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Tam kjer ima Občina 
vpliv na izvedbo, bodo 
letos veliki premiki

Mengeška marela iz 
domačih logov

Srečanje najboljših 
športnic in športnikov 
občine Mengeš 2016

Mengšan Nik Purnat 
postal državni prvak 
v judu

3. Prešernov dan na 
Dobenu

16 26 298 10

Eden vrhuncev večera Mengeške marele 
je bil zagotovo nastop Adija Smolarja 
skupaj z godbo in solo. Z odličnimi 
besedili in preprostimi vsem znanimi 
melodijami je pritegnil pozornost 
poslušalcev, ki so z veseljem zapeli 
skupaj z njim.
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KONCERT K L A PE

SU BR EN UM
i n Ž ENSK E  SK U PI NE  K A L I N A

GR AD JABLE, 
SOBOTA 25. 3. 2017, OB 19.00

P R E D P R O D A J A  V S T O P N I C :  TEATER BAR MENGEŠ

informacije:  041 760 277

28.3. in 24.4. 2017
ob 18.00

NAPOVEDNIK  A IA  –  M l ad i n s k i  c en t e r  Menge š :   o d  ma r e c  2017  
ML AD INC  bo  odp r t  o d  17 .00  d o  22 .00  od  p on .  d o  p e t . ,  v  s o b .  g l e d e  n a  d o g odke ,  v  n ed .  o d  18 .00  d o  22 .00

Več  i n f o  n a :  f b  d r u s t v o  a i a ,  d r u s t v o . a i a@gma i l . c om ,  T:070 -732 -070

KAJ SE DOGAJA
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – POPOTOVANJE PO BALKANU, v sredo, 15. marca, ob 18.00, v Mladincu (Barbara Benčan)
*VIDIM PRIHODNOST – Od navdušenja do strasti ali kako do sanjskega poklica, interakitvno predavanje v sredo, 22. marca, 
ob 18.00, v Mladincu (Silva Abram)
*MOVIE NIGHT RISANKA  KUBO and TWO STRINGS, v soboto, 18.marca ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*USTVARJALNA DELAVNICA – MATERINSKI DAN, v petek, 24. marca, od 17.00 do 19.00, v Mladincu, obvezne prijave 
na drustvo.aia@gmail.com do 23. marca do 15.00, v Mladincu ( Sava Kralj) 
*TURNIR V BADMINTONU, v soboto, 25.marca, ob 18.00, v ŠD Partizan Mengeš, prijave na drustvo.aia@gmail.com 
(Simon Štebe)
*VIDIM PRIHODNOST – predstavitev poklica, pogovorno srečanje, v sredo, 12. aprila, ob 18.00, v Mladincu (Alenka Zdešar)
*PREDAVANJE DEPRESIJA, ZDRAVILA IN KONOPLJA, v sredo, 19. aprila, ob 17.00, v Mladincu (Barbka Špruk in gostje)
*VIDIM PRIHODNOST – predstavitev poklica, pogovorno srečanje, v sredo, 24. maja, ob 18.00, v Mladincu (Alenka Zdešar)
PLES, VADBA IN SOLO PETJE
* HIP HOP, pionirska skupina v torek in četrtek od 18.00 do 19.00; mladinska skupina v torek in četrtek od 19.00 do 
20.00,  hip hop urice za mlajše (predšolske) ob četrtkih od 17.00 do 18.00,  treningi in plesne urice bodo v prostorih 
mladinskega centra (Sanja Tomšič )
 *PILATES, ob torkih in četrtkih od 20.00 do 21.00, ob sredah od 16,00 do 17.00 pilates za mlade nosečnice,  v 
prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*SOLO PETJE, ob petkih oz, termin po  dogovoru, prijave  in info na na drustvo.aia@gmail.com ali na vokalstudio.
soncna@gmail.com, v Mladincu (Nina Zupan)
UČENJE IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, v četrtek od  16.00 - 21.00  (termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake 
in študente,  v Mladincu (Rok Resnik) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching) termin individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.
com,  v Mladincu (Silva Abram)
*NOVO TEČAJI ANGLEŠČINE – aktivno in učinkovito učenje, za predšolske 25 urni, za osnovnošolce 25 urni, za 
srednješolce (maturitetni tečaji) 28 uri. Pričetek tečajev 27. marca v prostorih Mladinskega centra. Več info na drustvo.
aia@gmail.com ali info@speakup.si.
SVETOVANJE - ZDRAVJE
*PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, individualno, prijave na: svetovalnica.aia@gmail.com ,v Mla-
dincu ( dr. Mojca Petrič)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, ob torkih oziroma po dogovoru, prijave  in več info-
mracij na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu (Eva Polančec)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 
13.30 – 16.30, ali po dogovoru, izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega 
centra  (Sanja Tomšič)

Vabilo!

Društvo upokojencev Mengeš vabi vse svoje 
članice in člane na redni letni občni zbor, 

ki bo v soboto, 25. marca 2017, ob 14. uri, v 
avli Osnovne šole Mengeš. 

Vabljeni!

Predsednik DU, Janez Šutar
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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. marca 2017.

Kazalo

4 Občina

8 Intervju

10 Reportaža Marela

12 Mengeški utrip

22 Reportaža Pust

24 Zanimivo

26 Šport

29 Kultura

30 Iz življenja cerkve

32 Pisma bralcev

34 Obvestila - Oglasi

Pomembna posebnost portala je namreč v tem, da na njem prav 
vsakdo lahko obvešča svojo in sosednje lokalne skupnosti. Registra-
cija na portalu je brezplačna, omogoča pa objavljanje novic, prihaja-
jočih dogodkov, dodajanje fotografij, pošiljanje tedenskih e-novic in 
urejanje vizitke vaše organizacije, s tem pa ponuja svojevrstno pred-
stavitev podjetjem, društvom in organizacijam, ki jih velike medijske 
hiše pogosto spregledajo. To so tudi razlogi za priljubljenost portala 
in vedno večji doseg bralcev, ki jih privabljajo zanimive vsebine in 
natrpan koledar dogodkov. Pridružite se tudi vi in soustvarjajte vse-
bino na www.mojaobcina.si/menges

Maša Ribnikar, vodja uredniške službe

Mengeš najuspešnejša 
občina
Pozdravljeni bralci Mengšana in portala MojaObčina.si.
Z veseljem in ponosom povem, da je Mengeš ena izmed najuspešnej-
ših občin v projektu, ki v prvem letu in pol beleži odlične rezultate. 
V Mengšu sodeluje že 46 organizacij iz občine in 101 avtor, ki na 
portalu skupaj soustvarjajo lokalno dogajanje, ki ga bralci z veseljem 
spremljajo. V zadnjem tromesečju je portal dosegel 31 563 ogledov 
prispevkov in dogodkov.

Ed
Pencil



Mladi so naša prihodnost 
in naše največje bogastvo
Kaj kot družba pričakujemo od mladih? Jim damo dovolj po-
gojev za spodbudno in kreativno delo v družbi? Jim zmoremo 
dati vse potrebno, da lahko veliko pričakujemo od njih? Kako 
lahko napredujejo, da jih ne vidimo zgolj kot konkurenco pri 
iskanju zaposlitve ali kot osebe, ki ne izpolnjujejo pričako-
vanj današnjega časa? Ali jih dovolj dobro usposabljamo za 
življenje v skupnosti, kjer so zahteve danes zelo velike? Kaj 
za mlade naredimo starši, šola, politika in družba? Res veliko 
vprašanj, kajne?

K razmišljanju o mladih sta me spodbudili dve aktualni temi. Ideja 
o ponovni uvedbi vojaškega naborništva ter uvedba vajeništva v stro-
kovne šole, ki sicer že poteka. Pri slednjem menim, da je to pravilna 
usmeritev, saj tako mladi v času šolanja še v praksi dodobra spoznajo 
poklic, ki so si ga izbrali. Sistem vajeništva smo v preteklosti že imeli, a 
so nekateri menili, da to ni potrebno. Da so bolj kot ne dovolj le knjige 
in teoretično znanje. Na srečo so pristojni v šolstvu in politika končno 
dojeli, da je v sistemu izobraževanja praksa še kako potrebna oziroma 
nujna. Vse to narekujejo tudi potrebe v gospodarstvu, kjer so podjetja 
zelo aktivna pri dodeljevanju štipendij v vseh letih šolanja. Še bolj kot 
štipendije pa je pomembno to, da si mladi na ta način lažje zagotovijo 
zaposlitev. Na ta način dajemo mladim signal, da jih kot družba potre-
bujemo, ter občutek, da so za družbo še kako koristni.
Pri vprašanju ponovne uvedbe vojaškega naborništva pa po mojem 
mnenju odgovor ni povsem preprost. Nekatere ankete kažejo, da naj 
bi naborništvo potrebovali, predvsem iz razloga, ker so mladi danes 
premalo telesno aktivni, disciplinirani, hkrati pa naj bi imeli premalo 
občutka za red, spoštovanje in pozitivnega odnosa do domovine. Sam 
sem mnenja, da jim nekaj mesecev »strogosti« prav gotovo ne bi ško-
dilo,  vendar je za vzgojo in življenje vse to premalo. Mlade je potrebno 
začeti vzgajati v njihovem otroštvu. To je odgovornost staršev, šole in 
politike, ki ima tudi močan vpliv na sistem izobraževanja, ter nenaza-
dnje vseh nas, ki živimo v skupnosti, katere del so tudi mladi. Predvsem 
jim moramo, po mojem mnenju, dati več priložnost v dobi oblikovanja 
osebnosti, da se izkažejo in pokažejo ves svoj potencial, ki ga premo-
rejo. Menim, da mlade vse prevečkrat podcenjujemo v razumevanju 
današnjega časa. Tempo življenja in razvoj tehnologije je danes res tako 
hiter, da imamo generacije 60` in 70` včasih nemalo težav. Mladi teh 

težav nimajo, saj so s to tehnologijo odraščali. Čeprav živijo v tehnolo-
škem smislu popolnoma drugače kot nekoč, je bistvo vsega, da se še 
vedno lahko od njih ogromno naučimo in oni seveda od nas. Za to je 
potrebno le malce razumevanja, medsebojnega spoštovanja in potrpe-
žljivosti, predvsem pa jim moramo dati priložnost. Jih enostavno »spu-
stiti zraven« tudi pri pomembnih odločitvah, čeprav morda v prvem 
trenutku vse »tisto« ne bo popolnoma zadovoljilo naših pričakovanj. 
Uvod nam postavlja še mnogo več vprašanj in izzivov, na katere pa si 
poskušajmo sami odgovoriti. S poglobljenim razmišljanjem o njih bomo 
lahko kaj kmalu prepoznali, da so mladi resnično naša prihodnost.
Prav zato je vaša vloga pri vzgoji, drage mame, zelo velika in odgo-
vorna. Zato vam ob vašem prazniku - materinskem dnevu iskreno če-
stitam. Za vse napore, ki jih vlagate v oblikovanje družine ter svojih 
otrok. Jih bodrite, usmerjate ter jim dajete ljubezen, ki je še vedno 
najpomembnejša sila življenja. S tem prav gotovo lažje prenašajo in 
razumejo današnji čas. Naj vam bodo pomladanski topli dnevi navdih, 
da ste storile vse najboljše, kar ste zmogle in zmorete.

