nad Mengeš pri Fartkovi domačiji luštno, razigrano in zabavno.

Tudi letos smo za vse obiskovalce pripravi-
li barvit program prireditve, ki bo potekala na 
prostem in delno v pokritem delu pod šotorom. 
Kot vsako leto, se bodo palčki zbrali v gozdičku 
Pravljične dežele pri Pravljični hišici, dogajanje 
se bo začelo z iskanjem pozabljenega zaklada, 

Stičišče mladih in zaposlovalcev v 
lokalnem okolju
Društvo AIA – Mladinski center Mengeš sodeluje v projektu RAY: Rural Active 
Youth Job Portal (št. projekta: 2018-BG01-KA205-048238), ki ga sofinancira 
program Erasmus+, skupaj s partnerji iz Bolgarije (Vyara Foundation), Italije 
(CESIE) in Portugalske (Agrupamento de Escolas de Silves). Projekt se bo izvajal 
v obdobju 2018–2020.

Cilj projekta je uporabniku prijazen in učin-
kovit portal za iskanje zaposlitve v lokalnem 
okolju, ki bo nudil tudi spletno karierno 
usposabljanje, zbližanje lokalnih delodajal-
cev in mladih iskalcev zaposlitve ter brez-
plačno podporo mladim podjetnikom in dru-
gim pri iskanju ustreznih delavcev. 
V Mengšu bomo  20. in 21. maja gostili 2. 
mednarodni sestanek, na katerem se bomo 

pogovarjali o pripravi petdnevnega medna-
rodnega dogodka v Mengšu, ki se ga bo 
udeležilo 17 mladih med 19. in 30. letom 
iz štirih držav (Bolgarije, Portugalske, Ita-
lije in Slovenije) in štirje mladinski delavci. 
Določene delavnice in dogodki bodo odprti 
za vse zainteresirane, mlade, odločevalce in 
organizacije, ki delujejo na področju zapo-
slovanja. 

21. maja bo ob 15.30 v Mladinskem centru 
Mengeš javna predstavitev projekta, ki ga 
bo predstavila Caroline Dickinson, predstav-
nica Cesie iz Italije. Vljudno vabljeni! 
Za več informacij:  http://www.srce-
me-povezuje.si/drustvo aia/index.
php?lng=sl&t=aktualno&id=16613

Besedilo: Naja Sever

tukaj se podeljujejo nagrade, medalje najboljšim 
iskalcem zaklada, nato sledi slovesno odprtje 
slavoloka iz lesa in lesene skulpture Palčka Sli-
karčka, delo kiparja Mira Rismonda iz Smledni-
ka, po skici ustvarjalke Tine Švajger Sivec. Le-
tošnji novi Palček Slikarček se bo tako pridružil 

Palčku Zalivalčku, Palčku Volanču in Dobri Vili 
Valentini. 
Idejnik projekta "Pravljična dežela Pr̀ Fartku" pi-
satelj in pesnik vseh časov doslej Ivan Sivec, ki 
je napisal že več kot 150 knjig in več kot 3000 
besedil za glasbo, bo v dopoldanskem času pri-
reditve izvedel pravljično urico, ko bo predstavil 
letošnji lik "Palčka Slikarčka". Otroci bodo po 
pripovedovanju pravljice z barvicami naslikali 
palčka in Ivan Sivec bo izbral in podelil nagrade 
za najlepše risbice. 
V popoldanskem delu bo dogodek prevzel ani-
mator iz Družinskega gledališča Kolenc iz Vač, 
iz središča srca Slovenije, ki bo izpeljal lov za 
pozabljenim zakladom. V drugem delu se bodo 
pri iskanju lahko pridružili le iskalci s prejetimi 
medalji iz prvega dela. Zmagovalec iskanja za-
klada bo prejel nagrado – figurco palčka. Popol-
danskemu dogajanju se bosta pridružili mladi 
znani in uspešni smučarski skakalki Špela Ro-
gelj in Katra Komar, ki bosta podeljevali avto-
grame in se fotografirali z obiskovalci ter bosta 
na voljo za vprašanja. 
Vrhunec nedeljskega dogajanja Pravljične de-
žele 19. maja bo predstavitev Himne Pravljične 
dežele Pr̀ Fartku, besedilo zanjo je napisal naš 
eden in edini Ivan Sivec, mlada pevka Manca 
Pirc ob glasbeni spremljavi Janeza Repnika 
in otroškega zbora jo bo tako prvič zapela za 
obiskovalce. Prepevanju himne se bomo lahko  
pridružili vsi obiskovalci. Himna je zelo živahna, 
zabavna, z zelo zanimivim besedilom, odlično 
glasbeno spremljavo, razigranimi otroškimi gla-
sovi in čudovitim ženskim glasom. Pridružite 
se nam na najbolj zabavni celodnevni prireditvi 
Pravljične dežele Pr̀ Fartku, da se skupaj pove-
selimo.

Besedilo in foto: Sabina Fartek

21. maja bo ob 15.30 v Mladinskem centru 
Mengeš javna predstavitev projekta, ki ga bo 
predstavila Caroline Dickinson, predstavnica 
Cesie iz Italije. Foto Todor Totev
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Srečanje 
družin, ki 
izvajajo rejniško 
dejavnost

Pri Lovski koči na Prvinah smo soboto, 
27. aprila, v Društvu rejnic in rejnikov 
Domžale skupaj CSD Domžale izpeljali 
srečanje družin, ki izvajajo rejniško 
dejavnost. Zbralo se nas je 107 oseb, v 
pestrem starostnem razponu, od tistih, 
ki so se komaj dobro naučili prvih 
korakov, do resnih zrelih let.

V sončnem jutru smo krenili  iz Blagovice, 
mimo Javorja, Loga do Lovske koče na Pr-
vinah, kjer nas je ujel dež. V koči smo pe-
kli palačinke, se sladkali s trojanskimi krofi, 
igrali skupinske igre, skupaj zapeli ob spre-
mljavi kitare. Dobre volje in veselja nam ni 
zmanjkalo. Srečanje nam je minilo v prije-
tnem in sproščenem vzdušju, ob spontanih 
pogovorih in izmenjavi izkušenj. 
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti Lovski 
družini Trojane Ožbolt, ki nam je brezplačno 
dovolila uporabo lovske koče, občinam Lu-
kovica in Moravče, ki nam s sredstvi preko 

7. april, dan 
slovenske 
zastave
Sedmega aprila 1848 je slovenski 
domoljub, sicer študent prava, Lovro 
Toman v Ljubljani na Wolfovi 8 prvič 
izobesil slovensko zastavo. To je bil 
odgovor na ravnanje nemškega dela 
narodne straže, ki je izobesil nemško 
zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu.

Zastava je bila tako prvi narodnosti simbol, ki 
je dobil barve povzete po grbu dežele Kranj-
ske. Istega leta je bila prvič izražena zahteva 
po Zedinjeni Sloveniji.
Društvo Heraldica Slovenica skrbi, da ta do-
godek ne potone v pozabo. Tako vsako prvo 
nedeljo po 7. aprilu na Geossu pripravi slove-
snost v čast slovenski zastavi in s tem spodbu-
ja ohranjanje slovenske nacionalne identitete.
V Avstro-Ogrski monarhiji je bilo veliko število 

Zastava na Geossu

Veterani vojne za Slovenijo vabimo v svo-
je vrste vse tiste, ki imajo status veterana 
vojne za Slovenijo 1991. Vabimo pa tudi 
tiste, ki so sodelovali v pripravah na vojno 
ter pri varovanju države pred izgonom za-
dnjega vojaka JA iz naše države.
Obenem vas tudi obveščamo, da vam, 
tistim s statusom, po dopolnjenem pet-
inpetdesetem letu starosti pripada plačilo 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja s 
strani države. Člani lahko koristijo vse ugo-
dnosti članstva. Za vpis v naše združenje 
pokličite na telefonsko številko 031 646 
819. Potrebna je še slika za izdelavo izka-
znice ter plačilo letne članarine v znesku 
15 EUR.

različnih narodov in ravno nesposobnost reše-
vanja narodnostnega vprašanja je bila povod 
za prvo svetovno vojno in pozneje propad 
monarhije.
V državi SHS je slovenska narodna zastava 
nekako potonila v pozabo. Obudila se je šele 
v obdobju druge svetovne vojne, in sicer z do-
datkom tedaj obvezne rdeče zvezde.
Naša sedanja državna zastava z grbom, se je 
prvič pojavila v burnem obdobju slovenskega 
osamosvajanja. Nanjo smo nedvomno izje-
mno ponosni tudi veterani vojne za Slovenijo. 
Junija 1991 smo si jo vzeli za svojo in smo 
nanjo še vedno ponosni.
Za praznike jo razobešamo po pročeljih hiš, 
česar pa na žalost ne počnemo vsi. Odnosa 
do zastave in s tem naše države, veliko ljudi 
ne premore. Posameznikom je težko priznati, 
da živimo bistveno bolje, kot v preteklosti in 
da smo nacija s svojo državo, ki se ni rodila 
po naključju, temveč je plod prizadevanj šte-
vilnih naših ponosnih prednikov in predanih 
Slovencev.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

razpisov za delovanje društev v humanitarni 
dejavnosti omogočajo kritje osnovnih stro-
škov našega programa in donatorjem iz Ro-
tary cluba Domžale, Hoferja, Gostinskemu 
podjetju Trojane, Moje-lece.si in Dnevnika. 

Besedilo in foto: Marta Tomec

Čistilna akcija
Tudi mi, člani ZB NOB, smo sodelovali 
na občinski čistilni akciji in prispevali k 
lepši in urejeni okolici.

Prostor pri spomeniku talcev smo, ker je bil v 
naslednjih dneh napovedan dež, očistili že v 
torek, drugega aprila. Bilo je suho vreme, kar 
je omogočilo, da smo delo lahko dobro opravi-
li. Pri spomeniku padlim v prvi svetovni vojni 
in spomeniku Matiji Blejcu Matevžu pa smo 
se zbrali v soboto šestega, ko je tekla skupna 
občinska akcija. Tudi tu smo bili z rezultatom 
svojega dela zadovoljni.

Besedilo in foto: Mirjan Trampuž

Pred urejenim spomenikom Matiji Blejcu 
Matjažu

Uredili smo 
tudi okolico 
spomenika 
pod Gobavico
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Raziskava vplivov CČN Domžale – Kamnik na reko 
Kamniško Bistrico
 
JP CČN Domžale – Kamnik je v sodelovanju z Zavodom REVIVO izvedla neodvisno raziskavo ribje združbe Kamniške Bistrice z 
namenom, da preveri vpliv čistilne naprave na reko Kamniško Bistrico na območju Domžal. Raziskovalci niso mogli zanesljivo 
ugotoviti vzrokov za zabeleženo sestavo ribje združbe ter oceniti ekološkega stanja, vendar sklepajo, da je vpliv CČN Domžale 
na Kamniško Bistrico veliko manjši kot vpliv preštevilnih regulacij, ki so to reko preoblikovale v odtočni kanal, katerega naravna 
prilagodljivost in odpornost na pritiske je zaradi tega prizadeta. Obenem ugotavljajo, da je vpliv človeka na strugo prevelik, in 
da bo za izboljšanje ekološkega stanja Kamniške Bistrice potrebna celostna renaturacija reke in njenih pritokov. Takšen sklep 
potrjujejo tudi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ki za obravnavani odsek kažejo zmerno ekološko stanje.