Besedilo: Bogo Ropotar, podžupan
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Varovanje zavarovanih 
živalskih vrst v območju 
Natura 2000 tudi v 
občini Mengeš
Občina Mengeš bo skupaj z Zavodom RS za varstvo narave 
in njihovimi prostovoljci tudi v letu 2017 postavila ograje za 
zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom. Ograja bo posta-
vljena na najbolj kritičnem odseku ceste od križišča Martinek 
do Mengša. Ograja bo postavljena v času selitve zavarovanih 
dvoživk, predvidoma en mesec - od konca februarja do kon-
ca marca. Natančen časovni termin je odvisen od vremenskih 
razmer in je lahko tudi krajši. Postavitev ograje bo potekala 
predvidoma en dan, sodelovali pa bodo zaposleni na Zavodu 
RS za varstvo narave, prostovoljci in predstavniki občine. Za 
ustrezno prometno signalizacijo bo poskrbljeno.

Občina Mengeš je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave že v 
letu 2015 izdelala ustrezne prepuste za žabe, in sicer pod cesto med 
Mengšem in Šinkovim Turnom. Takrat so bile prvič postavljene tudi 400 
m dolge ograje za preprečevanje povoza dvoživk, ki se v pomladnih in 

Opozorilni znak za zaščito zavaronih dvoživk pred povozom
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Gradnja manjkajočega 
dela obvoznice v občini 
Mengeš med izvedbenim
prioritetami
V torek, 7. februarja 2017, je bil v zvezi z opravljenimi aktivno-
sti glede gradnje manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš 
na pobudo Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, organiziran 
sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za ko-
penski promet. Na sestanku sta bili s strani ministrstva prisotni 
mag. Darja Kocjan, direktorica direktorata, in Marjeta Vozelj, 
podsekretarka, ki spremlja pripravljalne aktivnosti za gradnjo.

V uvodnem delu sestanka je mag. Darja Kocjan, direktorica direktorata, 
opozorila na dopis o opravljenih aktivnostih za pripravo gradnje manjka-
jočega dela obvoznice v Občini Mengeš, ki ga je v teh dneh občini po-
sredoval DARS. V dopisu je zapisano, da je gradnja manjkajočega dela 
obvoznice med izvedbenimi prioritetami. Na sestanku je bilo poudarjeno, 
da skladno z obljubami o začetku gradnje manjkajočega dela obvoznice 

v Občini Mengeš intenzivno nadaljujejo s pridobivanjem zemljišč, ki so 
potrebna za gradnjo manjkajočega dela. Po pričakovanjih izvajalca naj 
bi bila zemljišča v celoti pridobljena v naslednjih mesecih. Prav tako so 
pristopili k noveliranju projektne in investicijske dokumentacije. Priča-
kujejo, da bodo dokumenti za noveliranje gradbenega dovoljenja vloženi 
v prvi polovici leta 2017. Na sestanku je bilo zagotovljeno tudi, da so 
sredstva za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice rezervirana v delov-
nem planu DARS, v pripravi pa je tudi razpis za izbiro izvajalca, ki bo 
objavljen takoj po pridobitvi gradbenega dovoljena.
Na sestanku je mag. Darja Kocjan opozorila, da so bili postopki pri izbiri 
izvajalcev na javnih razpisih v zadnjem letu zaradi pritožb neizbranih 
prijaviteljev zelo dolgotrajni, nekateri postopki so od objave razpisa do 
končne odločitve potekali tudi več kot pol leta. Tudi zaradi tega je težko 
napovedati točen začetek gradnje manjkajočega dela obvoznice. Na mi-
nistrstvu pa vseeno ocenjujejo, da bi z deli lahko začeli v drugi polovici 
gradbene sezone 2017 ali najkasneje takoj z začetkom gradbene sezone 
v letu 2018. Vsi prisotni so ugotovili, da izvedbena dela potekajo skla-
dno z načrti, vendar sta se župan in direktorica direktorata vseeno do-
govorila za redno komunikacijo in obveščanje o opravljenih aktivnostih.
V zadnjem delu sestanka sta se dotaknila tudi problema tovornega pro-
meta v Občini Mengeš. Mag. Darja Kocjan je opozorila, da bo delno 
razbremenitev tovornega prometa, na odsekih, ki omogočajo podobno 
izogibanje plačilu cestnine kot v Mengšu, prineslo že elektronsko cestni-
njene. Testno ga bodo uvedli v drugi polovici leta 2017, v polni meri pa 
bo aktiven v letu 2018. Župan je v zaključnem delu sestanka izpostavil 
tudi, da je za ureditev prometa v regiji pomembna obvoznica Želodnik-
-Vodice v celoti. Prisotni sta opozorili, da so na ministrstvu začeli s pri-
pravo programa dela za naslednjih 6 let, v katerega bo najverjetneje 
vključena tudi gradnja obvoznice Želodnik-Vodice, a zagotovil o sredstvih 
in začetku del do zaključka omenjenega programa ne morejo dati.

Besedilo: Občinska uprava

jesenskih mesecih iz bajerja množično selijo v primerne razmnoževalne 
in prezimovale habitate. Selitev poteka preko ceste med Mengšem in 
Šinkovim Turnom, kjer je v preteklosti prihajalo do množičnega povoza 
dvoživk, kar dolgoročno negativno vpliva na velikost populacije teh zava-
rovanih vrst dvoživk.
Tudi v letu 2017 bo Občina Mengeš ponovno sodelovala z Zavodom RS 
za varstvo narave. V času pomladne selitve zavarovanih dvoživk bo na 
najbolj kritičnem odseku ceste, od križišča Martinek do Mengša, ob goz-
dnem robu, postavljena ograja iz propilena visoke gostote, zelene barve, 
v višini enega metra. Ograja je približno na dva metra z vezicami pritr-
jena na lesene količke v višini enega metra. S postavljeno ograjo se bo 
pri pomladni selitvi dvoživk v primerne razmnoževalne habitate preprečil 
prihod zavarovanih dvoživk na cestišče. Dvoživke se bodo nato počasi 
premikale ob ograji vse do zanje pripravljenih prepustov pod cesto, kjer 
bodo pod cesto prešle na drugo stran in varno nadaljevale pot. V obdo-
bju najintenzivnejše selitve bodo prisotni tudi prostovoljci Zavoda RS za 
varstvo narave. Pri postavitvi se za zagotavljanje prometne varnosti ude-
ležencev v prometu upošteva predpisani varnostni odmik od cestišča.

Besedilo: Občinska uprava
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Kulturni dom Mengeš bo 
s krožno intervencijsko 
potjo zagotavljal požarno 
varnost
Občina Mengeš je pristopila k projektu Požarna varnost v Kul-
turnem domu Mengeš (KD Mengeš). Pri pregledu objekta je bilo 
ugotovljeno, da je potrebno zagotoviti nov požarni red, evakua-
cijske poti iz objekta ter intervencijsko pot za vozila.

V okviru projekta Požarna varnost v KD Mengeš so bili najprej izvedeni 
tehnični in organizacijski ukrepi, ki so zahtevali manj finančnih sredstev. 
Tako so bili zamenjana vsa tesnila na hidrantih v bližini KD Mengeš, 
požarno centralo pa so povezali z vsemi prostori v KD Mengeš. Požarno 
centralo KD Mengeš so hkrati opremili s 24-urno povezavo s centrom 
za intervencijo.
Nato so pristopili k urejanju evakuacijskih poti v samem objektu. Vsa no-
tranja vrata so bila opremljena s t.i. panik kljuko, ki v primeru nevarnosti 
požara omogoča hiter izhod večjega števila obiskovalcev. Vsa zunanja 
vrsta so zamenjali z avtomatskimi vrati, ki so povezana s požarno cen-
tralo in se v primeru požara avtomatično odprejo ter ostanejo odprta. Za 
zagotavljanje dodatne evakuacijske poti iz objekta so v severnem delu 
objekta zamenjani zunanja vrata, jih opremili s panik kljuko ter sprostili 
pot iz objekta. Pri zagotavljanju proste poti iz objekta so zaradi parkira-
nih vozil v neposredni bližini KD Mengeš, ki so zapirala to intervencijsko 
pot, preučevali različne možnosti. Odločili so se za prenovo treh parkirišč 
v lasti/upravljanju Občine Mengeš in jih, za zagotavljanje proste evakua-
cijske poti iz objekta, opremili s protiparkirno zaporo. Ugotovili so, da so 
le tako lahko parkirna mesta v času predstav zagotovo prosta. S tem je 
bila tudi v severnem delu objekta zagotovljena možnost varne evakuacij-
ske poti in hitrega izhoda iz območja morebitnega požara.
V letu 2016 je bila z namenom zagotavljana varnih evakuacijskih poti 
preurejena tudi notranjost kulturnega doma oziroma delno spremenjen 
sedežni red v dvorani. Za zagotavljanje ustrezne širine intervencijske poti 
so bili v določenih vrstah odstranjeni sedeži.
Občina Mengeš je po izvedenih tehničnih ukrepih pristopila tudi k pre-
novi organizacijskih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti v objektu. 
Prenovljen je bil požarni red, ki je predpisal, da mora biti ob vsaki pred-

stavi prisotno usposobljeno osebje za zagotavljanje požarne varnosti. 
To pomeni, da morajo hostese in hostesniki kulturnega doma oziroma 
najemnik prostora zagotoviti osebje, ki lahko zagotovi varno evakuacijo 
obiskovalcev v dvorani, začne z gašenjem požara oziroma ga omeji do 
prihoda gasilcev.
S tem je bila organizacijsko in tehnično zagotovljena evakuacijska pot za 
umik obiskovalcev Kulturnega doma Mengeš po zgoraj omenjenih inter-
vencijskih poteh. Inšpekcijske službe za požarno varnost so po izvedenih 
ukrepih pregledali objekt in ugotovili, da je sedanja ureditev požarne 
varnosti v objektu KD Mengeš lahko vzor za ureditev požarne varnosti v 
številnih starejših kulturnih domovih v Sloveniji.
V letu 2017 se bo s postavitvijo tehničnih ovir vzpostavila še krožna 
intervencijska pot za vsa intervencijska vozila. Za postavitev tehničnih 
ovir so se na Občini Mengeš odločili, ker napačno parkirana vozila, pred-
vsem v času predstav, onemogočajo gasilcem in drugim intervencijskim 
vozilom nemoten dostop do KD Mengeš. Napačnega parkiranja v času 
predstav niso uspeli preprečiti niti z oznakami o pravilnem parkiranju, 
niti z dodatnim parkiriščem nasproti stavbe Občine Mengeš.

Besedilo: Občinska uprava

Stranska vrata Kulturni dom Mengeš

Vhodna vrata Kulturni dom Mengeš

Dodatni izhod za zagotavljanje požarne varnosti v Kulturnem domu 
Mengeš ...

OBČINA
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Gnojilo prvega 
razreda kakovosti!

Več na www.petrol.si/gnojilo

Digestat lahko v bioplinarni prevzamete sami ali pa se dogovorite za dostavo.

Digestat iz Bioplinarne Ihan
Digestat je brez dodanih umetnih snovi ter klavničnih odpadkov 
in je okolju prijazno gnojilo. Vsebuje veliko hranilnih snovi 
in mineralov ter posebno mikrobakteriološko fl oro, zato je 
odlično nadomestilo mineralnim gnojilom, saj povečuje rast 
in količino pridelka. 

Kako do digestata?
Pokličite 041 934 987
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OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU 

Domžale – Kamnik

REPUBLIKA SLOVENIJA

Občina MoravčeObčina Kamnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  
Evropska unija iz Kohezijskega sklada

www.eu-skladi.si

V okviru projekta  Oskrba s pitno 
vodo na območju Domžale - Kamnik 
bodo do poletja končali z vsemi deli 
na celotnem projektnem območju. 
V občini Mengeš so s projektom oskrbe s pitno vodo pričeli že 10. 
4. 2014 in ga uspešno zaključili v juliju 2015. V okviru projekta je 
bilo položenih 2.811,15 metra vodovoda dimenzij DN 250 ter 552,20 
metra vodovoda dimenzij DN 150. Istočasno sta bili na Mengeškem 
polju zgrajeni tudi vrtina VDG 3 in prečrpališče VDG 4. Gre za poso-
dobitve vodovodnega sistema, katerih glavni namen je celostna 
rešitev vodovodnega sistema in s tem zagotavljanje ustreznih ko-
ličin pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, stroškovno učinkovi-
ta oskrba s pitno vodo, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter 
nenazadnje zagotavljanje večje požarne varnosti.
Kakor je povedal župan Občine Mengeš Franc Jerič, gre za iz-
boljšanje življenjskega standarda in zagotavljanje kakovostnih 
osnovnih življenjskih pogojev občanom. »Zdrava in kakovostna 
pitna voda je eden izmed najpomembnejših faktorjev zagotavlja-
nja zadovoljstva in zdravja občanov, ki zvišuje udobnost bivanja. 

Če želimo prihodnjim generacijam omogočiti zdravo okolje, ga 
moramo skrbno varovati in čuvati. S projektom oskrbe s pitno 
vodo na tem območju smo pridobili sodoben in učinkovit vodo-
vodni sistem, ki vključno z našo občino, povezuje še tri občine in 
sicer Domžale, Trzin ter Moravče. Uspešno sodelovanje in povezo-
vanje občin obrodi zgolj pozitivne sadove. Želim si, da to povezo-
vanje ostane tudi v prihodnje. Ne nazadnje pa bi se zahvalil vsem, 

ki so kakor koli sodelovali pri projektu in našim občanom, brez ka-
terih projekt ne bi izpeljali do konca tako uspešno,« je še dodal.
Pogodbenemu izvajalcu gradbenih del je občina Mengeš plača-
la 1.057.558,75 €, za nadzor nad gradbenimi deli pa 24.000,00 €. V 
letu 2016 so na po dla gi prvega zahtevka s strani države in EU pre-
jeli 710.000,00  € upravičenih stroškov. Vrednost celotnega pro-
jekta znaša 11.384.020,57 €.

Kmalu zaključen projekt, 
v katerem sodeluje tudi 
občina Mengeš

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani 
www.pitnavoda-domzalekamnik.si

Prečrpališče VDG 4

clanekDKv_menges182x126.indd   2 10/03/17   08:11
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Razvoj Občine v veliki meri določa občinski 
proračun, ki ste ga sprejeli. Kje so temeljni 
poudarki in njegove usmeritve? Kateri pro-
jekti izstopajo?
Osnovni dokument za delovanje in usmeri-
tve Občine Mengeš je sprejet proračun za 
leti 2017 in 2018. Lahko poudarim, da je  
razvojno naravnan. V tem proračunu je tudi 
postavka za financiranje večnamenske špor-
tne dvorane, ki jo Osnovna šola Mengeš, ob-
čani in naša društva nujno potrebujejo za 
svoje delovanje. Ta investicija je že dolgo 
časa aktualna in se je kar nekako prelaga-
la iz leta v leto, predvsem zaradi  tekočih 
situacij, ki so narekovale tudi drugačna 
vlaganja oziroma financiranje prepotrebnih 
projektov za nemoteno življenje v občini 
Mengeš. To pa so področje vodooskrbe, ko-
munalne opremljenosti kraja in nadgradnja 
centralne čistilne naprave.

V kateri fazi je danes projekt izgradnje 
športne dvorane?
Nadaljujemo z idejnim projektom, izbranim 
na arhitekturnem natečaju, ki pa ga bo po-
trebno v določenih segmentih preprojektira-
ti. To bo potrebno tudi zaradi novega prizid-
ka šole in prilagoditev projekta za pridobitev 
sredstev iz Eko sklada. Velikost oziroma po-
vršina objekta pa ostane enaka.

Športna dvorana pa ni edina, ki ima zago-
tovljena namenska sredstva v novem pro-
računskem obdobju.
V proračunu smo povečali sredstva za špor-
tna društva, mladinski center ter nove po-
stavke v okviru LASa za skupne projekte. 
Kar nekaj mengeških ulic je predvidenih za 
rekonstrukcijo. So pa tudi dodeljena sred-
stva, sicer v manjšem obsegu, za razne 
idejne projekte. Eden od teh je tudi ureditev 
prostora okoli Občine Mengeš, Kulturnega 
doma in parkirišča za njim, saj vemo, da 
bodo potrebe po teh ob izgradnji nove špor-
tne dvorane  večja.

Katere investicije so še ostale iz preteklih 
obdobij in še niso končane?
Od investicij iz preteklega leta je ostal pri-
zidek pri Osnovni šoli Mengeš, ki bo zaklju-
čen do pričetka šolskega leta 2017/18.

Kako je v proračunu Občine z zagotavlja-
njem sredstev financiranja obstoječih in 
novih projektov?
V proračunu je predviden tudi preostali del 
izplačila kohezijskih sredstev, ki so bila že 
odobrena. Za športno dvorano je predviden 
najem kredita v letu 2018 v višini 1.7 mio 
EUR. Lahko pa povem, da smo v zadnjih 

Tam kjer ima Občina 
vpliv na izvedbo, bodo 
letos veliki premiki
S sprejetjem občinskega proračuna so se potrdile smernice razvoja in usmeritve 
Občine Mengeš. Za njihovo izvedbo je najbolj odgovoren prav župan. Zato je 
tokrat Franc Jerič razgrnil tri najbolj pereče projekte, katerih realizacija bo 
najbolj vplivala na udobje bivanja ljudi v mengeški občini.

INTERVJU: Jerič Franc

Ed
Pencil
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letih prihranili 2 mio EUR, ki jih bomo na-
menili za izgradnjo športne dvorane.
Za športno dvorano je predvideno zadol-
ževanje. Ali obstajajo še kakšni krediti iz 
preteklosti?
Zelo pozitivno v poslovanju Občine je, da 
Občina Mengeš nima nobenega kredita iz 
preteklosti. Sam proračun je realno načrto-
van in vsa sredstva so pričakovana. Želimo 
pa si tudi kakšen večji priliv iz različnih  se-
gmentov, kot  na primer iz prodaje lastnih 
nepremičnin in iz skupne lastnine z  obči-
nami.

V Mengšu se v tem letu pričakuje kar nekaj 
novosti. Katero bi poleg gradnje dvorane še 
izpostavili?
Problem, ki ga Mengšani zelo občutimo, 
je pomanjkanje ponudbe s strani trgovcev 
živilske panoge v Velikem Mengšu. Kupec 
objektov, oziroma nedokončanega objekta 
na področju bivšega Traka in Ete, je podjetje 
Apolonij iz Kamnika. To je že pristopilo ozi-
roma so že začeli s postopki za čim prejšnjo 
oživitev in dokončanje teh objektov. Z njimi 
sem v rednem stiku. Informacije z njihove 
strani so spodbudne, saj si kot vsaka go-
spodarska družba želijo čim prej dokončati 
objekt in ga tudi prodati. Tako bo ta prostor 
zaživel in občanom nudil tudi tiste vsebine 
in storitve, za katere smo sedaj v tem prede-
lu Mengša bili več let prikrajšani.

Kdaj naj bi bil po besedah investitorja pro-
jekt zaključen?
Investitor bi želel dokončati objekt do jese-
ni.

Katera je tretja najbolj pereča zadeva v 
Mengšu, ki se ji obetajo svetlejši časi?
Tretja oziroma najbolj prioritetna zadeva je 
izgradnja manjkajočega dela obvoznice. Vse 
aktivnosti, ki so bile izvedene s strani ob-
činske uprave in mene kot župana osebno, 
so razvidne iz zapisnikov, ki so objavljeni 
na občinski spletni strani. Se pa aktivnosti 
izvajajo tudi v tem letu. V tem sklopu bi 
omenil zadnji dopis, ki ga je Občina Mengeš 
poslala 23. 1. 2017 na DARS, v katerem 
smo želeli oziroma zahtevali, da nam v obli-
ki inventurega poročila podajo informacije o 
tem, kje so pristojne inštitucije za izgradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v tem trenut-
ku. 2. 2. 2017 smo od DARS-a dobili od-
govor, ki je že objavljen v celoti na spletu 
Občine Mengeš.

Dobili ste pozitiven odgovor in obljubo. Ka-
kšno?
Bistvo v odgovoru je, da so za dokončanje 

V proračunu smo povečali sredstva za športna društva, mladinski center ter nove postavke v 
okviru LAS-a za skupne projekte

tega dela obvoznice zagotovljena finančna 
sredstva. Postopki pridobivanja zemljišč so 
v zaključni fazi. Ko bodo pridobljena vsa 
zemljišča, bo podana vloga za gradbeno 
dovoljenje, po pridobitvi tega pa razpis za 
izvajalca.