Donavski potočni piškur nima škržnega po-
klopca in se z usti prisesa na podlago

Kamniška Bistrica je največji slovenski hudo-
urnik, ki teče po dveh povsem različnih pokra-
jinah. V zgornjem toku je hitra in bistra gorska 
reka, ki vijuga po ozki, z gozdom prerasli in 
redko poseljeni gorski dolini. V srednjem in 
spodnjem toku vstopa v gosto poseljeno in ur-
banizirano območje Ljubljanske kotline, kjer je 
njen tok vklenjen v reguliran, ozek in raven ka-
nal, zaradi česar Kamniška Bistrica v tem delu 
spada med ekološko najbolj degradirane vodo-
toke v Sloveniji. Kamniško Bistrico zgodovin-
sko uvrščamo med vodotoke s hitrim tokom 
in veliko vsebnostjo kisika. Zanje sta značilni 
vrsti potočna postrv in lipan, ki sta domorodni 
vrsti in sta se v preteklosti redno pojavljali tudi 
v Kamniški Bistrici. Zaradi izravnave, razširitve 
in številnih pregrad v strugi, ki upočasnjujejo 
tok, se je ribja združba reke že v preteklosti 
preoblikovala v združbo, ki je značilnejša za 
počasneje tekoče vode z nižjo vsebnostjo kisi-
ka in višjo vsebnostjo hranilnih snovi. 
V preteklosti so območje onesnaževale števil-
ne komunalne odplake in izpusti iz industrij-
skih objektov, ki so bili večinoma neregulira-
ni. Voda je bila pogosto umazana, je smrdela 
in po njej so plavale pene. Izboljšav so bili 
prebivalci ob Bistrici deležni šele z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja (1972–1975) in z iz-

gradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – 
Kamnik (1981), ki sta poskrbela za izboljšanje 
stanja vsaj z vidika obremenitve z organskimi 
snovmi. Čeprav se je kemično stanje reke iz-
boljšalo, je zaradi različnih tehničnih regulacij-
skih ukrepov in splošne degradiranosti struge 
ter rečnih bregov z ekološkega vidika spodnji 
del Kamniške Bistrice uvrščen v zmerno eko-
loško stanje in je kot tak bolj občutljiv tudi na 
druge pritiske.
Raziskava je obsegala meritve na dveh vzorč-
nih mestih in na vsakem je bilo izvedeno vzor-
čenje ribje združbe po neškodljivi in standar-
dizirani metodi elektro–ribolova. Na posame-
znem vzorčnem mestu so beležili tudi videz 
struge in okolice, kot so sestava sedimenta, 
globina vode in poraščenost brežin, ter izme-
rili osnovne fizikalne in kemične dejavnike, 
kot so temperatura, vsebnost kisika, kislost/
bazičnost in električno prevodnost vode. Ti 
podatki skupaj z rezultati elektro-ribolova po-
magajo razumeti vzroke za opaženo sestavo 
ribje združbe.
Med vzorčenjem so raziskovalci v Kamniški 
Bistrici našli kar 23 vrst rib in 1 vrsto piškur-
jev. Na prvem vzorčnem mestu (nad izpustom 
iz CČN) so našli 13 vrst rib, od katerih so se 
vse, razen potočnega piškurja, pojavile tudi na 
drugem vzorčnem mestu, vse pa so bile do-
morodne. Na drugem vzorčnem mestu (pod 
izpustom iz CČN) so našli kar 10 vrst rib več 
kot na prvem, dve od teh vrst pa sta bili tu-
jerodni (šarenka in gojena oblika krapa), torej 

sta v Kamniško Bistrico prišli s pomočjo člove-
ka. Število rib je bilo na obeh vzorčnih mestih 
primerljivo (1106 nad in 1146 pod CČN). Za-
radi velike raznolikosti živega sveta na podlagi 
enkrat izvedenega vzorčenja raziskovalci niso 
mogli zanesljivo ugotoviti vzrokov za zabele-
ženo sestavo ribje združbe ter oceniti ekolo-
škega stanja, vendar sklepajo, da je vpliv CČN 
Domžale na Kamniško Bistrico veliko manjši 
kot vpliv preštevilnih regulacij, ki so to reko 
preoblikovale v odtočni kanal, katerega narav-
na prilagodljivost in odpornost na pritiske sta 
zaradi tega prizadeti. 
Podrobnejša analiza razlik v vrstni sestavi ri-
bjih združb obeh vzorčnih mest opozarja na 
velike spremembe rečnega ekosistema kot 
posledice vpliva človeka. Slabo stanje ribjih 
združb na obeh vzročnih mestih je posledica 
hidro-morfoloških sprememb struge, torej pre-
številnih pregrad, kamnometov in betonskih 
kanalov, ki onemogočajo rast obrežnih dreves 
in druge vegetacije ter negativno vplivajo na 
delovanje rečnega ekosistema. Z regulacijami 
ribam učinkovito uničimo življenjski prostor, 
torej njihova skrivališča in drstišča. Večina 
vrst rib zato posledično izgine oziroma njiho-
va številnost močno upade, v prostoru pa se 
naselijo bolj prilagodljive vrste, ki pa v ekosi-
stemu ne opravljajo enakih funkcij. To je še 
posebej izrazito pod izpustom iz CČN, kjer 
reka zdaj postaja dom tujerodnim in ciprini-
dnim vrstam rib, ki so značilne za počasi teko-
če reke z nižjo vsebnostjo kisika in je njihova 
prevlada posledica obstoječih pregrad. Velika 
pregrada je verjetno tudi vzrok, zakaj so razi-
skovalci pod izpustom iz CČN Domžale zabe-
ležili veliko večje število vrst kot nad izpustom. 
Med obema vzorčnima mestoma, pri mostu v 
Biščah, se namreč nahaja velika pregrada, ki 
je neprehodna za vse vrste rib. Dolvodno od te 
pregrade, kjer se nahaja tudi vplivno vzorčno 
mesto, se vse do izliva v Savo nahaja le nekaj 
manjših pregrad, zato je mogoče sklepati, da 
so prehodne za ribe in tako omogočajo selitev 
rib iz Save v Kamniško Bistrico.

Besedilo: Miša Hrovat, JP CČN Domžale – 
Kamnik

Foto: Zavod Revivoc

Ogrica je značilna vrsta Črnega morja, ki se 
vsako leto seli na drst v povirne dele rek. Zara-
di pregrad je njeno preživetje ogroženo.
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Nasveti svetovalke Barbare Možina o razpisih za 
nevladne organizacije 

Razpisi se odpirajo in zapirajo skozi celo leto in so priložnost pridobivanja sredstev tudi za nevladne organizacije. Še vedno pa 
se številni prestrašite razpisne dokumentacije, pogojev in zahtev. Vendar ni razlogov, da ne bi poskusili izkoristiti priložnosti.

Ga. Barbara Možina svetuje, da preden vsto-
pite v svet razpisov, razmislite o naslednjem. 
Verjetno je, da idealnega razpisa ne boste na-
šli, zato se bo treba prilagoditi. Pri prijavah je 
čas zelo pomemben faktor, zato naj bo projekt 
zamišljen že pred odprtjem razpisa. Pri večini 
razpisov predfinanciranja ni, zato povprašajte 
glede premostitvenega kredita. Priprava raz-

pisa ter izvedba projekta sta ekipno delo, torej 
razmislite o kadrovskih kapacitetah. 
V nadaljevanju je Barbara Možina spomnila, 
na kaj morate biti obvezno pozorni pred prijavo 
na razpis. Selektivno preberite samo tiste dele 
razpisa, ki bodo vplivali na vašo odločitev za 
prijavo. Po sprejetju odločitve pozorno prebe-
rite vso razpisno dokumentacijo. Preverite toč-
kovanje in prag za odobritev projektov, ter oce-
nite vašo zmožnost za uspeh. Preverite, kdaj 
se morajo projekti začeti izvajati in do kdaj mo-
rajo biti sredstva porabljena. Na spletni strani 
razpisovalca dnevno preverite, ali je prišlo do 
kakšnih sprememb. Dosledno upoštevajte na-
vodila za oddajo.
V pisanje naj bodo vključeni sodelavci, pro-
stovoljci, zunanji strokovnjaki. Tako bo prijava 
naredila dober vtis na razpisno komisijo. Pred 
oddajo prosite nekoga »zunanjega«, da prebere 
prijavo. Če bo ta oseba razumela projekt, ga 
bo tudi komisija.

Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je 
kot brezplačno podporno okolje na voljo 
nevladnim organizacijam (društvom, za-
sebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje 
Slovenije. Pri nas lahko dobite informaci-
je s področja ustanovitve NVO (nevladna 
organizacija), projektnega svetovanja, 
vodenja računovodstva, promocije in ko-
municiranja ter če postanete naš NVO s 
potencialom, celo informacije/znanje, ve-
zano na vaše izražene potrebe.
  

Če boste imeli težave pri prijavi, nam pišite na 
info@consulta.si. Čim več uspešnih prijav in 
izpeljanih projektov vam želimo. Več o zgor-
nji temi lahko najdete med novicami na www.
consulta.si

Besedilo: Klavdija Tomažič, Stičišče NVO 
osrednje Slovenije

Foto: osebni arhiv Barbare Možina

Kratka predstavitev programov: 

• Starši otrok, ki potrebujejo varstvo v času, 
ko njihovi otroci niso v šoli ali vrtcu, se še 
vedno lahko odločijo za brezplačno uslugo 
Babi servis (prijava na spletni strani www.
zmsk.si). To je varstvo otrok na njihovih do-
movih za nekaj uric, s strani mlajših upo-
kojenk. 

• Na voljo je tudi program, ravno tako name-
njen mladim družinam, Delavnice za druži-
ne, ki potekajo vsako drugo soboto v mese-
cu, od 9.30 do 12.30 v Komendi, na Kreko-

vi 10. S seboj lahko pripeljete tudi otroke, saj 
je za njihovo varstvo poskrbljeno.

• Tečaj za družinske oskrbovalke (to so v ve-
čini ženske, ki doma skrbijo za starostno ali 
bolezensko onemogle svojce) se nadaljuje v 
mesečnih srečanjih v t. i. Klubih svojcev, kjer 
nadaljujemo s pogovornimi temami v korist 
družinskih oskrbovalk, oskrbovalcev in njiho-
vih svojcev.

• Tečaj za prostovoljsko družabništvo in vo-
denje medgeneracijskih skupin še poteka in 

je v ustanavljanju sedem medgeneracijskih 
skupin za kakovostno staranje, od tega kar 
štiri v Komendi.

• 
Za konec pa še informacija, da bomo letošnjo 
jesen začeli s projektom Krekovo središče II, 
saj smo bili znova uspešni na razpisu LAS za 
mesto in vas za nepovratna sredstva iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.

Besedilo in foto: vodja projekta, Viktorija 
Drolec

Medgeneracijska skupina Odmev

Babi Vanda s svojim varovancem na njegovem domu

Medgeneracijska skupina Odmev

Medgeneracijska skupina Odmev

Babi Vanda s svojim varovancem na njegovem domu

Babi Vanda s svojim varovancem na njegovem domu

Pregled projekta Krekovo središče
Projekt Krekovo središče, ki se izvaja v Mengšu, Trzinu, Vodicah, Komendi in Mostah, in sicer v okviru Lokalne akcijske 
skupine (LAS) za mesto in vas, je v zaključni fazi izvajanja, saj se bo konec junija 2019 zaključil. Partner v projektu, 
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda tako širi programe skrbi za kakovostno staranje na zelo učinkovit način v 
sosednje občine. Značilnost vseh programov v okviru Krekovega središča je trajnostna naravnanost, kar pomeni, da se 
bodo programi po zaključku projekta v skupnosti nadaljevali, vsak na svoj način.
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ZANIMIVO

Zbranim obiskovalcem, ki jih je napovedana 
tema očitno pritegnila in so do zadnjega kotička 
napolnili »dvoranco« pri Blažu, je Tone pred-
stavil Gruzijo, nekdanjo sovjetsko republiko, 
obkroženo z Rusijo, Turčijo, Armenijo, Azerbaj-
džanom in na zahodu s Črnim morjem. Povedal 
je, da h Gruziji uradno spadata še avtonomni 
pokrajini Južna Osetija in Abhazija, vendar Tbi-
lisi nima nadzora nad njima, manj napete raz-
mere so v tretji avtonomni pokrajini Adžariji, 
ki leži ob Črnem morju. Nadaljeval je zanimivo 
predstavitev dežele, ki je bila poseljena že v sta-
ri kameni dobi, v 4. stol. pa so Gruzijci prevzeli 
krščanstvo. Dežela ima približno pet milijonov 

Potopisna reportaža o Gruziji
Tudi letos je turistično društvo Dobeno zaradi zanimanja krajanov in okoličanov med svoje aktivnosti uvrstilo potopisna 
predavanja o bolj oddaljenih, manj znanih deželah. Prvo potopisno reportažo letos je v četrtek, 28. marca, ob 19. uri v 
posebni sobi kmečkega turizma Blaž predstavil naš sokrajan in svetovni popotnik Tone Burgar. 

prebivalcev in je zelo raznolika, podnebje pre-
haja od gorskega na Kavkazu do subtropskega 
ob črnomorski obali. Vinogradništvo, ki predsta-
vlja pomemben del gospodarstva, je prisotno že 
od prazgodovine. Vino v Gruziji je znamenitost 
zase, saj so ga pridelovali že v bakreni dobi v 
glinenih posodah kvevrih. Kvevri so ogromne 
lončene posode podobne amforam, zakopane v 
tleh vinskih kleti, v katerih je fermentiralo zmle-
to grozdje do šest mesecev, zaradi tega ima po-
seben okus in aromo. Pridelava takega vina je 
pod Unescovo zaščito. 
Opisal je slikovite pohode po gorah Kavkaza, 
po deželi priljubljeni popotnikom, ki imajo radi 
naravo in »treking«, saj postaja vse bolj privlač-
na popotniška dežela. Med najzanimivejšimi 
pokrajinami, ki so jo tudi prehodili, je Svane-
ti, značilni zanjo so tako imenovani stolpi svan, 
ki so včasih služili za opazovanje in shranjevanje 
pridelkov, nekateri so še vedno naseljeni. Mesto 
Ushguli je prav zaradi njih pod Unescovo za-
ščito. Predavatelj je še povedal, da je Svaneti 
fantastična pohodniška destinacija v osrčju 
Kavkaza in zato tudi sredi ledenikov, tu vas ča-

kajo dih jemajoči razgledi. Pretežni del svojega 
14-dnevnega raziskovanja Gruzije so namenili 
trekingu, spoznavanju zanimivosti in znameni-
tosti dežele. Hrana je tam dobra in raznovrstna, 
veliko je zelenjave, a hkrati tudi mesa, ne manj-
ka pa niti začimb. Glavna vera v Gruziji je pravo-
slavna, podobno kot pri nas so tudi tam cerkve 
ter samostani zelo gosto posejani. 
Veliko zanimivega smo slišali o tej oddaljeni 
deželi, uro in pol nam je Tone pripovedoval o 
njej, a je bilo na koncu postavljenih še veliko 
vprašanj, marsikaj so obiskovalci še želeli slišati. 
Tonetu hvala za prijeten in poučen večer!   