Kdaj naj bi se gradnja obvoznice tudi v re-
snici začela in kdaj naj bi se po njej zape-
ljala prva vozila?
Gradnja po danem terminskem planu naj bi 
se pričela najkasneje v začetku leta 2018, 
po bolj optimističnem scenariju pa lahko že 
letošnjo jesen. Tudi na to temo je potekal 
še zadnji sestanek na Ministrstvu za promet 
in zveze, kjer mi je vse te navedene, v pisni 
obliki posredovane zadeve, potrdila in doda-
tno obrazložila generalna direktorica, mag. 
Darja Kocjan.

Ali ste zadovoljni s predvidenim razpletom 
vse bolj pereče teme v Mengšu?
Osebno sem v tem trenutku zadovoljen s 
potekom za čim prejšnjo realizacijo in do-
končno izgradnjo manjkajočega dela obvo-
znice v občini Mengeš. Vsem občanom bi 
rad sporočil, da je financiranje v popolni 
domeni Ministrstva za infrastrukturo, ki je 
zagotovilo sredstva za program DARS-a. 
Ključni moment pa se je zgodil z obiskom 
vlade Republike Slovenije na gradu Jable, 
spomladi 2016. Po takratnem osebnem sre-

čanju in pogovoru z ministrom dr. Petrom 
Gašperšičem o tej problematiki so se začele 
zadeve bolj aktivno odvijati. V tem trenutku 
realno ni dvomiti, da se vse to ne bi zgodilo 
oziroma zgradilo. Kljub temu pa je Občina 
Mengeš le sogovornik. V vseh teh postopkih 
smo že prej naštetim inštitucijam dokazo-
vali in jih prepričevali v nujnost izgradnje 
tega projekta. Sam osebno želim, da se to 
čim prej zgradi, saj normalno življenje ob 
vsem obremenilnem prometu ni več mogo-
če. Tega so se v zadnjih letih začeli zavedati 
tudi pristojni na ministrstvih in agencijah.

Večanje prometa in neodzivnost državnih 
struktur je privedlo do trenutka, ko so se 
najbolj izpostavljeni Mengšani organizirali 
in opozorili na razmere tudi na drugačen 
način.
Na sestanku s predstavniki DARS-a in 
DRSI, 21. 9. 2016, smo napovedali mo-
žnost cestnih zapor, kar pa se je posledično, 
tudi z ustanovitvijo Civilne iniciative, zgo-
dilo. Sam osebno takšne oblike nezadovolj-
stva občanov podpiram z željo, da tovrstni 
shodi potekajo mirno. Na sestanku smo 
jim še enkrat pripravili  slikovni material o 
problematiki Prešernove ceste in preostalih 
državnih cest v občini z željo in zahtevo po 
takojšnjem ukrepanju.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik
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Tradicijo Marele, nastop ansamblov z vsaj enim članom iz vrst Menge-
ške godbe, sta v letošnjem letu nadaljevala Kvintet Dori ter Ansambel 
Kerlci, ki se je na odru Marele predstavil prvič. Povabljeni ansambel so 
bili udarni štajerski kvintet fantov Vagabundi. Navdušil je tudi Sloven-
ski klezmer band z Mengšanoma in vrhunskima glasbenikoma Mihom 
Koscem na klarinetu in Klemenom Lebnom na harmoniki. Fantje so se 
predstavili s priredbami v stilu klezmer glasbe in to zvrst še bolj približali 
poslušalcem. Eden vrhuncev večera je bil zagotovo nastop Adija Smolar-
ja z godbo in solo, saj je z odličnimi besedili in preprostimi melodijami 
pritegnil pozornost poslušalcev, ki so z veseljem zapeli z njim.
Mengeška godba je ponovila nekaj najboljših točk z minulega novole-
tnega koncerta, vključno s solističnima skladbama Immer kleiner in so-
listom, kapelnikom Dimitrijem Ledererjem na vedno krajšem klarinetu, 
ter triom trobent v sestavi Alojz Kompan, Rok Novak in Matija Škrlep. 
Na godbene koračnice so ponovno zaplesale Mengeške mažoretke pod 
mentorstvom Anite Omerzu. Godba je premierno predstavila svoji sek-
ciji, in sicer Orkester klarinetov, ki ga sestavljajo nekdanji učenci prof. 
Karla Leskovca, ki jih je učil v mengeški glasbeni šoli, in Moški pevski 
zbor Mengeške godbe. Oboji so navdušili, klarinetisti s kar tremi sklad-
bami, godbeniki pevci, ki jih je posebej za to priložnost pripravil in vodil 
prof. Leskovec, pa z Venčkom napitnic. Celotno prireditev je na humo-
ren način in z različnimi glasbenimi vložki povezoval Klobasekov Pepi.
Za uspešno izvedbo prireditve se Mengeški godbeniki zahvaljujemo čla-
nom TD Mengeš za pomoč pri pripravi odra ter scene, sponzorjem za 
denarno pomoč in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da nam bo večer 
še dolgo ostal v lepem spominu.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: E. V.

V soboto, 11. marca 2017, se je v Kulturnem domu Mengeš od-
vila že 33. prireditev Pod mengeško marelo v organizaciji Men-
geške godbe, ki je tudi tokrat pripravila zanimiv in najbrž tudi 
enega najbolj raznovrstnih programov v vseh triintridesetih letih, 
v katerem ni bilo slišati le narodno-zabavnih ritmov.

Mengeška marela iz 
domačih logov

REPORTAŽA: MENGEŠKA MARELA

Klobasekov Pepi je zapel tudi svojo avtorsko humorno pesem

Ansambel Vagabundi, trobentač

Orkester klarinetov Mengeške godbe sestavljajo klarinetisti, 
bas klarinetist, bobnar in bas kitarist, vsem inštrumentalistom 
pa je sicer primaren inštrument klarinet.

Mengeška godba je pripravila program »iz domačih 
logov«, saj so imeli godbeniki v različnih glasbenih 
sestavih pomembne vloge
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Simpatične Mengeške mažoretke so tudi tokrat zaplesale 
z godbo in povezovalcem Klobasekovim Pepijem

Konec prireditve je zaznamoval prisrčen 
nastop otroške folklorne skupine. Zaplesali 
so nekaj slovenskih ljudskih plesov

Ansambel Kerlci so prvič zaigrali na Mareli

Mengeška godba je prvič nastopila 
skupaj z Adijem Smolarjem, ki je 
navdušil s svojimi odličnimi skladbami Udarni in poskočni kvintet Štajercev iz Ansambla Vagabundi

Slovenski klezmer band sestavljajo sami vrhunski glasbeniki, ki 
preigravajo zanimivo zvrst glasbe, ki je prijetna za poslušanje, mnogokrat 
pa ima solistično vlogo prav klarinet

Moški pevski zbor Mengeške godbe, tokrat pod vodstvom prof. Karla 
Leskovca, ki ni le klarinetist, temveč tudi odličen zborovodja
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Priložnosti za razvoj turizma in podjetništva v Srcu 
Slovenije s tremi novimi evropskimi projekti
Spodbujanje pešačenja v mestih, promocija odgovornega inoviranja v podjetjih ter razvoj trajnostnih konceptov v 
turizmu so teme treh novih projektov, ki jih izvaja Razvojni center Srca Slovenije. Izvajajo se na novem programu 
Interreg Podonavje (Danube Transnational Programme), aktivnosti pa bodo potekale na območju Srca Slovenije od 
letošnjega leta dalje.

CityWalk projekt spodbuja trajnostne oblike mobilnosti, posebej ak-
tivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja. Glavni namen 
projekta je izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje, kot rezultat pa 
se predvideva zmanjšanje emisij in hrupa ter povečana varnost in 

MENGEŠKI UTRIP

zdravje prebivalcev. Projekt lahko spremljate na uradni spletni strani 
www.interreg-danube.eu/citywalk.
INSiGHTS je turistični projekt, ki spodbuja trajnostno uporabo narav-
nih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelene-
ga turizma. Projekt je še posebej relevanten za področje razvoja turiz-
ma in dela s posameznimi turističnimi ponudniki. Aktivnosti projekta 
bodo objavljene na www.interreg-danube.eu/insights.
Projekt D-STIR promovira uporabo odgovornih raziskav za izboljšanje 
pogojev za razvoj inovacij v državah Podonavja. V izbranih podjetjih 
na območju Razvojnega partnerstva Srca Slovenije bo testirana po-
sebna metoda »STIR«, ki je bila razvita na Univerzi v Arizoni. Spletna 
stran projekta je www.interreg-danube.eu/d-stir.
Pri vseh omenjenih projektih Razvojni center Srca Slovenije sodeluje 
kot odgovorni partner za promocijo in diseminacijo projektnih rezul-
tatov na mednarodni ravni. Povabila za opravljanje te vloge smo od 
vodilnih partnerjev prejeli na podlagi referenc v evropskih projektih 
uspešnega dela v preteklosti.

Besedilo: Ana Savšek
Foto: arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije

Veterani vojne za Slovenijo kulturni praznik vzeli za 
svojega
Letos so veterani OZVVS Zg. Gorenjske že enajstič organizirali pohod iz Radovljice do Vrbe. Sedaj je ta pohod 
posvečen tudi nekdanjemu veteranu slovenske osamosvojitve, Janezu Svetini.

Pohod je bil dolg 14 km in je potekal od Radovljice do Bleda, kjer je 
bil postanek in krajša slovesnost ob najstarejšem spomeniku našemu 
vrlemu poetu, Francetu Prešernu. Tam nas je nagovoril nekdanji poli-
tik Viktor Žakelj in nam na kratko orisal prehojeno pot našega naroda 
od prvih omemb do danes. Nadaljevali smo proti Vrbi, kjer je bila ob 
13. uri osrednja proslava.
Glavni govornik je bil naš znani pisatelj, dramaturg in še marsikaj 
Anton Partljič. Svojim sproščenim govorom je požel obilo odobravanja 
množice, ki se je zbrala v čast kulturnega praznika. Poudaril je, da 
brez kulture, brez slovenske besede, brez želje živeti v tem okolju, 
ne bi nikdar iz naroda postali nacija. Ne samo učimo se, tudi berimo 
Prešerna.
Po končani slovesnosti smo preostanek popoldneva preživeli v starem 
mestnem jedru Radovljice, rojstnem kraju zavednega Slovenca  An-
tona Tomaža Linharta.
Ob nadaljevanju gastronomsko-kulturnih užitkov smo ugotovili, da 
Slovenije ne bi zlahka zapustili, kakor je tudi nismo leta 1991, in smo 
se poleg besede še z orožjem v roki postavili v bran domovine.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Postanek in krajša slovesnost ob najstarejšem spomeniku 
našemu poetu, Francetu Prešernu
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Preden so začeli z izvajanjem dnevnega reda so zboru predlagali v 
izvolitev Minko Repanšek in Petra Brojana za overovatelja zapisnika, 
v verifikacijsko komisijo pa Miho Justina in Kajo Ručigaj. Sledila 
so poročila predsednice Nataše V. Jerič, blagajničarke Beti Stopar, 
vodje Pevske skupine Rž Barbare Justin in predsednice Nadzornega 
odbora Marjane Brojan. K razpravi o predstavljenih poročilih, ki so 
bila med člani sprejeta s simpatijami in ploskanjem, so se vključili 
tudi naši dragi gostje. Župan Franc Jerič je v svojem in imenu 
občine pohvalil zagnanost in delavnost društva, ki s prireditvami, 
na katerih je pogosto navzoč tudi sam, skrbi za kulturno življenje v 
vasi in širše. Še posebno se je zahvalil za lepo sodelovanje z Občino 
Mengeš. Pohvalil je izjemno kakovostno in uspešno delo Pevske 
skupine Rž, ki jo spremlja in posluša na nastopih. Robert Ručigaj 
in Matjaž Anžlovar sta za uspešno delo na kulturnem področju in 
odlično sodelovanje med loškimi društvi izrekla lepe besede pohvale 
in zahvale. Po prijetnih nagovorih gostov je delovni predsednik 
dal poročila v potrditev, kakor veleva pravilnik. Potrditev je bila 
soglasna. Nato je predsednica razgrnila še delovni in finančni načrt 
za leto 2017, ki je bil v zadovoljstvo članov sprejet in potrjen. Pri 
točki razno smo spregovorili o novostih in težavah, ki nas spremljajo 
pri pripravi letošnjih prireditev zaradi nove zakonodaje. Ob koncu 
se je delovni predsednik vsem zahvalil za udeležbo in jih povabil na 
pogostitev.

Besedilo: Jože Brojan

Zbor članov KD Antona 
Lobode Loka
Zadnji februarski petek smo se članice in člani KD Anto-
na Lobode zbrali na 22. občnem zboru, na katerega so 
bili povabljeni tudi gostje: župan Franc Jerič, predsednik 
Prostovoljnega gasilskega društva Loka Robert Ručigaj in 
predsednik Športnega društva Loka Matjaž Anžlovar. Po 
uvodnem nagovoru in dobrodošlici predsednice Nataše Vr-
hovnik Jerič je izvoljeno delovno predsedstvo – v sestavi 
predsednika Matjaža Lobode ter članov Barbare Justin in 
Jožeta Brojana, ki je vodil tudi zapisnik – začelo svoje 
delo.

Med nami so bili tudi mladi

LOKA

Otroška pustna sobota v 
Loki
 
»Maske na glavo, šminko na usta pa gremo v Loko preganjat 
pusta. Glasba naj zraven se glasno igra, naj sliši se smeh 
tja gor do neba. Naj ve se, da danes preganjamo pusta, da 
poleg veselja bodo polna še usta. Krofi, flancati, meso in 
klobase, vsak, kdor se našemi, dobi nekaj zase,« se glasi 
ena od pesmi o loških maškarah. No, tokrat mesa in klobas 
ni bilo! Krofi pa! Pridne članice KD Antona Lobode so poskr-
bele, da so male maškare dobile tudi topel čaj in sladkarije.
 

Seveda so mislili tudi na tiste malo starejše, a mlade po srcu. Ne 
glede na našemljenost. S čim so bili postreženi, naj ostane pustna 
skrivnost! Maškar ni bilo manj kot sto, več kot dvesto pa tudi ne. S 
soncem obsijana pustna sobota je v Športni park Loka privabila vse 
željne pustnega časa, da se poveselijo med seboj in z družinskim gle-
dališčem Kolenc. In niso jih razočarali. Velike in majhne maškare, lepe 
in grde, prijetne in namazane z vsemi žavbami, v otroških vozičkih in 
naročju so ob ritmih glasbe omenjenega gledališča pele in plesale, se 
smejale in vriskale ter bile ob koncu – tiste z največ pustne domišljije 
na sebi – tudi nagrajene.

Besedilo: Jože Brojan

Ja, bilo je zabavno in norčavo!

KD ANTONA LOBODE LOKA PRI MENGŠU
VABI

V SOBOTO, 25. MARCA 2017, OB 15. URI
V DVORANO GASILSKO-KULTURNEGA DOMA LOKA

NA PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE.

MATERAM IZ LOKE, MENGŠA,
DOBENA IN TOPOL BOMO POKLONILI

STROKOVNO PREDAVANJE 
O BIO VRTU, SADIKAH IN SEMENIH

(PODJETJE AMARANT D.O.O. IZ TRZINA).

ZA GLASBENE UŽITKE BO POSKRBELA
CITRARKA ANA TAVČAR.

OB KONCU BO MOŽNOST NAKUPA SADIK!

Ed
Pencil

Ed
Pencil
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"Gvant, bertah in koravde"
V sklopu prednostne naloge vrtca Mengeš smo v mesecu kulture pripravili razstavo starih oblačil, obutve in dodatkov.  
S pomočjo staršev nam je uspelo narediti bogato in raznoliko razstavo.

Pri zbiranju predmetov smo se morali vrniti za kar nekaj desetletij 
nazaj, in sicer prav k praprababicam in prapradedkom. Moda se 
je v tistih časih naglo spreminjala, vse od delavskih do gosposkih 

oblek. Prevladovale so enolične, umirjene barve (rjava, bela). Kroji 
so bili enostavni in večinoma izdelani po »istem kopitu«. Uspelo 
nam je pridobiti tudi nekaj dragocenih kosov oblačil, med drugimi 
žensko in moško gorenjsko narodno nošo, za primerjavo pa  smo 
imeli tudi ljubljansko nošo, ki je veljala za bolj gosposko. V času po 
2. svetovni vojni je bila za takratno modo značilna večja količina 
modnih dodatkov, tako za ženske (rute, muf, koravde, krzno, torbi-
ce, pokrivala, rokavice, plet, cekar) kot za moške (kravate, cilindri, 
pokrivala).  Na razstavi smo si lahko ogledali tudi motoristično in 
smučarsko opremo, garnituro za dojenčka, spodnje perilo, elegan-
tne ženske obleke ter obutev za vse generacije. 
Razstavni prostor smo obogatili s predmeti iz preteklosti, kot so 
kolovrat, zibka, sesalec, palica, prti, model za maslo, krtače za 
čiščenje oblačil in obutve. 
Brskanje po skrinjah starih oblačil je bilo za nas, mlajšo generaci-
jo, zelo zanimivo, predvsem pa poučno. Vsem staršem ter sode-
lujočim na razstavi se iskreno zahvaljujemo, saj nam brez vas ne 
bi uspelo. 

Besedilo: Maja Janežič, Nuša Rogelj, Petra Vodlan
Foto: Jernej Ogorevc
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Uspehi Tomaža Fartka v barmanstvu
V začetku meseca, 2. februarja, je v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču na 11. Mednarodnem strokovnem sejmu okusov 
potekalo 26. Državno prvenstvo v mešanju barskih pijač, v pripravi brezalkoholnih koktajlov, ki ga je organiziralo Društvo 
barmanov Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo sedemnajst barmanov in barmank iz celotne Slovenije, med njimi tudi brata 
Fartek iz Mengša, starejši brat Tomaž in mlajši brat Jožef Fartek.

Za tekmovanje je bilo potrebnih kar nekaj priprav. Profesionalno me-
šanje na takšnem tekmovanju je zelo pomembno, saj se ocenjuje tako 
strokovnost priprave koktajla kot tudi izgled koktajla, aromatičnost se-
stavin in najpomembneje - okus koktajla.

Izmed sedemnajstih udeležencev v prvem krogu priprave koktajlov se 
je Tomaž Fartek uvrstil v finale, kjer se je šest najboljših barmanov tega 
tekmovanja še enkrat pomerilo med seboj. Tomaž je po skupnem se-
števku in oceni prejel nagrado za 3. mesto in s tem postal 3. najboljši 
barman v Sloveniji (v kategoriji priprave brezalkoholnega koktajla).

Brata Fartek sta za to tekmovanje pripravila posebno izvirna koktajla
Tomaž je za pripravo koktajla z imenom "Summer Edition 2017" upo-
rabil mango pire, pire pasijonke, ananasov sirup, limetin sok, ananasov 
sok in v sestavine dodal še gazirano mineralno vodo, ki je bila tokrat na 
tem tekmovanju obvezna sestavina vsakega koktajla. Vse sestavine so 
pričarale izjemen in poln sadni okus, kar je pripomoglo k odlični uvr-
stitvi, prav tako kot zelo zanimiv kozarec, ki ga je uporabil, in zanimiva 
dekoracija, vse skupaj na posebni deski, kar je vse skupaj izgledalo 
zelo perfektno in izvirno in tako prepričalo tudi strokovno komisijo, ki 
je ocenjevala.
Jožef je za pripravo svojega koktajla z imenom "Zadnji ples" in je po-
svečen Povodnemu možu in prevzetni Urški, uporabil sirup rdeče gre-
nivke, sirup hibiskusa, pire pasijonke, limetin sok, sok črnega ribeza in 
obvezno sestavino gazirano mineralno vodo. Končni izdelek koktajla, z 
odličnimi sestavinami v posebno lepem kozarcu na podstavku in izvir-
no lepo dekoracijo je navdušil prav vse obiskovalce.
  

Besedilo in foto: Sabrina Fartek

Podelitev nagrad.

Razstavni prostor je bil obogaten s predmeti iz preteklosti, kot so ko-
lovrat, zibka, sesalec, palica, prti, model za maslo, krtače za čiščenje 
oblačil in obutve
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Priznani strokovnjaki mladim in vsem zainteresiranim predstavijo po-
datke in zanimivosti svojega poklica in na vsa vprašanja odgovorijo iz 
prve roke. V sproščenem pogovornem vzdušju, ki ga vodi prostovolj-
ka Alenka Zdešar, lahko mladi izvedo o poklicu tudi podrobnosti, ki 
jih na formalnih predstavitvah običajno ne. 
Tokrat  smo spoznali poklic in delo policista, kriminalista in detektiva. 
Alenka je na srečanje povabila komandirja Policijske postaje Domža-

Predstavitev dela policista, kriminalista in detektiva
15. februarja smo v AIA - Mladinskem centru Mengeš v okviru projekta Vidim prihodnost pripravili pogovorno srečanje, na 
katerem smo predstavili delo policista, kriminalista in detektiva.

Gasilski občni zbor je vedno zanimiv, saj je poln dogodkov

112 SOS OBVESTILA

Tehnična in druga pomoč 1.3.2017 22:15
Ob 22.18 so v Ropretovi ulici v Mengšu gasilci PGD Mengeš 
prenesli osebo iz reševalnega vozila v objekt.