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Nenavezanost, pot do miru in sreče
V AIA – Mladinskem centru Mengeš smo17. aprila ponovno gostili Andreja Pešca, ustanovitelja portala Znanje za življenje, 
ki nam je tokrat podal svoje razmišljanje o nenavezanosti.

Nenavezanost je kvaliteta, ki pa je pogosto 
narobe razumljena. Biti nenavezan nikakor 
ne pomeni, biti neodgovoren ali nič imeti. Po-
znam resnično premožne ljudi, ki pa niso ve-
zani na svoje bogastvo. Poznam tudi meniha, 
ki se je vsemu odpovedal, vidno vznemirjen 
pa je, ko se kdo usede na »njegovo« mesto 
za »njegovo mizo«  v hramu, kjer živi. Vsak 
pozna občutek, ko se nekaj, na kar je bil zelo 
navezan, konča. Sam sem hudo trpel zaradi 
hudebolezni pri 14 letih, ko je bilo jasno, da 
je športne kariere konec, saj je imelo življenje 
z menoj očitno drugačne načrte. Ker sem bil 
neverjetno nezdravo navezan na žogo, sem bil 
zato več let v malem šoku. Pozneje sem se 
navezal na dekle, s katero sva živela, kar se 
ni izkazalo za dobro potezo. Čas vsak medčlo-
veški odnos tako ali drugače konča, rezultat 
tega pa je lahko huda bolečina. Ljudje najve-
čje neumnosti (samomore, nasilje v odnosih 
…) navadno počnemo ravno zaradi velike 
navezanosti, ki jo radi pakiramo pod pojmom 
»ljubezen«. 
Yasmin Mogahead je zapisala: »Ljudje pogo-
sto mešamo "navezanost" z "ljubeznijo". Pri 

navezanosti gre za strah in odvisnost; pri na-
vezanosti gre bolj za ljubezen do sebe kot za 
ljubezen do drugih. Ljubezen brez navezanosti 
pa je najčistejši izraz ljubezni, saj pri tem ne 
gre za to, kaj ti lahko dajo drugi, ker si sam 
prazen; pri tem gre za to, kaj lahko daš ti dru-
gim, ker si sam poln.«
Rezultati velike navezanosti so vidni tudi v 
tem, da mame nase močno vežejo otroke, po-
sebej sinove, ki na račun tega nikdar zares ne 
odrastejo. Biti nenavezan pa ne pomeni biti 
hladen ali neoseben. Biti nenavezan pomeni 
biti dosleden, odgovoren, skrben in ljubezniv, 
hkrati pa neodvisen od zunanjih dejavnikov in 
rezultatov tega, kar delaš. Vsi smo odvisniki od 
nečesa, npr. odvisniki od mnenja drugih. Na-
vezanost na mnenje drugih je ena naših naj-
večjih blokad, ki nam onemogoča optimalno 
delovanje. Vedno je smiselno ravnati tako, da 
delamo smiselne reči za svet, toda vedno se 
bodo našli ljudje, ki jim ne bomo ugajali. Ste 
opazili, da najboljše rezultate dosegamo ravno 
takrat, ko nismo vezani na uspeh ali neuspeh? 
Samo pomislite, kako lepo pojemo pod tušem, 
javno pa ne zmoremo. Zakaj? Zaradi strahu, 

odvisnosti, navezanosti na uspeh in mnenje 
drugih. Modrost uči, da je naša naloga opraviti 
našo dolžnost, nimamo pa pravice do uživanja 
v vseh rezultatih tega, kar delamo. Kako tre-
nirati nenavezanost? Budisti jo trenirajo tako, 
da ves dan natančno rišejo mandale, zvečer 
pa jih uničijo. Sam sem navijač tega, da se 
vedno zavedaš, da nič ni zares tvoje in ničesar 
ne zavračaš, vse pa uporabljaš za višji namen, 
tako zdravo in realno usmerjaš svoj fokus, z 
vsem, kar pa dobiš in imaš, pa povečuješ do-
brobiti vseh in z dajanjem treniraš nenaveza-
nost. Vsak pa mora biti del nečesa in se na 
nekaj navezati, toda na kaj. Na višji cilj, idejo, 
poslanstvo. Na nekoga ali nekaj, kar ni vezano 
na kraj, čas ali prostor. Osebe, ki so tako ve-
zane, so hkrati najsrečnejše in najprivlačnejše. 
V svet pridemo brez vsega, prav tako brez 
vsega odidemo, vmes pa se radi tako moč-
no navežemo na vsebine, reči in ljudi, ki nam 
bodo slej ko prej odvzeti. Nekdo drug zna reči, 
da se ti od ničesar ni treba odvezati, ker nič ni 
zares tvoje … 

Besedilo: Andrej Pešec
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Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – 
ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. 
US in 23/17), ki se uporablja na podlagi 7. 
člena Zakona o volitvah poslancev iz Repu-
blike Slovenije v Evropski parlament (Ura-
dni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 
59/17), izdaja Okrajna volilna komisija 11. 
volilnega okraja 4. volilne enote

 SKLEP
 O DOLOČITVI VOLIŠČ IN 

OBMOČIJ VOLIŠČ

za  izvedbo volitev poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament v 11. volil-
nem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nede-
ljo, 26. maja 2019.

VOLIŠČE 4.11.17 - GASILSKI DOM
TOPOLE    
Topole 21  

Topole.                

VOLIŠČE 4.11.18 - OSNOVNA ŠOLA 
MENGEŠ I

Šolska ulica 11, Mengeš 
                               

Mengeš: Aljaževa ulica, Čopova ulica, Dra-
garjeva ulica, Drnovo, Erjavčeva ulica, Finž-
garjeva ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg 8 in 
9, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, Jalnova 
ulica, Jama, Japljeva ulica, Jurčičeva ulica, 
Kamniška cesta, Kolodvorska cesta vsa, ra-
zen 2a, 2b in  2c, Kopitarjeva ulica, Krekova 
ulica, Lavričeva ulica, Levstikova ulica, Med-
vedova ulica, Novakova ulica, Prelovškova 
ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, 
Staretova ulica, Steletova ulica, Svetčeva uli-
ca, Valvazorjeva ulica,   Veselovo nabrežje, 
Zavrti 45 in 47 in Zupanova ulica.

VOLIŠČE 4.11.19- OSNOVNA ŠOLA
MENGEŠ II 

Šolska ulica 11, Mengeš              

 Mengeš: Balantičeva ulica, Detelova ulica, 
Glavni trg ves, razen 8, 9, 13, 15 in 17, 
Janševa ulica, Jarška cesta, Kersnikova uli-
ca, Linhartova cesta 33, Mehletova ulica, 
Ogrinovo, Slamnikarska ulica 1, 1a, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 13a, 15, 17, 19 in 21, Slovenska 
cesta od 1 do 38, 38b, 38c, 38d, 38 e, 38f, 

39, 41, 41a, 47, 49, 51, 53, 57, Šolska 
ulica, Šubljeva ulica, Trdinov trg 18 in Zavrti 
od 1 do 32 in 34.

VOLIŠČE 4.11.20 - DOM POČITKA 
MENGEŠ         

 Glavni trg 13, Mengeš

Mengeš: Glavni trg 13 in 17, Kolodvorska 
cesta 2a, 2b, 2c in 2d, Levčeva ulica, Sla-
mnikarska ulica 2, 2a, 4, 6, 8, 12, 14 in 
Zavrti 33, 35, 36, 37, 39, 41 in 43.

VOLIŠČE 4.11.21 - ŽUPNIJSKI DOM 
MENGEŠ I

 Trdinov trg 9, Mengeš  

Mengeš: Dalmatinova ulica, Glasbilarska uli-
ca, Grobeljska cesta vsa razen 100,  Jelov-
škova ulica 2, 2a, 4, 11, 13, 14 in 15, Lin-
hartova cesta 24, Liparjeva cesta 1, 2, 3, 4, 
4a, 5, 6, 7, 7a, 9, 11, 13 in 15,  Slovenska 
cesta 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 
61, 63, 65 in 67, Stara pot, Šubičeva ulica, 
Trdinov trg ves, razen 18, Trubarjeva ulica 2, 
4, 6 in 8, Vodnikova ulica in Zoranina ulica.

VOLIŠČE 4.11.22 - ŽUPNIJSKI DOM 
MENGEŠ II

 Trdinov trg 9, Mengeš  

Mengeš: Baragova ulica, Bognarjeva ulica, 
Cankarjeva ulica 2, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12, 
14, 16, 16a, 16b, 18, 21 in  23, Glavičeva 
ulica,  Gregčeva ulica, Jelovškova ulica vsa, 
razen 2, 2a, 4, 11, 13 in  15,  Koblarjeva 
ulica, Linhartova cesta vsa razen 24 in 33, 
Liparjeva cesta 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 
18, 18a, 19, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 22e, 
22f, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 32a, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 
48 in 60, Muljava, Omejčeva ulica, Pri bajer-
ju, Pristava, Rašiška cesta, Ropretova cesta, 
Slovenska cesta 54, 56, 56a, 56c, 56d, 58, 
60, 60a, 60b, 62, 62a, 62b, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76 in 78 in  Trubarjeva ulica 1, 
3, 5, 7, 9 in 11.

 
VOLIŠČE 4.11.23 - VRTEC SONČEK

Zoranina 5, Mengeš
                                
Mengeš: Cankarjeva ulica 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 17a in 19, Grobeljska cesta 100 in 

102, Hribarjeva ulica, Jarška cesta 2, Lipar-
jeva cesta 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 57, 65, 66, 70 in 72, Maistrova 
ulica, Murnova ulica, Slomškova ulica, Slo-
venska cesta 69, 71, 73, 75, 77, 77a, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
92, 94, 94c, 96, Ulica dr. Zajca in Zadru-
žniška ulica.

VOLIŠČE 4.11.24 -  GASILSKI DOM LOKA 
PRI MENGŠU

Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu 

Loka pri Mengšu: Gasilska cesta, Grajska ce-
sta, Na gmajni, Pot na Dobeno, Testenova 
ulica, Trzinska cesta, Za Pšato.

VOLIŠČE 4.11.25 - KMEČKI TURIZEM 
BLAŽ 

Dobeno 9, Dobeno

Dobeno.

VOLIŠČE 4. 11.901 - DOMŽALSKI DOM 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Predčasno glasovanje.

VOLIŠČE 4. 11.970 - DOMŽALSKI DOM 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebi-
vališča na območju okraja.

Vsa volišča na območju okraja so dostopna 
invalidom.

Številka: 041-5/2019/2
Datum: 27. 2. 2019 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA                 
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE 

                      
PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.

Volitve poslancev v Evropski parlament
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Zdaj je najprimernejši čas 
za prve skoke
 
Čeprav velja april v smučarskih skokih za tako imenovani 
»mrtvi mesec«, edini v celem letu, v katerem praviloma 
ni tekem, v SSK Mengeš po koncu zime 2018/19 še 
zdaleč nismo mirovali. V začetku prejšnjega meseca smo 
se tako pridružili skupni čistilni akciji mengeške občine 
ter očistili in uredili okolico skakalnic na Zalokah pod 
Gobavico.
 

Medtem ko so skakalni upi v glavnem pobirali smeti na dovozni poti 
in ob Pšati, smo starši dan izkoristili tudi za pripravo naprav na sko-
ke na plastični podlagi. Vse tri skakalnice – 14-, 20- in 35-metrska 
– zdaj že spet obratujejo s polno paro, na njih namreč skoraj vsak 
dan v popoldanskih urah naša dekleta in fantje pod budnimi očmi 
trenerjev Aleša Selaka in Luke Brnota pilijo svojo skakalno tehniko. 
Kadar ne skačejo, pa ob napravah (ob ponedeljkih pa v telovadnici 
osnovne šole v Mengšu) krepijo telesno pripravljenost in s pomočjo 
različnih vaj razvijajo svoje motorične sposobnosti. Obenem utrju-
jejo medsebojne prijateljske vezi, tako da treningi minevajo v prav 
sproščenem vzdušju. Zato ni čudno, da otroci vsak dan znova komaj 
čakajo začetek treninga, po njem pa jih je težko spraviti domov, ker 
se dokazujejo še v nogometu. 
Glede na to, koliko energije imajo, bi lahko sklepali, da so že sedaj 
vrhunsko telesno pripravljeni. To je vsekakor dobra napoved pred 
prihajajočimi izzivi, ki jih tudi v letošnjih pomladnih in poletnih me-
secih ne bo manjkalo. Tako jih že konec tega meseca čakata prvi 
tekmi za pokal Velenja in Zagorja. 
Spomladansko obdobje je sicer tudi najbolj primerno za uvajanje 
otrok v svet smučarskih skokov, zato mengeški klub v svoje vrste 
vabi vse, ki bi se želeli preizkusiti v tem lepem športu. Za smučar-
ske skakalce namreč ni letnih časov; pozimi se trenira na snegu, 
spomladi, poleti in jeseni pa na plastični podlagi. Vsi, ki bi se jim 
torej radi pridružili, lahko pišejo na elektronski naslov skijumping.
menges@gmail.com, pokličejo na telefonski številki 041/767-397 
ali 041/750-404 ali pa si pridejo ogledat naše junake na skakalnice 
v Zalokah vsak dan med 16. in 19. uro. 
  

Besedilo in foto: Miha Šimnovec 

Pridružite se nam in skupaj z nami skočite na zmagovalne stopničke!

ŠPORT

Začetek decembra je čas sejmov rabljene opreme, na katerih ima-
mo priložnost dopolniti smučarsko opremo po zmernih cenah. Z 
obiskom in prodajo smo v SD zadovoljni. Tudi tokrat smo sejem 
izpeljali v dveh dneh, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo. Želeli 
bi si še nekoliko večji prostor, da bi bil nakup in izbor opreme za 
obiskovalce še bolj prijazen.
V tekmovalnem delu, ki se je začel januarja, smo uspešno izpeljali 
deset tekem v veleslalomu. Program je bil zelo natrpan, tako da 
smo s tekmami zaključili šele sredi marca. Uspelo nam je tudi or-
ganizirati smučarski izlet v sosednjo Avstrijo, ki je s pomočjo lepega 
vremena odlično uspel.
Vsa tekmovanja smo organizirali na smučišču Brsnina v Kranjski 
Gori, kjer imamo odlične pogoje. Izpeljali smo Mengo tris pokal in 
še sedem tekem za posamezna podjetja (Lek, Etra, Metrel, Helios). 
Vsi rezultati tekem in foto utrinki se nahajajo na našem FB-profilu.
To, da nam že kar tradicionalno zaupajo tako velika podjetja, nam 
je v ponos, po drugi strani pa kaže na profesionalen pristop pri or-
ganizaciji tekmovanj. Veliko udeležencev, zadovoljni obrazi v izteku 
ob podelitvah so razlogi, zakaj to počnemo in bomo tudi v priho-
dnje. Seveda pa bi bila zgodba precej bolj klavrna, če nam ne bi 
na pomoč priskočili naši zvesti sponzorji, ki nam pomagajo bodisi v 
finančni ali materialni obliki. Vsem iskrena hvala!
Pred nami je obdobje, ko se v društvu posvetimo obnovi opreme, 
udeležujemo se raznoraznih akcij in dogodkov v občini, hodimo na 
pohode in še bi lahko naštevali. Vsekakor dovolj razlogov, da se nam 
pridružiš in postaneš tudi ti del uspešne ekipe.

Besedilo in foto: Aleš Janežič, Smučarsko društvo Mengeš

Začetek letošnje zime, ki sega še v konec leta 2018, je pri 
nas smučarjih zaradi slabe dolgoročne vremenske napo-
vedi zbujal pesimizem. Napovedi so se delno uresničile, 
kar pa ne pomeni, da nam ni uspelo izpeljati skoraj vseh 
prireditev. Izpadel je žal tradicionalen suhi slalom, ki bi 
bil v predvidenih terminih bolj moker kot suh. Gre za pri-
reditev, ki je namenjena tekačem in drugim športnikom, 
da se preizkusijo v teku med slalomskimi količki na malce 
drugačnem terenu kot običajno.

Smučarji uspešno 
zaključili sezono!
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Bunker Šmartnega ni 
zdržal
 
Nogometaši Mengša še naprej nadaljujejo niz tekem brez 
poraza, še več, nadaljujejo serijo brez prejetega zadetka na 
igrišču Pod Gobavico. V soboto, 6. aprila, pred domačimi 
navijači niso dovolili presenečenja in so bili boljši z 2 : 0, 
s čimer so ohranili vodilni položaj na lestvici lige MNZ, 
Šmartno pa še naprej ostaja brez zmage na gostovanjih. 
Rumeno-črni so v dvoboju najboljše domače in najslabše 
gostujoče ekipe premagali Šmartno, s čimer so ohranili štiri 
točke prednosti pred Trebnjim in ohranili prvo mesto na 
prvenstveni razpredelnici.
 

Mengšani so imeli skozi vso tekmo veliko premoč, gosti pa so se v glav-
nem le branili. Večji del uspešno, v 71. minuti pa so vendarle klonili, ko 
je bil za njih usoden hiter protinapad in strel Kunavarja, ki je tokrat začel 
tekmo s klopi in dokazal, kako pomemben je vsak član ekipe.
Začetek tekme ni presenetil nikogar. Mengšani so takoj prevzeli kontrolo 
nad sredino igrišča, začeli plesti mrežo okoli tekmečevega kazenskega 
prostora, gosti pa so se osredotočili na obrambo in na protinapade. Po-
sledica take igre, predvsem pa trdne obrambe gostov je bila, da prilo-
žnosti ni bilo veliko. Domači so sicer izvedli nekaj nevarnih akcij, toda v 
zaključku so bili premalo zbrani in konkretni. V 37. minuti se je za strel z 
20 metrov odločil Kmetič, a je bil strel za gostujočega vratarja premalo 
močan in natančen. Isti igralec je nekaj minut pozneje izvrstno prodrl po 
levi strani in podal žogo v sredino, a žal soigralci niso spremljali njegove 
akcije in ekipi sta na odmor odšli brez zadetkov.
Drugi del ni postregel z bistveno drugačnim nogometom. Domači so 
še bolj izrazito napadali, gosti so jasno kazali, da bi bila točka za njih 
velika kot Triglav. Počasi se je v domačo vrsto začela naseljevati panika, 
gostom pa se ob prekinitvah ni nikamor mudilo in so želeli ukrasti vsako 
sekundo. Gostom je z veliko sreče z golove linije uspelo izbiti poskus 
Kosca, Omojuwa pa je v zaključku preveč kompliciral in vratar je brez 
velikih težav obranil njegov strel iz neposredne bližine. Kot brizganec 
vedno hladen trener Varga je začutil, da je treba osvežiti napad in v igro 
poslal Kunavarja. In zadel. 
Po dolgi diagonalni podaji Štrukleca, ki se je ne bi sramoval niti legendar-
ni Lampard, je v 71. minuti Kunavar pobegnil obrambni vrsti in s strelom 
mimo vratarja zadel levi spodnji kot nemočnega vratarja. Goooooool!!!! 
Kakšno olajšanje je bilo začutiti med domačimi igralci, še bolj pa navija-
či, ki se iz tekme v tekmo zbirajo v večjem številu in uživajo v neverjetnih 

predstavah mladcev iz Mengša. Po golu se je igra umirila, domači so bili 
zadovoljni z izidom, gostujoči igralci pa niso imeli dovolj energije za juriš 
na vrata domačega vratarja Brumca. V 83. minuti je bila tekma odloče-
na. Po podaji »mladinca« Arha iz kota, je z glavo zadel prvi strelec lige 
Kmetič in postavil končni izid 2 : 0. 
Mengšani so v prihodnjem krogu prosti, teden dni pozneje pa jih čaka 
težko gostovanje v Medvodah, ko jim bo nasproti stalo tretjeuvrščeno 
moštvo lige Jezero Medvode. 

Besedilo: Luka Štruklec
Foto: Jakob Štruklec

Namiznohokejske novičke
 
NHK Mengeš vsako leto organizira tri turnirje za slovenski 
pokal v namiznem hokeju, eden od teh je t. i. Spomladanski 
pokal, ki je bil letos odigran 6. aprila v Župnijskem domu v 
Mengšu.

V letu 2019 se nadaljuje dobra udeležba na turnirjih za slovenski pokal. V 
Mengšu se je tokrat zbralo 22 navdušencev, ki so bili priče senzacionalni 
uvrstitvi na stopničke mladega Jakoba Zalokarja Obadiča (NHK Kranj), 
ki je bil pravi trn v peti za člane NHK Mengeš. Jakob je najprej preprečil 
uvrstitev v play off Mateju Škrlepu, nato v četrtfinalu premagal Miha 
Škrlepa, končno pa v bitki za tretje mesto šokiral še Bernarda Škrlepa, 
najvišje rangiranega tekmovalca domačega kluba NHK Mengeš. Na tur-
nirju je slavil Bernard Rjavec (NHK Kranj) in se tako znova prebil na prvo 
mesto v skupnem seštevku za slovenski pokal v namiznem hokeju. V ka-
tegoriji osnovnošolcev Jakob Zalokar Obadič ohranja minimalno prednost 
pred Mihom Škrlepom. Zmagovalca v obeh kategorijah bomo dobili šele 
po zadnjem turnirju serije, ki bo odigran 11. maja v Kranju.

Besedilo in foto: Bernard Škrlep, NHK Mengeš

Gremo naprej, gremo do zmage!

Labys Mengo28 - Šmartno 2 : 0 (0 : 0); stadion Pod Gobavico; gle-

dalcev 150; sodniki: Maks Štempihar, Dragan Momčilović, Aleksan-

der Dević; strelca: 1 : 0 Kunavar (71.), 2 : 0 Kmetič (83.). 

Labys Mengo28: Brumec, Primožič (Reven), Kosec, Šuštar, Levec 

(Dujakovič), B.Arh, Štruklec, Letnar (Reven), Kmetič, Omojuwa 

(Ahmetaj), Duščak (A. Arh); Potočnik, Pustotnik.

Ponovno zadel v polno Anej Kmetič

Spomladanski pokal v namiznem 
hokeju - Župnijski dom Mengeš
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2. TOP za člane in 
članice v namiznem 
tenisu
Mengšani znova uspešni na 2. TOP v namiznem tenisu za 
člane in članice. Tekmovanje je bilo 31. marca v Murski 
Soboti. V članski konkurenci je nastopilo 24 najboljših 
tekmovalcev v treh kakovostnih skupinah in 16 najboljših 
tekmovalk v dveh kakovostnih skupinah.

Katarina prvo mesto, Ana tretje mesto

Turnirja se nas je udeležilo 12 igralcev Badminton kluba Mengeš, ki 
smo se na pot podali s kombijem (zahvala sponzorju Roku Kalanu, 
s. p.) in dvema avtoma. Turnir se je začel ob 9. uri z igrami mešanih 
parov in se zaključil v večernih urah s podelitvijo medalj najboljšim. 
V Mengeš smo prinesli pet medalj: tri zlate, eno srebrno in eno bro-
nasto. To je bil še predzadnji turnir v sklopu lige ADA. Junija sledi 
finale ADA lige v Sarajevu in za zdaj vse kaže na to, da bomo posegli 
po najvišjih mestih tudi v skupnem seštevku.
Vse rekreativce in ljubitelje badmintona vabimo na naš zadnji rekre-
ativni turnir v Harmonijo Mengeš, ki bo v soboto, 4. maja, od 8.30 
dalje.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Badminton: BK Mengeš 
vrhunski v Varaždinu
V soboto, 13. aprila, je potekal v Areni Varaždin na Hrvaškem, 
v sklopu mednarodne badminton lige ADA, eden izmed naj-
večjih badmintonskih rekreacijskih turnirjev – Marlex OPEN 
2019. Kar 226 igralk in igralcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine, Srbije, Danske, Nemčije in Škotske je prišlo 
v varaždinsko dvorano, da bi se pomerili v badmintonu. V res 
lepi športni areni, ki je bila zgrajena za potrebe svetovnega 
prvenstva v rokometu leta 2009, je bilo na voljo 16 igrišč za 
tekmovanje in še dve dodatni za ogrevanje. Odigralo se je 442 
tekem, 999 setov v 12 urah. Na ADA ligi se tekmuje v štirih 
jakostnih kategorijah (A, B, C in D), in sicer v mešanih dvoji-
cah, ženskih in moških dvojicah ter posamezno.

Igor in Uroš, MDB, prvo mesto

Andraž tretje mesto 

V članski kategoriji je prijetno presenetil Andraž Avbelj, ki je osvojil 
3. mesto, Aljaž Frelih je bil 8. V drugi skupini je Rok Trtnik osvojil 4. 
mesto, v tretji skupini je bil Nejc Erjavec 3., Tim Pavli pa je osvojil 
6. mesto. 
Katarina Stražar je zmagovalka pri članicah, Ana Tofant pa je osvojila 
3. mesto. 
V drugi skupini je Tara Kobetič osvojila 1. mesto. Vsem čestitamo! 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: arhiv NTZS

Rezultati:

 1. mesto MDB: Uroš Bregar (BK Mengeš) / Igor Tomazin (BK Mengeš)

 1. mesto MDC: Andrej Kuči (BK Komenda) / Jure Šinkovec (BK  Mengeš)

 1. mesto XDC: Igor Tomazin (BK Mengeš) / Helena Šinkovec (BK Mengeš)

 2. mesto WDC: Irena Burgar (BK Komenda) / Helena Šinkovec (BK

     Mengeš)

 3. mesto XDB: Tanja Papler (BK BIT) / Uroš Bregar (BK Mengeš)
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Na državnem prvenstvu v namiznem tenisu za 
kadete odlična organizacija in odlični rezultati
Mengšani so bili tudi tokrat najuspešnejši klub, saj so bili kar devetkrat na stopničkah. Aljaž Goltnik je osvojil dve prvi mesti 
in eno tretje mesto, Dejan Jokič je osvojil eno drugo in dve tretji mesti, Gaja Kobetič po eno prvo, drugo in tretje mesto.