Požari v objektih 11.2.2017 22:09
Ob 22.09 so v Slomškovi ulici v Mengšu zagorele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mengeš, Loka pri Mengšu in To-
pole so požar pogasili, očistili dimno tuljavo ter pregledali okolico 
dimnika in ostrešja. Krajanki so svetovali obisk dimnikarske službe.

Tehnična in druga pomoč 4.2.2017 22:11
Ob 22.41 so na Gasilski cesti, v Loki pri Mengšu, občina Men-
geš, gasilci PGD Loka pri Mengšu posredovali kjer so prebili 
zamašen kanalizacijski odtok ter omogočili nemoteno pot vodi, 
ki je ogrožala objekt.

Besedilo: Gasilci

le, Dejana Koširja, policistko Agato Lucijo Jevnikar in direktorja De-
tektivske pravne agencije, Damjana Matičiča. Pogovornega srečanja 
se je udeležilo lepo število mladih udeležencev, postavili so tudi kar 
nekaj zanimivih vprašanj. Gostje so nam predstavili različne poti, ki 
so jih pripeljale do želenega poklica, za katerega velja, da so praktične 
izkušnje izredno pomembne in brez njih ni mogoče napredovati na viš-
je položaje. Slikovito so nam predstavili vsakdanji delavnik policista, 
delo kriminalistov v posebnih enotah in delo detektiva, ki mora imeti 
tudi podjetniška znanja. Predvsem smo lahko začutili, kako pomemb-
na je pri delu policistov solidarnost, povezanost in medsebojna pomoč 
med sodelavci, kar je tudi ena največjih prednosti tega poklica. Bili 
smo tudi presenečeni nad njihovim odgovorom, da nihče od njih v 
svoji dolgoletni praksi še ni zares uporabil orožja. Obrazložili so, da je 
Slovenija dejansko še vedno ena najbolj varnih držav na svetu. 
Pridružite se nam na srečanjih in dobili boste odgovore iz prve roke. 
Naslednji pogovorni srečanji bosta 12. aprila in 24. maja. O katerem 
poklicu se bomo pogovarjali, pa naj za sedaj še ostane skrivnost. 
Vabljeni! 

  
Besedilo in foto: Blanka Tomšič

»Kaj imaš raje, veliko ali pa toliko, kolkor ti zadostuje? Kdor ima 
veliko, si želi še več v dokaz, da še nima zadosti. Kdor ima do-
volj, je dosegel, česar z bogastvom ne bi mogel doseči, namreč 
svoj cilj.«

Seneka: Pisma prijatelju Luciliju

Bralni večer
Na februarskem bralnem večeru v Knjižnici Mengeš, ki ga je izvedlo Društvo za študije kontemplativnih tradicij, smo se po-
globili v Senekovo 119. pismo prijatelju Luciliju.

Temeljno načelo stoiške etike je "živeti v skladu z naravo". Takšno 
življenje je rezultat zavestne odločitve človeka, da živi po naravnih 
zakonih. Seneka nas v tem pismu napotuje, da iščemo naravno boga-
stvo. Imamo ga, kadar posedujemo toliko, kot potrebujemo. To pona-
zori na  primeru hrane in pijače. Ko smo žejni, pravi, je naravi vseeno, 
ali pijemo vodo iz kristalne ali iz zlate čaše, in ko nas poziva lakota, 
narava noče, da bi želodec posladkali, ampak da bi ga nasitili.
Seneka meni, da tisti, ki si je življenje uravnal po tem, kar zahteva 
narava, ne samo, da ne občuti revščine, marveč se je tudi ne boji. 
Pravi, da kdor poseduje naravno bogastvo, živi v miru.
Na koncu smo prebrali še citat iz Aristotlove Nikomahove etike, v 
katerem razloži, kaj je vrlina. Po njem je vrlina zadržanje, ki omogoča 
pravilno odločitev in ki se ravna po sredini glede na nas in sicer je to 
sredina med pretiravanjem in pomanjkanjem. Srednja mera glede na 

nas pomeni, da ni ene same sredine, ki bi veljala za vse ljudi, temveč 
mora vsakdo ugotoviti, kaj je prava mera zanj (npr. za športnika je 
srednja mera hrane drugačna kot za neaktivnega človeka).
Vabljeni, da se nam pridružite v torek, 28. marca 2017, ob 19.30 v 
Knjižnici Mengeš.

Besedilo: Dragica Rutar, Nevenka Kovač
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Srečanje najboljših športnic in športnikov Občine 
Mengeš 2016
V četrtek, 23. februarja 2017, je v Kulturnem domu Mengeš potekalo srečanje najboljših športnic in športnikov Občine Mengeš 
v letu 2016. Srečanje je povezoval Anže Bašelj, ki je vse navzoče nagovoril z uvrstitvijo Občine Mengeš na športni zemljevid 
Slovenije, kjer je njeno mesto glede na število in barvo športnih dosežkov nedvomno višje kot 69. mesto, ki ga zaseda glede na 
velikost. Prvo srečanje najboljših športnic in športnikov je župan Občine Mengeš, Franc Jerič, zaključil z obljubo, da bo postalo 
tradicionalno in vsem zaželel veliko športnih dosežkov: »Ne šteje vedno samo zmaga, prvi in zadnji sta vedno lahko le dva. 
Pomembne so tudi vse uvrstitve vmes, saj šport prinaša navade ter izkušnje o vzponih in padcih, ki so pomembne za celo ži-
vljenje.« Pokale in priznanja sta podeljevala Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Bogomir Ropotar, podžupan Občine Mengeš.

Zadnji teden pred zimskimi počitnicami je se v Kulturnem domu Mengeš 
zbralo več kot petdeset najboljših športnic in športnikov Občine Mengeš 
leta 2016. Srečanje športnikov je potekalo prvič in je bilo v polni meri 
usmerjeno v športnice in športnike, saj jih je po predstavitvi rezultatov 
Anže Bašelj na odru zastavil vprašanje ali dva. Tako smo jih lahko tudi 
podrobneje spoznali.
V uvodnem delu jih je pozdravil župan Občine Mengeš Franc Jerič, nago-
voril je tudi vse njihove mentorje, trenerje in starše, ki športnike spremljajo 
pri njihovih vzponih in padcih: »Povabilo danes je bila najmanj bronasta 
medalja na državnem prvenstvu, kar je od vseh vas zahtevalo veliko truda. 
Čestitam vam za dosežen uspeh, hkrati pa bi se zahvalil tudi vašim men-
torjem, trenerjem in staršem, ki vas pri vaših prizadevanjih podpirajo. Vsi 
skupaj vas bomo podpirali tudi v letu 2017.«
Anže Bašelj je na oder najprej povabil ekipo PGD Loka, prva skupina, ki 
so jo sestavljali: Matic Lipovšek, Maks Lipovšek, Lili Džajić, Marko Mali, 
Maj Purnat, Žan Luka Burger, Anžej Šarc, Miha Justin, Jure Slabanja, Aljaž 
Zajc in Jan Jeločnik. Skupina je osvojila tretje mesto na državnem gasil-
skem tekmovanju za pionirje v Kopru. Druga ekipa, ki so jo sestavljali 
Urban Ručigaj, Matej Mitrovič in Matej Cimerman, pa je osvojila drugo 
mesto na državnem tekmovanju društvo mladi gasilec. Pojasnili so, da 
na tekmovanju ni odločalo le znanje o vezanju vozlov, ampak tudi zanje s 
področja gasilstva in gašenja na splošno.
Na odru se jim je pridružila ekipa gorskih kolesarjev, ki so jo sestavljali Eva 
Jagodič, Calcite bike team, ter Ana, Luka in Meta Janežič iz ekipe Energi-
jateam.com. Vsa dekleta so na državnem prvenstvu zmagala, Luka je bil 
med dečki tretji. Ana je pojasnila, da trenirajo približno petkrat na teden, 
način in intenzivnost treninga pa sta odvisna tudi razporeditve in ranga 
tekme. V letu 2017 si želi izboljšati rezultat evropskega prvenstva.
Sledila je podelitev priznanj in predstavitev tekmovalk PŠ Miki, Katje Reven, 
Tanje Vdovč, Melise Špajzar, Maruše Gale in Zoi Mav. Poudarile so, da si 
priznanje najboljše športnice Občine Mengeš leta 2016 štejejo v veliko čast.
Največja med najboljšimi tekmovalkami pa je bila Pia Zupan iz Ženskega 
košarkarskega društvo Ledita, ki je dosegla vrhunski rezultat na mladin-
skem svetovnem prvenstvu, najprej, ker je bila izbrana v slovensko mladin-
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sko reprezentanco, potem pa še z doseženim naslovom evropske mladin-
ske prvakinje. Pojasnila je, da je bila to zahtevna, vendar enkratna izkušnja. 
Treningi so bili celo poletje, tudi tri- do štirikrat na teden, vendar se je na 
koncu, ko so dosegle prvo mesto, vse izplačalo.
Anže Baš je nato na oder povabil Mateja Merčuna, člana Kolesarskega 
društva Rog, in Katjo Jeretina, iz Kolesarskega kluba Adria Novo mesto. 
Oba sta dosegla vrhunske rezultate v svojih kategorijah, Matej je ravno v 
letu 2017 prešel v višjo kategorijo in priznal, da so treningu sedaj daljši, 
bolj zahtevni, a da si bo še naprej prizadeval za osvajanje prvih mest. Katja 
Jeretina je bila zardi študijskih obveznosti zadržana in bo pokal prevzela 
kasneje.
Nato so oder zavzele tekmovalke in tekmovalci Smučarko skakalnega klu-
ba Mengeš. Med najboljše športnice in športnice občine Mengeš 2016 so 
se umestili Živa Andrič, Benjamin Bedrač, Taj Ekart, Nik Bergant Smerajc, 
Jure Močnik, Leon Šarc, Alen Pestotnik, Jaka Perne, David Sitar, Timo 
Šimnovec, Tit Voranc Božič, Teo Herbstritt in Anže Lanišek. Pojasnili so, 
da imajo treninge petkrat na teden, ob sobotah pa navadno še tekme. Žal 
so zime bolj slabe s snegom, ampak to ne vpliva na njihove rezultate in 
ambicije.
Na oder so nato po svoje nagrade stopili člani Sankukai karate kluba Dom-
žale, Jan Keržič, Nik Čelan in Aljaž Jan, ki organizirano trenirajo tri- do šti-
rikrat na teden. Pojasnili pa so tudi, da je za doseganje najboljših rezultatov 
potrebno vaditi, predvsem raztezne vaje, tudi doma.
S tem se je zaključil prvi sklop podelitve, najboljših malih in mladih špor-
tnic in športnikov občine Mengeš 2016.
Sledila je predstavitvena točka, ki sta jo skupaj pripravila Jan in Nik iz 
Sankukai karate kluba Domžale.
Drugi sklop prireditev je začel Anže Bašelj s predstavitvijo tekmovalcev 
Športnega društva Sonkal: Arneja Plosa, Rona Janežiča, Taja Janežiča, 
Filipa Getova Samardžije, Kristine Momčilov ter Dejana in Stefana Zarića. 
Med najbolj perspektivnimi je Dejan Zarić, ki je na svetovnem prvenstvu 
do 69 kg dosegel drugo mesto. Brat, Stefan Zarič, je pojasnil, da Dejan po 
prehodu v nov klub napreduje zelo hitro in da se poznajo kvalitetni treningi 
ter seveda bratova nadarjenost.
Naslednja številčnejša ekipa je bila ekipa Športnega društva Partizan, ki 
so jo sestavljali varovanci Dejana Orešnika: Ana Tofant, Katarina Stražar, 
Luka Trtnik, Nika Kobetič, Vita Kobetič, Sara Stražar, Tilen Šalja, Tara Ko-
betič, Gaja Kobetič, Dejan Jokič, Eva Šobar in Nejc Erjavec. Pojasnili so, 
da trenirajo do osemkrat na teden in da je to odvisno od razporeditve in 
pomembnosti tekem. Anže Bašelj je na oder povabil tudi trenerja, ki je 
pojasnil, da ne potrebujejo vsi enakih treningov, zato jih prilagaja tekmo-
valkam in tekmovalcem. Hkrati je odgovoril, da je treniranje najstnikov le 
obdobje gradnje odraslega športnika ter da se prizadevnost in tekmoval-
nost pri najstnikih ne razlikujeta glede na starost drugih tekmovalcev. Prav 
gotovo pa šport po njegovem mnenju pozitivno vpliva na gradnjo najstniko-
ve osebnosti in samozavesti.
Srečanje najboljših športnikov je župan Franc Jerič zaključil z obljubo, da 
se zopet srečamo ob letu osorej: »Želim vam, da tudi v letu 2017 v svojih 
panogah dosežete, kar ste si zastavili in da pri tem kar se da uživate. Prav 
gotovo ni vedno lahko in da vse uvrstitve danes niso zapisane, vendar se 
lahko največ naučimo prav z vztrajnostjo, tudi takrat, ko nam mogoče ne 
gre več tako dobro.«
  