ŠD Partizan Mengeš je 6. in 7. aprila v športni dvorani Komenda 
organiziral 28. državno prvenstvo v namiznem tenisu za kadete in 
kadetinje posamezno, dvojice in mešane dvojice. Nastopilo je 79 ka-
detov in 52 kadetinj iz 39 slovenskih klubov. 
Vodstvo tekmovanja: Jože Mlakar, delegat NTZS, vodenje rezultatov 
Tone Gostiša, vrhovni sodnik Janez Stibrič, vodja sodnikov Janez 
Erjavec, računalniško vodenje in obdelava rezultatov Žiga Zupan. 
Sodelovalo je 28 namiznoteniških sodnikov. Pri prevozu opreme so 
sodelovali starši, kot vsa zadnja leta pa je vso opremo v Komendo 
prepeljal prevoznik Brane Vrhovnik. 
Ob odprtju je sodelovala Mengeška veteranska godba. Tekmovanje je 
odprl podžupan Bogo Ropotar. 

Kadeti posamezno
V finalni del tekmovanja so se uvrstili Aljaž Goltnik, Jan Kromar, 
Adam Rakun, Andraž Kramžar, Dejan Jokič, David Grad in Luka Jo-
kič. David Grad se je uvrstil med 16 najboljših, Aljaž Goltnik in De-
jan Jokič pa sta se pomerila v finalu. Težje delo je imel Dejan Jokič 
v polfinalu, pomeril se je z Mihaelom Kocjančičem iz Arrigonija. V 
napetem dvoboju je bil boljši Dejan in zmagal z rezultatom 4 : 2. V 
klubskem dvoboju je zmagal Aljaž Goltnik in osvojil naslov državnega 
prvaka, Dejan Jokič pa je osvojil srebrno odličje. 

Kadetinje posamezno
V finalni del tekmovanja so se uvrstile Neža Pogačar Žun, Gaja Kobe-
tič, Brina in Živa Kobetič. V finalnem dvoboju je Gaja Kobetič igrala 
z Blažko Harkai iz Keme Puconci. V izenačenem dvoboju je slavila 
Blažka Harkai, Gaja Kobetič pa je osvojila srebrno odličje. 

Kadeti dvojice
Med 48 dvojicami je nastopilo šest dvojic iz Mengša. David Grad in 
Adam Rakun sta osvojila 5.–8. mesto, Aljaž Goltnik in Dejan Jokič 
sta osvojila bronasto odličje. 

Rezultati: 

Kadeti posamezno: 
1. mesto:         Aljaž Goltnik 
2. mesto:         Dejan Jokič 
Kadetinje posamezno: 
2. mesto:         Gaja Kobetič 
Kadeti dvojice: 
3.–4. mesto:   Aljaž Goltnik – Dejan Jokič 
5.–8. mesto:   David Grad – Adam Rakun 
Kadetinje dvojice: 
1. mesto:         Gaja Kobetič – Nuša Kadiš, Interdiskont 
5.–8. mesto:   Brina Markič – Živa Markič 
Mešane dvojice: 
1. mesto:         Aljaž Goltnik – Sara Tokič, Letrika 
3.–4. mesto:   Dejan Jokič – Gaja Kobetič

Tekmovalci s pokali in vodstvo

Kadetinje dvojice
Sestri Brina in Živa Markič sta osvojili 5.–8. mesto. Gaja Kobetič 
in Nuša Kadiš, Interdiskont, sta v finalu premagali dvojico Eva Cer-
kvenič, Letrika, in Mia Stajnko, Vesna, z rezultatom 3 : 0 in postali 
državni prvakinji. 

Kadeti mešane dvojice
Nastopilo je kar 48 mešanih dvojic. Dvojici Adam Rakun in Živa 
Markič ter David Grad in Brina Markič sta osvojili 9.–16. mesto, 
Dejan Jokič in Gaja Kobetič sta osvojila bronasto odličje, Aljaž 
Goltnik s soigralko Saro Tokič, Letrika, pa sta postala državna prva-
ka. V finalu sta premagala dvojico Miha Podobnik in Nuša Kadiš z 
rezultatom 3 : 0. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: Janez Stibrič



Odprtje razstave je bilo 26. aprila ob 19. uri v Stekleni galeriji Športne 
dvorane Logatec. Prijavilo se je več kot 90 likovnih ustvarjalcev, raz-
stavljenih pa je 78 likovnih del v različnih likovnih tehnikah. 
Tričlanska komisija za izbor najboljših del je imela težko delo. Dobi-
tnik Zlate muze je Benjamin Žnidaršič za Forzicijo, podelili so tudi dve 
odkupni nagradi za Pomladni gozd Katarine Vidmar in Večna ljubezen 
Franca Godine. 
Posebno priznanje za kvaliteto je med drugim prejel član našega dru-
štva Aleš Koman za likovno delo z naslovom V parku. Poleg njega so 
sodelovali še mengeški ustvarjalci: Leonida Goropevšek, Ani Karo, 
Binca Lomšek, Špela Magister, Ina Malus, Irena Novak, Emanuela 
Rodica, Helena Testen, Milica Tomšič in Irena Gorenc z likovnimi deli 
ter Lojze Burja s kipom Štorklje in Majda Gartner s Čeveljci. Čestitke 
vsem sodelujočim, še posebej Alešu Komanu za prejeto priznanje za 
kvaliteto. Razstava bo na ogled do 20. maja. 

  
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Likovniki v Logatcu
Na 15. Ex temporu Logatec, ki ga je organiziralo Društvo likovnikov Logatec, je poleg ustvarjalcev likovnikov iz vse Slovenije 
sodelovalo tudi Likovno društvo Mengeš. Tema ex tempora je za ta čas več kot primerna »Pomlad«.

Odlični uspehi mladih 
Mengeških godbenikov

V KD Mengeška godba se lahko pohvalimo z odličnim pod-
mladkom in njihovim mentorjem. Nadarjena pripravnika in 
klarinetista Kika Szomi Kralj in Gregor Banko sta si na nedav-
nem državnem tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG pri-
igrala naslova državne prvakinje in podprvaka! Njun mentor 
pa je kapelnik Dimitrij Lederer.

Na državno tekmovanje se je iz t. i. regijskega oziroma predtekmovanja 
v mesecu februarju uspelo uvrstiti kar štirim učencem kapelnika Dimi-
trija Ledererja. V četrtek, 14. marca, je v kategoriji 1.c  prvo mesto ter 
zlato priznanje in s tem naslov državne prvakinje z 99 točkami osvojila 
Kika Szomi Kralj! Kika je prejela tudi posebno nagrado strokovne žirije 
za izvedbo obvezne skladbe! Njen korepetitor Miha Nagode pa poseb-
no nagrado za klavirsko spremljavo, zgledno sodelovanje s tekmovalko 
in umetniško podporo. Istega dne si je v 1.a kategoriji naslov državne 
podprvakinje in zlato plaketo za 97,33 točke priigrala Ula Pečnik, naša 
bodoča klarinetistka. 
Tudi petek, 15. marec, je bil za mengeške klarinetiste nadvse uspešen. 
V kategoriji 1.b je naš pripravnik in klarinetist Gregor Banko z 98,33 
točke in zlato plaketo postal državni podprvak! V isti kategoriji je srebr-
no priznanje za 93,33 točke prejel Klemen Mavčič. Vse uspešne glas-
benike je na tekmovanju spremljal prof. Miha Nagode. 
Tvorec uspeha vseh klarinetistov pa je nedvomno učitelj in kapelnik KD 
Mengeška godba Dimitrij Lederer, ki skrbi, da se nam za kakovost kla-
rinetističnega podmladka ni treba bati. Vsem iskrene čestitke in veliko 
uspeha na prihodnjih tekmovanjih!

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Arven Šakti Kralj Szomin
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Tekmovalna ekipa klarinetistov (od leve proti desni): učitelj Dimitrij 
Lederer, Ula Pečnik, Kika Szomi Kralj, Klemen Mavčič, Gregor Banko in 
korepetitor Miha Nagode

Odlični mladi mengeški klarinetisti: Ula, Kika, Klemen in Gregor

Prijavilo se je več kot 90 likovnih ustvarjalcev, razstavljenih pa je 78 
likovnih del v različnih likovnih tehnikah



V torek, 30. aprila, smo na predvečer praznika dela namesto na god-
beno vajo odkorakali proti Mengeški koči. Najprej smo naredili posta-
nek Pr' Fartku, ogreli inštrumente in se malo podkrepili, nato pa smo 
jo mahnili dalje. Tudi tokratni kres je ob melodijah Mengeške godbe 
hitro zagorel in privabil številne obiskovalce, ki smo jim nato zaigrali 
še na vrhu, pri Mengeški koči, ki je bila naš končni cilj. Nekateri so 
se zabavali še pozno v noč, drugi pa smo odšli proti domu, saj nas 
je zjutraj čakala tradicionalna prvomajska budnica, ki smo jo začeli 
ob 6. uri. Hvala vsem, ki ste nam med potjo zaželeli dobrodošlico in 
nas lepo pogostili.
Med počitnicami rednih godbenih vaj ni bilo, tako da smo se dodobra 
spočili, zdaj pa se že intenzivno pripravljamo na prihajajoče dogodke 
v mesecu maju in juniju. Čaka nas lepo število nastopov in udelež-
ba na državnem tekmovanju ZSG v II. kategoriji, ki bo potekalo v 
soboto, 25. maja, v Krškem. Držite pesti, da se čimbolje izkažemo 
na tekmovanju ter spremljajte naša obvestila, saj pred odhodom na 
tekmovanje pripravljamo tudi krajši koncert.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Ana Per

Prvomajski kres in 
budnica
Med prvomajskimi počitnicami so se nekateri odpravili na 
krajši oddih, godbenice in godbeniki pa smo se tradicionalno 
udeležili kresovanja na Gobavici in na praznik dela prebujali 
Mengšane.

Po letošnjem državnem tekmova-
nju mengeški klarinetisti niso po-
čivali na lovorikah, temveč so in-
tenzivno pripravljali nov glasbeni 
program, s katerim so se preizku-
sili še na mednarodnem tekmo-
vanju pihalcev in trobilcev Vara-
ždin Woodwind & Brass, kjer so 
si pripihali nove odlične uspehe. 
Kika Szomi Kralj in Gregor Ban-
ko sta v kategoriji C osvojila 
96,67 točke in si razdelila tretje 
mesto ter osvojila prvo nagrado, 
Ula Pečnik pa je v kategoriji B s 
97,83 točke osvojila drugo mesto 
in prvo nagrado. Vse tri je na kla-
vir spremljal prof. Miha Nagode.
Kika, Gregor, Ula, prof. Nagode 
ter seveda mentor in naš kapel-
nik Dimitrij Lederer, mengeški 
godbeniki in godbenice vam če-
stitamo za uspeh ter se veselimo 
vaših novih glasbenih podvigov!

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Arven Šakti Kralj Szomi

Zlati mengeški klarinetisti
Mengeški klarinetisti pod mentorstvom učitelja Dimitrija Le-
dererja so v sredo, 10. aprila, na tekmovanju v Varaždinu do-
segli nove odlične uspehe. Godbena pripravnika pri Mengeški 
godbi, klarinetista Kika Szomi Kralj in Gregor Banko ter bo-
doča godbenica Ula Pečnik so domov prinesli zlata priznanja.

Večer glasbe z Nino Zupan
V Mladinskem centru Mengeš je 5. aprila potekala glasbena 
serialka akustične glasbe po imenu Muzikaja.  Predstavila se 
je pevka Nina Zupan, ki prihaja iz lokalnega okolja. Nina je 
tako izbrala MCM AIA, da predstavi svoj novi glasbeni izraz. 
Spremljali so jo Danaja Koren (backvokal), Gašper Hribar 
(električna kitara) in Aljaž Zupan (akustična kitara). 

Večer je zvenel v tonih popa, slovenske popevke, rocka in jazza. Poleg 
priredb pa je Nina predstavila tudi nekaj svojih avtorskih pesmi. Kon-
cert je uspel, tudi zaradi nove tehnične opreme (ozvočenje in lučke) 
ter sodelovanja prostovoljcev Društva AIA. Atmosfera mladinskega 
centra, ki jo je pospremil večer kvalitetne glasbe, je tako omogočila 
prijetno doživetje obiskovalcem drugega večera serialke – Muzikaja. 
Vračamo se 17. maja, ko bo potekal “Magični večer z Julijanom”. 
Nastopili bodo Julian & SexyJoy. 

Besedilo: Uroš Rangus
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Mengeška godba je Mengšane prebudila v megleno prvomajsko jutro

Kresovanje na Gobavici Zlati klarinetistki Ula in Kika

Atmosfera mladinskega centra, ki jo je pospremil večer kvalitetne glasbe, 
je tako omogočila prijetno doživetje obiskovalcem drugega večera serialke 
- Muzikaja. Foto Anže Lustek



Uspeh likovnikov na Zlati 
paleti – dva certifikata 
kakovosti
V projektu Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije 
in likovne sekcije KUD Polzela je bila pripravljena druga 
tematska razstava letos. Teme so skozi vse leto enake, in 
sicer zavito-oglato, ljubezen in svetlo-temno. Odprtje razstave 
je bilo na gradu Komenda na Polzeli 24. aprila ob 18. uri. 
Predsednica ZLDS Klavdija Sitar je pozdravila navzoče, 
predsednik KUD Polzela Marko Slokar je v pozdravnem 
nagovoru pohvalil vse sodelujoče in izrazil ponos, da lahko 
gostijo tako kakovostnorazstavo na gradu Komenda.

Predstavnik strokovne komisije za izbor del, akademski slikar in gra-
fik, specialist mag. Todorče Atanasov, je dejal: »Sodobno slikarstvo 
omogoča avtorjem več avtorske svobode v njihovem izražanju. To 
so pokazala tudi izbrana dela preko svoje izpovednosti, ideje, du-
hovnosti, skozi obliko, vsebino in likovne znake abstraktnega raz-
mišljanja, ekspresivnosti, ki je grajena preko linije barve, poteze, 
spontanosti in navdiha … Na ta način se je pokazala tudi kakovost 
izbranih del v tej tematski razstavi. Kot je nekdo zapisal: umetnina 
je obenem srečanje duhovne moči umetnika in gledalca.« 
Likovno društvo je tudi tokrat sodelovalo kar z desetimi likovnimi 
deli devetih avtorjev. Tričlanska strokovna komisija je med 160 li-
kovnimi deli izbrala 51 del za razstavo. Med njimi so se uvrstila dela 
šestih članov društva: Leonida Goropevšek, Aspektiva, akril; Aleš 
Koman, V vetru, akril; Binca Lomšek, Naprej od daleč, mešana teh-
nika; Špela Magister, Tam nekje, mešana tehnika; Barbara Rabič, 
Tera, olje; Milica Tomšič, Igra narave, akril. 
Za uvrščena likovna dela so avtorji prejeli priznanja, Aleš Koman in 
Binca Lomšek pa sta prejela certifikat kakovosti, Aleš za svoje delo 
V vetru in Binca za svojo sliko Naprej od daleč. Čestitamo vsem 
sodelujočim, še posebej uvrščenim na razstavo in prejemnikoma 
certifikatov. 
  

Besedilo in foto: J. Šmon

Zaključni koncert 
Dirigentske šole z 
Mengeško godbo
Prvi konec tedna v aprilu je KD Mengeška godba v svojih 
prostorih gostila zadnje srečanje dirigentske šole, ki se je 
končala s sobotnim zaključnim koncertom v župnijskem 
domu Mengeš.

Dirigentski seminar oz. dirigentska šola deluje pod okriljem Zveze 
slovenskih godb, ki na leto organizira štiri srečanja, na katerih novi 
dirigenti in dirigentke vadijo z različnimi pihalnimi orkestri oz. god-
bami. V veselje nam je, da je bila tokrat tudi naša godba del tega 
zanimivega projekta. Idejni vodja in ustanovitelj dirigentske šole ter 
mentor je priznani glasbenik in dirigent, prof. Miro Saje, ki bdi nad 
bodočimi dirigenti, jih usmerja in daje napotke. Letošnje dirigentske 
šole se je udeležilo kar enajst dirigentov in dirigentk.
Petkov večer, 5. aprila, je bil namenjen spoznavanju z dirigenti in 
intenzivnim vajam, ki smo jih nato nadaljevali v soboto dopoldne. 
Vsak izmed dirigentov je godbenikom in godbenicam oddirigiral eno 
ali le del skladbe (odvisno od njene dolžine). 
V soboto, 6. aprila, zvečer pa smo imeli v mengeškem župnijskem 
domu zaključni koncert. Zaigrali smo dve koračnici, solistično sklad-
bo Xylo classics, pri kateri je bil solist Klemen Juvančič na ksilofonu 
ter tekmovalni program v obsegu štirih skladb, s katerimi se bomo 
predstavili na tekmovanju Zveze slovenskih godb v soboto, 25. 
maja, v Krškem.  Za zaključek pa sta mentor, prof. Saje in predse-
dnik ZSG Boris Selko udeležencem oz. solistom dirigentom podelila 
priznanja za udeležbo na dirigentski šoli.
Čeprav je dirigentska šola namenjena predvsem dirigentom iz vseh 
koncev Slovenije, tudi gostitelj, torej v tem primeru naša Menge-
ška godba, s sodelovanjem pri takšnem projektu pridobi ogromno 
glasbenih izkušenj in novih znanj, poslušalci pa lahko vidijo, da ima 
dirigent še kako pomembno vlogo, ter da se pristopi, interpretacije 
skladb in dirigiranje posameznih dirigentov precej razlikujejo.
Za uspešno izvedbo dirigentske šole se lepo zahvaljujemo prof. Miru 
Sajetu, Zvezi slovenskih godb, JSKD o. i. Domžale, g. župniku Mar-
ku Koširju za možnost izvedbe koncerta v župnijskem domu ter 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri organizaciji.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Miha Požar
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Skupina likovnikov na gradu Komenda

Pogled iz zadnje godbene vrste na godbo, dirigenta in občinstvo



TRETJE OBDOBJE

Velika razlika je med biti sam in biti osa-
mljen, je mnenje profesorja, teologa in 
filozofa dr. Edvarda Kovača. »Vsi namreč 
kdaj potrebujemo samoto, da se zamislimo 
in v samoti svojega srca poglobimo boleč 
odnos s tistimi, ki nam veliko pomenijo. 
Nasprotno pa osamljenost pomeni obču-
tek, da ni nikomur mar za nas ali da smo 
vsem odveč. To pa je huda bolečina, saj 
smo rojeni za besedo in za prijateljstvo«. 
Patronažna sestra Eva Kovačič je mnenja, 
da občutek osamljenosti ni vedno povzro-
čen od drugih. »Običajno jo bolj občutijo 

Nekaj o samoti in osamljenosti

Čedalje več ljudi živi samih v stanovanju ali hiši. Sodobna znanost je ustvarila zanje enostaven in lep strokovni izraz 
samovalec. Najpogostejše samovalke so sicer starejše ženske, ki jih je več kot starejših moških. Vendar pa narašča 
tudi število ljudi, ki boleče doživljajo osamljenost, živijo pa bodisi sami bodisi v družinski skupnosti. Raziskave kažejo, 
da so med njimi pripadniki vseh starostnih skupin, čedalje več je mlajših. Osamljenost je tako postala ena od »bolezni 
sodobnega časa«. Sobivanje v neki skupnosti torej še ni samo po sebi zagotovilo, da človek ni osamljen, a tudi življenje 
v samoti (samovanje) še ni nujno osamljenost.

ljudje, ki niso znali poiskati lastnega ve-
selja, so vedno bežali sami pred sabo in 
potrebovali nekoga, da je zapolnil praznino 
v njih ... Prepričana sem, da si osamlje-
nost pridelamo sami. To pa se ne začne s 
starostjo.«
Dr. Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trste-
njaka za medgeneracijsko sožitje in geron-
tologijo, pritrjuje podatkom o naraščanju 
samovanja po vsem svetu: »Ni nujno, da 
so ljudje v to prisiljeni zaradi materialnih 
razlogov ali zato, ker so ostali brez svojcev. 
Danes je v ospredju vrednota samostojno-

sti in osebne svobode. Pred desetletji se 
zaradi materialnega pomanjkanja ni mogla 
uveljaviti, danes pa je v razvitem svetu 
vsakdanje udobje veliko večje. Sebično za-
piranje vase predstavlja nevarnost za ve-
čino ljudi, predvsem z vidika človekovega 
osebnega razvoja. Na eni strani samovanje 
z veliko osebne svobode, na drugi sobiva-
nje, ki pa sili k sodelovanju, usklajevanju 
odnosov in razvijanju sočutja,« pravi dr. 
Ramovš. Podobno kot dr. Kovač je tudi on 
mnenja, da »človek potrebuje samoto, ker 
lahko tako v njem mirno dozorijo njegove 
zamisli in izkušnje, doživljanje samega 
sebe, drugih ljudi, narave, družbe in kul-
ture. Prav tako pa potrebuje družbo dru-
gih ljudi pri delu in razvedrilu, v veselju 
in žalosti. Za zdrav razvoj sta enako nujni 
samota in družba, ker sta obe temeljni člo-
veški potrebi. Za zdravo hojo skozi življe-
nje od rojstva do smrti imamo dve enako 
pomembni nogi: osebno samostojnost in 
sožitje z drugimi ljudmi«.
Težko bi našli človeka, ki si ne želi lepe-
ga sožitja z drugimi. Zdravilo proti temu 
je isto kot proti osamljenosti, pravi dr. 
Ramovš: »Učiti se lepega sožitja zavestno 
in na uspešen način. Brez tega nam gre 
danes življenje v smer težko obvladljivih 
konfliktov in stresov in v doživljanje muč-
ne osamljenosti, pa naj živimo sami ali ob 
drugih. V zadnjih desetletjih je bil splošen 
trend poudarjanje sebe, svojih pravic in in-
dividualnega užitka, zato ima čedalje več 
starajočih se ljudi občutek, da jih nihče 
ne razume in se zanje ne zmeni. Povojne 
generacije imamo zato izbiro: se bomo ob 
starostnem pešanju počutili čedalje bolj 
osamljene ali pa bomo svoja leta po upo-
kojitvi zavestno posvetili učenju lepšega 
sožitja s svojimi vrstniki, z generacijo svo-
jih otrok in z generacijo odraščajočih vnu-
kov. Ta izbira pelje v zdravo staranje. Ko se 
odločimo zanjo, bomo uspeli, če vzamemo 
zares pravilo: Izboljšanje sožitja lahko pri-
čakujemo le od enega človeka na svetu – 
od samega sebe. Čim ga pričakujemo od 
drugih, ga s tem svojim pričakovanjem že 
poslabšamo«.

Besedilo in foto: Branko Lipar
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Težko bi našli človeka, ki si ne želi lepega sožitja z drugimi. Zdravilo proti temu je isto kot proti 
osamljenosti, pravi dr. Ramovš.



POLITIKA

CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, DobenoPoziv k sopodpisovanju kazensko-odškodninske 
ovadbe zaradi rušenja glavnega medobčinskega 
vodovoda in nezakonitega odvzema 30 odstotkov 
vodnih pravic na alpski vodi izpod Krvavca!
Pozvali bomo vse odgovorne v Občini Mengeš, pa tudi vse prebivalce oz. uporabnike vodooskrbnega sistema. Prvi odgovarjamo za 
izvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš iz leta 2009, da se še vedno redno oskrbujemo z alpsko vodo z Izvirov pod Krvavcem, vsi pa 
smo oskrbovani z bistveno bolj kontaminirano pitno vodo (slika), ki je dražja, manj varna in zanesljiva.

Ovadba je naslovljena na Nacionalni pre-
iskovalni urad. Za sopodpisovanje bomo 
odgovorne pozvali, razen obeh ovadenih, 
to je župana Občine Mengeš, g. Jeriča, in 
direktorja JKP Prodnik, g. Faturja, vse pre-
bivalce in uporabnike pitne vode v Občini 
Mengeš pa prosili, da pristopijo k sopodpi-
sovanju ovadbe. Odgovorni v Občini Men-
geš so bili o tem seznanjeni – nazadnje na 
seji občinskega sveta.
Ovadba je objavljena na naši FB strani 
' facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'. 
Lahko jo natisnete, podpišete in pošljete/
prinesete podpisniku.

Besedilo in infografika: mag. Tomaž Štebe, 

vodja Civilne iniciative Mengeš

Ohranimo odprte javne športno-rekreativne 
površine!
Večnamenska ploščad v športnem parku je edina večja športno-rekreativna površina v Mengšu, ki je prosto dostopna vsem 
obiskovalcem. Druge športne površine so večinoma ograjene ter v prvi vrsti namenjene klubom oziroma niso vsem prosto dostopne.

Obstoječa ploščad bo z izgradnjo nove špor-
tne dvorane v celoti uničena. Nadomestili jo 
bosta igrišči za rokomet in košarko s površi-
no, ki predstavlja le tretjino današnje ploščadi. 
Potrebe šole se zaradi stalne rasti prebivalstva 
povečujejo, kar ne zahteva le nove širitve stav-
be, pač pa se to nanaša tudi na pripadajoče 
zunanje površine. Gibanje na prostem je izre-
dnega pomena za zdrav razvoj otrok, ki ima-
jo sedaj v Mengšu za to zelo dobre pogoje. 
S krčenjem parkovnih in športno rekreativnih 
površin bodo te možnosti v prihodnje bistve-
no okrnjene, zato štejemo takšno ravnanje za 
kratkovidno, nepremišljeno in neodgovorno. 
Mengšani bomo s pozidavo parka zapravili eno 
največjih kakovosti občine – odprt prostor pod 
Gobavico.
S postavitvijo dvorane na primernejšo lokaci-
jo (npr. na poziciji sedanje telovadnice) se to 
ne bi zgodilo. Vodstvo občine si pred problemi 
uničenja športnega parka, prometne neustre-
znosti in pretesne šole zatiska oči, oziroma želi 

zgolj izpeljati zastavljeni projekt nove dvorane 
ne glede na očitne negativne posledice.
Z namenom ozaveščanja javnosti smo v sonč-
nem tednu pred veliko nočjo opravili analizo 
zasedenosti športne ploščadi. V povprečju je 
na njej čez dan stalno prisotnih 18 uporab-
nikov. Med tednom dopoldan ploščad največ 
uporabljajo šolarji za različne dejavnosti – v 
povprečju 29 otrok. Popoldan do 16. ure pre-
vladujejo otroci iz oddelkov podaljšanega biva-
nja – povprečno 33 otrok. Po 16. uri pridejo 
rekreativci, ki jih je ne glede na dan v tednu v 
povprečju 13.
V mesecu maju bomo zbirali podpise podpore 
za izvedbo zbora občanov, kjer bomo obravna-
vali prostorsko problematiko posegov v špor-
tnem parku ter s sklepom zavezali občino k od-
govornemu ravnanju. Vse, ki se zavedate, da je 
prostor dobrina v omejenih količinah, prosimo 
za podpis podpore ter udeležbo na tem zboru.