Besedilo: Tina Drolc
Foto: Sandi Zajc

Skupinska fotografija najmlajših in mladih najboljših športnic in športni-
kov Občine Mengeš 2016

Skupinska fotografija starejših najboljših športnic in športnikov Občine 
Mengeš 2016
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TOPOLE

Pust v Topolah
 

Tralala, hopsasa, pustne smo šeme … in za nami je po-
novno še en pustno obarvan mesec. V Topolah smo fe-
bruarja razmišljali o novi skupinski maski, iskali ideje, 
material za izdelavo maske in se skozi ves mesec pripra-
vljali na pustni vikend.
 

Tako se je naša gasilska mladina v soboto, 25. februarja, prvič 
v pustni preobleki odpravila na dno koralnega morja, ker je naša 
letošnja skupinska maska nosila ime Morsko dno. V spremstvu 
ostalih mask smo se skupaj sprehodili oziroma zapeljali skozi vas 
ter se predstavili vaščanom. Sprevod po Topolah smo zaključili 
pred gasilskim domom, kjer smo se, kot se na pustno soboto 
spodobi, posladkali s krofi.
Pustno rajanje pa se za nas še ni končalo. V nedeljo, 26. februarja, 
se je topolska gasilska mladina ponovno preoblekla v prebivalce 
morskih globin in se odpravila na tradicionalni pustni karneval na 
Vir. Na čelu pustne maske je bil morski pes v spremstvu morskih 
deklic. Za njimi so se na vozu »koralnega morja« prevažali mlajši 
morski prebivalci: morska konjička, ježek in ribice. Ob zaključku 
sprevoda so se morski prebivalci okrepčali in spočili od naporne 
vožnje. Na koncu pa nas je čakala zaslužena nagrada, ponovno 
smo osvojili naslov najlepše mladinske skupinske maske. Za naš 
uspeh bi se rada zahvalila podjetju Filc za donacijo filca, gospo-
do Vodetu, ker nam je posodil prevozno sredstvo, in vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri izdelavi mask. Tralala, hopsasa, tako smo 
v Topolah ponovno dokazali, da pustne šeme niso lene.

Besedilo in foto: Špela Batis
Foto: Mateja Hribar Sicherl

Začetek pustnega sprevoda na Viru

Zaključek pustne povorke po Topolah

Prva se je predstavila ljubljanska skupina Sixth Sense, sestavljajo 
jo Erik Bebar Seliškar, Blaž Grafenauer, Leo Krajnc in Samo Ilc. 
Poslušalcem so servirali hite znanih izvajalcev, kot so Elvis Pre-
sley, Garry Moore, AC/DC, Guns'n'roses in mnogi drugi. Odigrali so 
tudi svoje odlično dodelane avtorske skladbe (Red Lady, Ti nisi vse 
to, Don't give a damn.
Nato se je predstavila skupina Dark heart iz Kamnika, člani so 
Martin Špendl, Tilen Cijan, Domen Zupan in Jure Kosmač. Pred-
stavili so nekaj zelo perspektivnih avtorskih skladb,  kot so 15 
je legalna, Hey brother, Won't let you go, ter mnogo znanih rock 
uspešnic, kot so Smells like teen spirit, All the small things, So far 
away, It's my life ... Zaigrali so tudi nekaj vsem dobro poznanih 
''jugo rock'' hitov. 
Obe skupini si utirata svojo glasbeno pot na slovensko rock sceno, 
sestavljajo pa ju zelo nadarjeni mladi glasbeniki, polni izvirnosti in 
talenta. Veselimo se njihovih ponovnih koncertov.

Besedilo: Nina Zupan 

En koncert, dva benda
V soboto, 11. februarja 2017, smo v Mladinskem centru v 
Mengšu gostili glasbeni zasedbi Sixth Sense in Dark Heart. 
Na svoj račun so prišli ljubitelji dobre rock'n'roll glasbe, tako 
mlajše kot malo starejše generacije. Prostor Mladinskega 
centra je bil napolnjen z dobro glasbo, prevladovalo je odlič-
no vzdušje.

Talenti v živo - Sixth Sence. Foto: Maja Tomšič

Dark Heart. Foto: Maja Tomšič



Sejem bil je živ ...
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je med prvim in četrtim februarjem 2017 gostilo osrednji turistični sejem v Sloveniji – med-
narodni sejem Natour Alpe-Adria, na katerem so predstavili številni ponudniki turističnih storitev in gostinske opreme. Vzpore-
dno s sejmom Natour je potekal tudi sejem okusov, na katerem se je tekmovalo v peki pic, izdelavi sladoleda, kuhanju in strežbe 
kave itd. Ogromno število ponudnikov iz Slovenije, držav bivše Jugoslavije, predvsem Hrvaške, sosednih držav, Turčije, Indije, 
Tunizije in še mnogo drugih, je predstavilo resnično bogato ponudbo storitev in zanimivosti za vsak okus in žep. Omeniti velja 
zelo odmevno predstavitev hrvaškega mesta Biograd na Moru. Na njihovi prireditvi STOL, ki jo vsako leto organizirajo ob začet-
ku turistične sezone, smo leta 2012 sodelovali tudi Mengšani. Žal so zaradi objektivnih težav medsebojni stiki povsem zamrli.

Turistično društvo Mengeš se je s svojo ponudbo obiskovalcem pred-
stavilo 3. februarja na stojnici v okviru Gorenjske turistične zveze v 
hali C, ki je bila prvenstveno namenjena domačim – slovenskim ponu-
dnikom turističnih storitev, izdelovalcem spominkov, domači obrti, vi-
narjem, kulinariki in kmečkemu turizmu. Poseben poudarek letošnje-
ga sejma je bil namenjen organizatorjem tematskih poti, kolesarjenja 
in pohodništva. Poleg turističnopropagandnega materiala se je Men-
geš predstavil še z bogatim kulturnim oziroma glasbenim programom, 
ki so ga oblikovali člani ansambla Sejmarji z odličnim orgličarjem 
Marjanom Urbanijo in harmonikar Robi Stopar s svojimi učenci. Da 
glasba povezuje in druži ljudi, se je pokazalo tudi tokrat, ko je množi-
ca obiskovalcev navdušeno spremljala izvajanje naših glasbenikov in 
jih nagrajevala s spontanim aplavzom. Veliko pozornosti je vzbujala 
tudi naša Cirila Dermastja, oblečena v gorenjsko narodno nošo. Nek 
obiskovalec iz Primorske je bil presrečen, ko je prvič v življenju videl 
to nošo od blizu na lastne oči. Skratka - stojnica Turističnega društva 
Mengeš je bila ta dan med vsemi ostalimi deležna največ pozornosti. 
Na splošno je bilo sejemsko vzdušje zelo sproščeno. Priložnosti za na-
vezavo stikov in izmenjavo izkušen je bilo obilo. Kako tudi ne! Skoraj 

vsi razstavljavci so poleg turističnopropagandnega materiala ponujali 
tudi kulinarične dobrote in seveda tudi dobro kapljico, ob kateri se 
jezik malce bolj odveže in sprosti. 

Besedilo in foto: Miha Požar
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Stojnica Turističnega društva Mengeš

Nastop harmonikarjev Robija Stoparja
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133. redni letni občni
zbor godbe
V petek, 10. februarja 2017, je v godbenih prostorih potekal 
že 133. redni letni občni zbor Mengeške godbe, ki so se ga 
poleg godbenikov udeležili številni predstavniki lokalnih dru-
štev, župan Franc Jerič ter drugi povabljeni gostje.

Poročilo o uspešni pretekli sezoni, v kateri smo imeli kar 45 nastopov, je 
podal predsednik godbe Gašper Skok, nato pa še drugi organi društva, 
od tajnika, blagajnika do kapelnika. O izredno aktivnem in uspešnem 
delovanju Veteranske sekcije Mengeške godbe je poročal Bojan Bur-
nik. Poleg nekaj zamenjav organov društva so iz pripravniškega staža 
v enakopravne člane godbe napredovali saksofonista Helena Per in Juš 
Friškovec, klarinetistka Liza Gregorc ter trobentač Tim Gregorc.
V več razpravah na poročila in plan za leto 2017 je bilo podanih mnogo 
dobronamernih mnenj, kako naše delovanje še izboljšati, okvirno pa so 
bili predstavljeni glasbeni projekti, ki jih imamo namen izpeljati.
V letošnjem letu smo imeli dober teden pred občnim zborom še zbor 
godbe, ki se ga je udeležilo izredno veliko godbenikov. Večina je pred 
tem rešila godbeno anketo in v njej podala odgovore in mnenja na nekaj 
ključnih segmentov godbenega delovanja. Na zboru članov smo nato 
odprli debato na analizo ankete in sprejeli nekaj sklepov, med drugim 
tudi to, da se bomo v letu 2018 udeležili tekmovanja. Za zaključek 
uspešnega večera je sledilo še druženje ob dobrotah, ki smo jih pripravili 
v ta namen.
Upamo, da se čim več načrtovanih aktivnosti godbe uspešno izpelje. 
Prvi večji letošnji glasbeni projekt je nedvomno narodno-zabavna prire-
ditev 33. Pod mengeško marelo.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Ana Per

O uspešnem delovanju veteranske sekcije je poročal Bojan Burnik

DOBENO

Veselo pustovanje na 
Dobenu
 

Že nekaj let zapored na Dobenu skupaj turistično društvo 
in kmečki turizem Blaž organizirata pustovanje. Tudi le-
tos smo zadnjo februarsko soboto pripravili veselo pustno 
rajanje za maškare in ostale obiskovalce. Udeležilo se ga 
je lepo število obiskovalcev in med njimi je bilo kar precej 
malih in velikih maškar.
 