Besedilo in infografika: Rok Benda, arhitekt
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Prikaz (ne)povezanih 
vodooskrbnih siste-
mov – krvavškega, 
kamniškega, dom-
žalskega, menge-
škega: Povezava s 
kamniškim je bila le 
predvolilna obljuba 
leta 2010, porušen 
pa magistralni med-
občinski vodovod 
šestih občin (Men-
geš, Cerklje, Vodice, 
Šenčur, Komenda, 
Kranj) v Topolah.

Graf prikazuje število oseb na ploščadi ob 
določenih urah

Poskenirajte QR kodo panoramskega posnet-
ka ploščadi na YouTubu. Več na: www.face-
book.com/zelenimenges/



Poslanec NSi Blaž Pavlin: Ali se odpadna embalaža in 
nagrobne sveče še vedno kopičijo v zbirnih centrih?
Na redni seji državnega zbora je poslanec NSi Blaž Pavlin ministru za okolje in prostor postavil ustno poslansko vprašanje 
glede dejanskih učinkov Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Zakon naj bi v enem letu uredil zatečeno stanje na tem področju. »Ali se omenjena odpadna embalaža še vedno kopiči 
v zbirnih centrih. Do kdaj bo nakopičena odpadna embalaža dejansko odstranjena in ustrezno predelana? Konkretno me zanima 
glede zbirnega centra Suhadole v občini Komenda, ki ga upravlja podjetje Publikus,« je poslanec NSi konkretno vprašal ministra.

Na tem odlagališču so namreč v preteklosti že 
dvakrat gorele smeti. »Okoliški prebivalci se 
bojijo ponovnega požara ali požiga ter onesna-
ženja podtalnice, saj zbirni center leži na vodo-
varstvenem območju, da ne govorim o vizual-
nem onesnaženju, saj je kup bal z odpadki vsak 
dan večji. O stanju na smetišču je bilo ministr-
stvo v lanskem letu večkrat obveščeno, prav 
tako je inšpektorat za okolje z odločbo določil, 
da morajo vse odpadke v balah odstraniti do 1. 
avgusta lansko leto. Zakaj podjetje kljub odloč-
bi inšpektorata za okolje in novega interventne-
ga zakona 960 bal še vedno ni odstranilo? Še 
huje, število bal se je do danes v tem zbirnem 
centru še povečalo,« je zanimalo Blaža Pavlina.
Glede odlagališča Suhadole je minister po-
slanca NSi pisno seznanil z ukrepi Inšpekcije 
za okolje in naravo (IRSOP) v zvezi z odlagali-
ščem Suhadole v zapiranju.

Zapisal je, da je Inšpekcija za okolje in nara-
vo upravljavcu odlagališča Suhadole, Občini 
Komenda, v januarju 2017 izdala odločbo, s 
katero je odredila odstranitev iz odlagališča 
vse odpadke, zabojnike za odpadke, gradbeni 
in drugi material, v roku do 28. 2. 2017, ter 
zagotovitev izdelave obratovalnega monito-
ringa za odlagališča v predpisanem obsegu. 
Ker upravljavec v roku ni izvršil odrejenega, 
je bil v aprilu 2017 začet izvršilni postopek. 
Določena je bila izvršba z denarno prisilitvi-
jo. Upravljavcu odlagališča je bila s sklepom 
izrečena napovedana denarna kazen v višini 
10.000 EUR.
Zoper ta sklep se je občina Komenda pritožila 
in ker je bila pritožba zavrnjena sprožila tožbo 
na Upravno sodišče. Upravno sodišče je dne 
19.2.2019 tožbo zavrnilo. Po izdani sodbi 
sodišča je na inšpekcijskem pregledu, dne 

11.4.2019 ugotovljeno, da so na telesu od-
lagališča še vedno skladiščeni odpadki, zato 
bo izdan upravljavcu odlagališča nov sklep in 
nova denarna kazen. Postopek inšpekcije še 
ni zaključen. 
Vsa ta prelaganja odgovornosti pa so rezulti-
rala devetega maja v obsežnem požaru v zbir-
nem centru Suhadole. Ker tudi župan Franc 
Jerič, kot pooblaščeni župan okoliških občin, 
ni dosegel sestanka pri okoljskem ministru 
(Jure Leben je za las prekmalu odstopil), se 
postavlja vprašanje, kdo lahko okoliške prebi-
valce zaščiti pred negativnimi vplivi zbirnega 
centra? Je državljanska nepokorščina, kot jo 
napoveduje župan Moravč Milan Balažic, v 
primeru Termit, res edina možnost?

Besedilo: Rok Burja, OO NSi Mengeš
Vir: spletna stran NSi

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

Pred dobrim letom je bila sicer Občinskemu 
svetu ter zainteresirani javnosti predstavlje-
na idejna zasnova, vendar je pri tem osta-
lo, koraka naprej pa še ni bilo storjenega. 
V občinskem proračunu je v letošnjem letu 
za pripravo investicijskih projektov namenje-

Družba DARS je začela gradnjo obvoznice mimo Mengša, ki bo predvideno zaključena do meseca oktobra. Država bo tako 
končno poskrbela tudi za našo občino. Naslednji korak urejanja prostora mora biti urbanistična ureditev središča Mengša. 
Projekti bi bili lahko že pripravljeni, vendar jih v naši občini žal nimamo.

nih 105.000 EUR. V SMO upamo, da bodi 
namenjeni tudi pripravi projektov za uredi-
tev središča Mengša z ureditvijo »Mestnega 
trga«. Ureditev središča naše občine je bila 
v programu vseh strank, ki sedimo v Ob-
činskem svetu, zato pričakujemo, da se bo 
izdelava projektov začela zelo kmalu. Glede 
na to smo županu že v začetku letošnjega 
leta predlagali, da se ustanovi komisija oz. 
delovna skupina, ki bo spremljala pripravo 
te dokumentacije, v kateri bi sodelovali stro-
kovnjaki za urejanje prostora in arhitekturo 
iz naše občine, saj ti najbolje poznajo pro-
stor, v katerem živimo. 
V SMO menimo, da je treba projekt nada-
ljevati iz že omenjenega osnutka, ki ne sme 
ostati v predalu, ampak ga je treba nadgra-
diti. Ne pozabimo, da gre le za prvi osnutek 
prenove oz. predstavitev ideje. Idejni projekt 
osnovne problematike, ureditve prometa, si-
cer ne razrešuje, predstavlja pa solidno izho-

dišče. Dopolnjevanja in dograjevanja bo še 
veliko, zato je treba z delom začeti čim prej. 
Opozoriti je treba na morebitne neizkorišče-
ne možnosti in potencialno slabe rešitve. V 
tej idejni zasnovi se ne obravnava mesta kot 
celote, ampak gre bolj za posamezne inter-
vencije v središču mesta. Primernejši bi bil 
načrt širše reorganizacije, ki bi reševala tudi 
prometne probleme in povezave z ureditvijo 
prostora do nove obvoznice. V osnutku je 
tudi kar nekaj dobrih rešitev, posebej na ob-
močju športnega parka. Več o tem smo za-
pisali na naši spletni strani: skupajsmo.net. 
v poglavju “Revitalizacija centra Mengša”. 
Menimo, da bo pri obravnavah potrebno 
upoštevati tudi javno mnenje, saj gre za pro-
jekt pomemben za vse nadaljnje generacije 
naših občank in občanov.

Besedilo in foto:Peter Gubanc, predsednik 
SMO, kontaktirajSMO@gmail.com

Urbanistična ureditev osrednjega 
dela naše občine
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Urediti bo potrebno tudi »Mestni trg«



PISMA BRALCEV

Velika noč v 
cvetju 
Na velikonočno soboto in nedeljo je bilo 
zelo lepo vreme. Ni čudno, da so bili 
tudi motivi za fotografije zelo vabljivi. 
Na okenski polici so posajene razno-
barvne ranunkule, v ozadju še cvetoča 
višnja. Odcvetela pa je tudi velikonočni-
ca z zanimivim cvetom.

Besedilo in foto: Rajko Vuga

Odvoz komunalnih odpadkov v občini in izboljšanje 
pokopališča
V OO SDS predlagamo, da se na koncesionarja odvoza komunalnih odpadkov JKP Prodnik apelira, da začne, s pomočjo 
doslednega odčitavanja čipiranih zabojnikov, zaračunavati dejanski odvoz odpadkov.

Vsako gospodinjstvo ima tri zabojnike – črnega, rjavega in rumene-
ga. Njihovo tedensko praznjenje je s strani koncesionarja že vnaprej 
določeno. Zgodi pa se, in to ne malokrat, da gospodinjstva ne do-
stavijo zabojnikov na določeno mesto za odvoz. Razlogi za to so 
lahko različni: pozaba, dopust, službena odsotnost, bolezen, vrtni 
kompostniki, nenapolnjeni zabojniki … Skratka, večkrat Prodnik 
posameznim gospodinjstvom ne izprazni zabojnikov in ne odpelje 
odpadkov, toda izpraznitev in odvoz zaračuna, kar ni prav. Pred leti 
je bilo s strani koncesionarja predstavljeno, da bodo komunalni za-
bojniki čipirani ravno zato, da se bodo lahko zaračunavale dejansko 
opravljene storitve.
Prav tako predlagamo, da se v občini zagotovijo sredstva za pri-
merno urejenost mengeškega pokopališča, predvsem razsvetljavo 
in tlakovanje glavnih poti. 

Besedilo: Urška Tavčar, za OO SDS Mengeš
Foto: https://www.prodnik.si

POLITIKA
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Zahvala Domu počitka Mengeš
Aprila pred štirimi leti je bila v Dom počitka Mengeš sprejeta naša draga mama 
Ana Brojan iz Domžal. Zanjo in za nas domače je bila odločitev o njeni nastanitvi v 
institucionalno varstvo ena od najtežjih življenjskih odločitev. Naša mama, ki je imela 
svoj dom tako zelo rada, ki je bila samostojna, odločna in svobodnega duha … v dom!? 
Njen svet se je sesul in življenje je izgubilo smisel, v nas pa se je naselil občutek krivde 
in teža spoznanja, da druge rešitve ni – njena bolezen je bila zahrbtna,  kruta in težka.

Nastopilo je obdobje privajanja na življenje v 
domu, s katerim se mama ni nikoli v celoti 
sprijaznila. V domu so zanjo lepo skrbeli, a 
želja po vrnitvi domov je bila stalno prisotna. 
Bolezen je vztrajno napredovala in prišla do 
konca.
V času velikonočnih praznikov je mama za 
vselej zapustila ta svet. Ob njenem odhodu 
izrekamo iskreno zahvalo gospe direktorici, 
predvsem za njeno človečnost in razume-
vanje, ter gospe zdravnici za strokovnost pri 
zdravljenju ter za čas, ki ga je namenila za po-
govore z domačimi. Hvala tudi medicinskemu 
osebju v ambulanti za sodelovanje, delavcem 
strokovnih in podpornih služb ter zaposlenim 
v kuhinji.
Posebno hvaležnost čutimo do vseh medicin-
skih sester in negovalnega osebja na Oddelku 
A2, kjer je mama bivala. Skrbeti za ljudi z de-
menco zmorejo le srčni in odgovorni ljudje, kar 
zaposleni na varovanem oddelku nedvomno 

so. Njim je namenjena največja in najlepša za-
hvala za predano in ljubečo skrb za mamo ter 
za vse, kar so dobrega storili zanjo in za nas. In 
… pogrešali vas bomo, dobri ljudje.
Domu počitka Mengeš želimo še nadaljnjih 
uspehov pri opravljanju svojega poslanstva, 
zaposlenim pa vse dobro na vseh poteh življe-
nja, predvsem trdnega zdravja.
Spominjali se vas bomo s hvaležnostjo in spo-
štovanjem.

Besedilo: Hči Renata in sin Rajko
z družinama.

Globoko v duši, pod bolečino,
pod vsemi zmedami življenja,
leži prostrana in neizmerna
tišina in spokojnost.
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Za strpnost, resnicoljubnost, sožitje in sodelovanje
Delegati in drugi udeleženci glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Hrastniku smo ob koncu zasedanja sprejeli 
posebno izjavo za javnost, v kateri vnovič izpostavljamo in javno opozarjamo na vse pogostejše pojave fašizma, neonacizma, 
rasne nestrpnosti, sovražnega govora in ksenofobije. Naša zaskrbljenost ob tem je toliko večja zaradi dejstva, da novodobni 
neofašizem danes sploh ni samo težava sosednje Italije, pač pa celotne Evrope. Zveza veteranov vojne za Slovenijo kot nevladna 
veteranska in domoljubna organizacija civilne družbe, ki šteje več kot 24 tisoč članov, vse te pojave odločno obsoja, saj se 
zavzemamo za strpnost, resnicoljubnost, sožitje in sodelovanje med narodi in državami ter za demokratični dialog o vseh odprtih 
vprašanjih in problemih sodobne družbe v zaostrenih mednarodnih razmerah. Pri tem pa posebej terjamo dosledno spoštovanje 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki morajo veljati v sleherni demokratični državi in družbi. Zaskrbljeni smo tudi zaradi vse 
pogostejših primerov grobega potvarjanja zgodovine in zanikanja antifašistinih temeljev, na katerih je zgrajena sodobna Evropa.

Zato je glavni zbor Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo v Hrastniku dne 6. 
aprila letos sprejel naslednjo izjavo za 
javnost:
»Veterani vojne za Slovenijo, združeni v 
Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, najo-
streje obsojamo fašistoidne izjave najvišjih 
politikov sosednje Italije ter predsednika 
Evropskega parlamenta. Tistega parla-
menta, v katerem sedijo tudi naši evropo-
slanci in velikokrat ne odreagirajo na vse 
pogostejše primere novodobnega fašizma 
in odkritega zanikanja antifašizma. Vete-
rani vojne za Slovenijo podpiramo stališča 
našega državnega vodstva, da to ni bilo 
prvič, da smo z italijanske državne ravni 
slišali zgodovinske ocene in politična stali-
šča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in 
zaskrbljenost. Zato toliko bolj zaskrbljeni 
opozarjamo, da se tudi po naši oceni na 
slabše spreminja evropski kontekst sožitja 
in enotnosti, v katerem postajajo take oce-
ne in stališča še posebej skrb vzbujajoči. 

Kakšno prihodnost boš volil?
Čas se izteka. Pa ne samo do volitev. Čas se NAM, ljudem, izteka. Imamo še deset let, da 'usmerimo Zemljo na stabilne 
tirnice', ki bodo še omogočale življenje. Trenutno stanje je zastrašujoče! Prekoračili smo meje varnega operativnega prostora 
na Zemlji (izpusti toplogrednih plinov, izguba živalskih in rastlinskih vrst ...). Če ne bomo ukrepali, razmere na Zemlji kmalu 
ne bodo več dopuščale življenja, kot ga poznamo (intenzivne suše, ekstremna vročina, poplave ...). Grozi nam celo izumrtje!

Vzrok? Največ 'zaslug' za nastale razmere gre 
obstoječemu družbenoekonomskemu siste-
mu – (neo)liberalnemu kapitalizmu, ki na 
omejenem Planetu zahteva neomejeno rast. 
Pater dr. Karel Gržan ga označuje z besedo 
hrematizem in ga na kratko opiše kot “naj-
bolj nor manipulativen sistem, ki je kadarkoli 
obvladoval naš svet”.
Kaj storiti, če želimo preživeti? Spremeniti 
moramo svoje navade in zlasti obstoječ druž-
benoekonomski sistem. Ne nakazujem na 
vračanje v preteklost in vpeljavo starih, že 
preizkušenih sistemov, temveč na sistem, ki 
bo poskrbel za blaginjo vseh ljudi in naših 

zanamcev, upoštevajoč omejenost naravnih 
virov in planetarnih meja. 
Kaj ima to opraviti z volitvami? Zamislimo si, 
da je človeštvo v avtu, ki drvi proti prepadu. 
Tudi ti si v tem avtu. Kaj boš storil?
Boš pritisnil na plin (volil stranke, ki zago-
varjajo gospodarsko rast itd.) ali na zavoro in 
pomagal usmeriti avto na varno (volil stran-
ke, katerih prioriteta ni rast, temveč Odrast)?
Odločitev je tvoja. Dobro premisli. Čas se ti 
izteka.

Besedilo: dr. Miha Mikelj
Ilustracija: Saša Škof

In v zaostrenih mednarodnih razmerah, 
kakršnim smo priče, zelo nevarni. Zato se 
odločno pridružujemo antifašističnim si-
lam, saj rasistična in ksenofobna gibanja, 
ki so v neverjetnem vzponu, ne pomenijo 
nič dobrega in v končni fazi ogrožajo celo 
parlamentarno demokracijo. 
Veterani vojne za Slovenijo obžalujemo ne-
dolžne žrtve vseh vojn, hkrati pa zelo jasno 
in odločno zavračamo ponarejanje zgodo-
vinskih dejstev. Ob tem pa nekoliko razo-
čarani ne razumemo neodločnega odziva 
nekaterih naših političnih strank, njihovih 
voditeljev in dela slovenskih evroposlancev 
na pojave odkritega prevrednotenja zgo-
dovine, ki služi tudi novemu razraščanju 
nacifašizma. Pričakujemo, da bo takšne in 
podobne neodločnosti vse manj in da bo 
evropski duh svobode in demokracije pre-
veval vse ustanove EU in s tem tudi države 
članice. Za kaj takega pa potrebujemo od-
ločnost in pokončno držo vseh, ki smo jim 
zaupali vodenje nacionalnih držav in evrop-

skih institucij. Fašizem in nacizem v Evropi 
sta dejstvo, oba pa sta imela za cilj uni-
čenje slovenskega naroda. In ravno zaradi 
tega veterani vojne za Slovenijo, ki smo 
pred 28 leti stopili v bran mladi demokra-
tični državi Sloveniji in skupaj s takratno 
Milico in drugimi strukturami obranili nje-
no neodvisnost, opozarjamo, da se je treba 
vsemu temu odločno upreti in storiti vse, 
da se preneha s potvarjanjem zgodovine in 
da se naredi konec zgodovinskemu revizio-
nizmu. Veterani vojne za Slovenijo namreč 
ne moremo mimo obsodbe enostranske, 
neobjektivne in tudi selektivne interpreta-
cije zgodovinskih dejstev. Vsi ti pojavi v 
Evropi v 21. stoletju v naši neposredni so-
seščini, na naših mejah na zahodu, vzhodu 
in jugu, so povsem nesprejemljivi in vredni 
vse obsodbe, saj so v popolnem nasprotju 
z vrednotami, na katerih je zgrajena in za-
snovana moderna združena Evropa.«

Besedilo: Janez Gregorič



OBVESTILA - OGLASI

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - maj / junij 2019
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

petek, 17. maj ob 15:30 DOBRODELNO NOGOMETNO 
DRUŽENJE OB 90. LETNICI 
USTANOVITVE KLUBA

Nogometno igrišče v športnem parku 
Mengeš

NK LABY"S MENGO 28

sobota, 18. maj ob 10. uri MELODIJE OKUSOV IN GLASBE - 
KUHNA V MENGŠU

Tržnica pred gasilnim domom, Zavrti 2, 
Mengeš

OBČINA MENGEŠ, TURISTIČNO 
DRUŠTVO MENGEŠ, TOMA 
PRIREDITVE, KD MIHAELOV SEJEM

nedelja, 19. maj ob 8. uri TURA PALČKA POHAJALČKA - 
ŠKRBINA NA MEŽAKLI

Jesenice PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

torek, 21. maj ob 8. uri TURA RADOJČ NAD VELENJEM Velenje PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

sreda, 22. maj ob 19. uri POMLADNA PEVSKA VAJA MEPZ 
SVOBODA MENGEŠ

Kulturni dom Mengeš, Slovenska cesta 
32, Mengeš

MEPZ SVOBODA MENGEŠ

sobota, 25. maj ob 8. uri TRDINOV POHOD - NANOS Nanos PD JANEZ TRDINA, MENGEŠ

nedelja, 26. maj ob 18. 
uri

TURNIR V PIKADU Društvo Aia - Mladinski center Mengeš, 
Slovenska cesta 28, Mengeš

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠŠ

sreda, 29. maj ob 19. uri OSREDNJA SLOVESNOST OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU S 
PODELITVIJO PRIZNANJ

Kulturni dom Mengeš, Slovenska cesta 
32, Mengeš

OBČINA MENGEŠ

sobota, 1. junij ob 8. uri TRADICIONALNA TABORNIŠKA 
GOLAŽIJADA

Mengeš DRUŠTVO TABORNIKOV - ROD 
UPORNEGA PLAMENA MENGEŠ

sobota, 1. junij ob 10. uri 11. VZPON MENGEŠKA KOČA Mengeš KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ
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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

“Zato smemo veselega očesa gledati v prihodnost, ki bode gotovo 

čedalje jasneja za naš narod, ako le mi križem ne držimo rok in ne 

zanemarjamo imenitnega dela, ktero so pridni rodoljubi že tako daleč 

dognali.” Janez Trdina, Zgodovina slovenskega naroda, 1866

Vsem prebivalkam in prebivalcem Občine 
Mengeš želimo lepo praznovanje občinskega 

praznika.

Vsem občankam in občanom

čestitamo ob občinskem prazniku – Trdinovem dnevu, 

in vam želimo prijetno praznovanje!

Kjer je dom, tam je moje srce.
Vsem občankam in občanom 
želimo prijetno praznovanje 

praznika Občine Mengeš 2019

OOSLS Mengeš

Ob občinskem prazniku Občine Mengeš 
- Trdinovem dnevu, vsem občankam in 
občanom želimo prijetno praznovanje.

 Franc Jerič  - Lista za občino Mengeš



                              

 iz Mengša

VAS VABIJO NA

             RAZSTAVO ROČNIH DEL                  

       Otvoritev razstave bo v

                             Petek, 17. 5. 2019, ob 19.30 

                                    v avli Župnijskega doma v Mengšu.

             

                          Razstava bo na ogled tudi v 

                                   soboto, 18. 5., in nedeljo, 19. 5., 

                                   od 9. do 20. ure           

Backove vezilje

Organizator: MoKZ Mengeški Zvon
Pokrovitelj: Župnija Mengeš, Občina Mengeš

V nedeljo 26. maja 2019 ob 16.00 
v župnijski cerkvi v Mengšu.

Sodelujejo domači zbori z gosti.

Koncert Marijinih 
pesmi

Maj časti Marijo
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Prizma optimizma v 
Mengšu

V soboto, 18. maja, ob 20. uri bo v Kulturnem domu 
Mengeš radijska oddaja 1. programa Radia Slovenija. 

Prvič v Mengšu.

Razvedrilna radijska oddaja Prizma optimizma tokrat vabi 
v Kulturni dom Mengeš, kjer bosta ob boku Big Banda RTV 

Slovenija nastopila glasbena gosta Anja Strajnar in Rok 
Ferengja. Nastopila bo tudi Dramsko recitacijska skupina 

Društva upokojencev Mengeš pod vodstvom Matjaža 
Repnika. Ob tem pa ustvarjalci oddaje seveda ne bodo 

pozabili tudi na pikre, družbeno aktualne, a vseeno izjemno 
domiselne humorne vložke sodelavcev legendarne radijske 

oddaje Radio
Ga-Ga Saša Hribarja in Tilna Artača.

Neposredni prenos oddaje bo ob 20. uri
na 1. programu Radia Slovenija.

Prireditev je podprla Občina Mengeš. 

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni dejavnostim 
Društva upokojencev Mengeš.

Lepo povabljeni in dobrodošli!

Voditelj oddaje Prizma optimizma Milan Krapež in komik 
Tilen Artač. Foto: RTV SLO



Bolečina se da skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le ljube skrbne mame 
nihče nam ne more več vrniti.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 86. letu starosti 

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

MAJDA KLEMENČIČ
rojena Kosec

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče ter darove za svete maše.

 
Hvala gospodu župniku Marku Koširju, pevcem 

ter trobentaču za lepo opravljen poslovilni obred, 
PGD Mengeš in Društvu upokojencev za sprem-

stvo in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste našo mamo Majdo nosili, jo 
nosite in boste nosili v srcu.

Vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,

spomnite se, kako živel sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče in ata

EDVARD PURKART starejši
iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za 
izrečeno sožalje, darove, podarjeno cvetje, sveče 

in svete maše.

Hvala dr. Melaniji Nikić Gačeša in sestri Andreji, 
patronažni sestri Sabini za zdravniško oskrbo ter 

osebju DP Mengeš za nego na domu.
Hvala gospodu župniku Marku Koširju za lepo 
opravljen obred in sveto mašo. Pogrebni službi 
Vrbančič, pevcem kvarteta Krt, trobentaču g. 

Komparetu za zadnji pozdrav, praporščakom ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.

OGLASI - ZAHVALE
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The Lions Clubs International

Kamniški in domžalski LIONS klub organizirata 
humanitarno dobrodelni tek – TEČEM, DA POMAGAM

Letošnji tek z veseljem organiziramo in napovedujemo že sedmič 

Prireditev bo v soboto, 1. junija 2019, ob 10. uri v Arboretumu Volčji Potok. Tek poteka ob Kamniški

Bistrici na lokaciji Arboretum–Domžale–Arboretum. Tekli bomo na 5 km in 11 km z meritvijo časa

teka – MALI/MALI MARATON. Pripravljamo tudi bogat spremljevalni program in kot že tradicionalno

bo tudi hoja z zavezanimi očmi na razdalji 95,6 m – županov in podžupanov iz občine Domžale, občine

Kamnik, občine Komenda, občine Mengeš in občine Trzin. Zbrana sredstva iz startnine bomo letos

namenili združenju MALI VITEZ ter pomoči 

potrebnim v naših občinah. 
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Foto: Edvard Vrtačnik

OBČINA MENGEŠ
Župan

Spoštovani občanke in občani,
vabim vas, da se 

v sredo, 29. maja 2019, ob 19. uri
v Kulturnem domu Mengeš

udeležite

OSREDNJE SLOVESNOSTI
S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ,

na  kateri bomo obeležili občinski praznik Občine Mengeš.

Kulturni program: 

Vrtec Mengeš,
Glasbena šola Mengeš,

Kulturno društvo Antona Lobode
in

Mengeška godba.

Vljudno vabljeni!

Župan Občine Mengeš
Franc Jerič