Čeprav je petkov večer na Dobenu nasul dobrih 15 cm snega in smo 
se bali, kako bo s prevoznostjo cest v soboto, nam je bila ta naklonje-
na, sončna in prijetno topla. Pri »Blažu« so se že pred 14. uro začeli 
zbirati obiskovalci, med njimi vse več maškar. Zbralo se jih je preko 
trideset.
Frenk je s svojimi instrumenti poskrbel za glasbo in na plesišču so se 
v veselem razpoloženju zavrteli skupaj tisti z maskami in tisti brez. Ob 
16. uri je tričlanska komisija izbrala najboljše maske, posebej med 
odraslimi in posebej med otroki. V obeh kategorijah so najlepše tri 
maske dobile privlačne nagrade, ki jih je prispevalo TD, nekaj pa je 
primaknil še kmečki turizem Blaž. Vse maškare so dobile tudi slasten 
pustni krof in, seveda, glasen aplavz vseh navzočih. Veselo razpolo-
ženje prisotnih, ob zvokih plesnih ritmov, se je nadaljevalo pozno v 
večer.
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Vse prisotne na občnem zboru Mengeške godbe je nagovoril župan 
Franc Jerič

Frenk je poskrbel za živahno glasbo

Tričlanska komisija izbrala najboljše 
maske med odraslimi in med otroci
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Kulturni dnevi in pustno rajanje
 
Mesec februar je v skupini Kresničke iz Enote Oblaček Vrtca Mengeš minil v duhu kulture. Ker 8. februarja praznujemo kul-
turni praznik, so tudi naše aktivnosti izhajale prav iz tega praznika. Veliko smo se pogovarjali o našem največjem slovenskem 
pesniku, Francetu Prešernu. Tako smo spoznali, da se je rodil v Vrbi na Gorenjskem, da je bilo njegovi neuslišani ljubezni ime 
Julija in da so ga klicali dr. Fig, ker je v žepih nosil suhe fige in jih delil otrokom.
 

V duhu naših pogovorov je tako deček iz naše skupine prinesel v vrtec 
suhe fige in tako je bilo naše pogovarjanje o Prešernu podkrepljeno z 
grizljanjem suhih fig. Spoznali smo tudi, da je Prešeren avtor slovenske 
himne, ki smo jo kar nekajkrat zapeli. Najbolj pa so bili navdušeni nad 
Povodnim možem, saj so jo ob dodatni obrazložitvi poslušali z odprtimi 

MENGEŠKI UTRIP

Vrtec Mengeš so obiskali kurenti

Kurente so izdelovali otroci iz skupine Kresničke

usti. Nastale so tudi krasne in domiselne slike Povodnega moža in Urške. 
Obiskali smo Knjižnico Mengeš, kjer nam je Barbara prebrala Prešernovo 
romantično pesnitev Turjaška Rozamunda, obiskali pa smo tudi Lutkov-
no gledališče v Ljubljani, kjer smo si ogledali Karelčkove zgodbice. Veliko 
smo se pogovarjali o ljudskih pravljicah, pregovorih in plesih. Ljudski ples 
»Lepa Anka kolo vodi« pa smo se naučili tudi zaplesati. 
Nekaj časa smo namenili tudi spoznavanju kurentov in tako izvedeli, iz 
kje izhajajo, kako so oblečeni in kaj je njihovo delo. Pravi kurenti so nas 
obiskali tudi v Vrtcu, v Enoti Gobica. To je bilo za otroke pravo doživetje. 
Eno je, če otrok vidi kurenta na slikah, čisto drugače pa je, ko ga vidijo 
v živo v vsej njihovi veličini, slišijo glasno zvonjenje, se ga dotaknejo … 
Kurenti pa so nastali tudi izpod umetniških rok otrok naše skupine. 
Zadnji dan v mesecu so otroci in zaposleni prišli v vrtec našemljeni in 
tako smo februar zaključili s pustnim rajanjem in seveda obveznimi pu-
stnimi krofi. 

Besedilo in foto: Mojca Zupančič

Delovna akcija Veteranov Mengeške godbe
Včasih so bile delovne akcije za skupno dobrobit nekaj običajnega, danes pa mnogi gledajo samo na to, kako bi se široko izognili 
delu oz. delali le proti plačilu. To seveda ne velja za člane Veteranske sekcije Mengeške godbe, ki so še, kot radi rečemo, iz stare 
šole in se radi lotijo najrazličnejših del.

Po 133. rednem letnem občnem zboru, na katerem smo godbeniki na-
števali, kaj vse bi bilo potrebno postoriti v prostorih našega godbenega 
doma, so najbolj zagnani člani veteranske sekcije naredili načrt in od 
besed takoj prešli k dejanju. Praktično čez noč so prepleskali stene v 
večnamenskem predprostoru, polepšali prostor okoli šanka ter uredili 
godbeno arhivsko zbirko in izobesili spominske ter skupinske fotografije. 
V obnovo je bilo vloženo ogromno truda in kar nekaj ur prostovoljnega 
dela, ki so ga odlično opravili. Mengeški godbeniki se jim lepo zahva-
ljujemo za opravljeno delo in lep zgled, da tudi mi sami z dobro voljo in 
pridnimi rokami lahko naredimo kaj v skupno dobro.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: D. L.

V obnovo je bilo vloženo ogromno truda in kar nekaj ur prostovoljnega 
dela
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Medobčinski parlament Zveze prijateljev mladine 
Domžale v letu 2017 gostila Osnovna šola Mengeš
V petek, 3. februarja 2017, je Osnovna šola Mengeš gostila medobčinski otroški parlament, ki so se ga udeležili učenke 
in učenci iz desetih osnovnih šol iz občin Mengeš, Domžale, Lukovica in Moravče. Tema otroških parlamentov v letu 
2017 je Otroci in načrtovanje prihodnosti, ki so jo učenke in učenci OŠ Mengeš na šolskem parlamentu obravnavali 
v sredo, 25. januarja 2017. Otroške parlamente že 27. leto zapored organizira Zveza prijateljev mladine Slovenija za 
širjenje znanja o pomenu človekovih in državljanskih pravicah ter vzgojo otrok, mladih v odgovorne državljane in za 
njihovo vključevanje v demokratične procese.

Šolski otroški parlament potekal v šolski zbornici 
Šolski otroški parlament je bil na OŠ Mengeš v sredo, 25. januarja 
2017, v šolski zbornici, kjer so se zbrali vsi predsedniki in name-
stniki oddelkov od 2. do 9. razreda. Najprej sta udeležence parla-
menta pozdravila Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš, in Franc 
Jerič, župan Občine Mengeš, in jim zaželela uspešno razpravo, ra-
zvoj argumentov za in prosti ter seveda zaključkov o osrednjo temi 
parlamenta Otroci in načrtovanje prihodnosti. 
Učenke in učenci so razpravljali v skupinah, iskali argumente za 
in proti o temah, ki so jih izbrali mentorji. Teme so bile aktualne, 
povezane s prihodnostjo OŠ Mengeš - postavitev nove telovadnice, 
uvedba sobe za umirjanje, preživljanje glavnega odmora na prostem 
in druge. Šolski otroški parlament je zasedal dve šolski uri, kar je 
bilo, so na koncu ugotovili udeleženci, premalo za razpravo o števil-
nih zanimiv aktualnih temah. Med razpravo so parlamentarke in par-
lamentarci poskrbeli tudi za svoje zdravje in s pomočjo pedagoginje 
Nine naredili nekaj kratkih vaj za telo in možgane.
Zasedanje parlamenta so zaključili z okoljevarstvenim kvizom o 
obetih naše Zemlje ter z oblikovanjem predlogov za predstavitev na 
medobčinskem parlamentu v februarju. 
  
Medobčinski šolski parlament v večnamenski avli Osnovne šole 
Mengeš  
Osnovna šola Mengeš je v začetku februarja večnamensko šolsko 
avlo spremenila v otroški medobčinski parlament. Parlament je s 
pozdravom otvoril Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš. Vsem par-
lamentarkam in parlamentarcem je zaželel izmenjavo idej, mnenj, 
prijetno druženje, predvsem pa, da katero od idej tudi uresničijo. 
Učenke in učence, njihove mentorje in župana je pozdravila tudi 
Ema Škrjanc Ogorevec, predsednica Zveze prijateljev mladine Dom-

žale. Parlamentarke in parlamentarce je povabila, da odgovorno raz-
mišljajo in razpravljajo o vrednotah, naši in svoji prihodnosti ter da 
bi uspeli združiti dva povsem različna svetova, ki jih v svoji poslanici 
opisuje Desa Muk.  Prisotne je pozdravil tudi Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš, in otrokom zaželel dobro parlamentarno razpravo o 
načrtovanju prihodnosti, saj načrtovanje prihodnosti ni pomembno 
le za vsakega posameznika, ampak tudi za svetlo, lepo prihodnost 
vseh nas, predvsem mlajših generacij. Zaželel jim je tudi, da bodo 
znanje o parlamentu, hramu demokracije, razpravi v njem, uporabili 
tudi v prihodnje ter vsem nam zagotovili lepo in svetlo prihodnost.
Uvodne nagovore so učenke in učenci Osnovne šole Mengeš pope-
strili z bogatim, povsem mengeškim kulturnim programom, zapeli 
so pesem »Kdo, kdo, kdo so pa to? Mengšani, Mengšani, Mengšani 
so to!« ter zaplesali venček belokranjskih plesov.
V parlamentarni razpravi, ki je bila usmerjena v združevanje dveh 
različnih svetov, so sodelovali učenke in učenci desetih osnovnih šol 
iz občin Mengeš, Domžale, Lukovice in Moravč. V razpravi, pred-
stavitvi argumentov za in proti, iskanju kompromisov o pomembnih 
aktivnostih za načrtovanje prihodnosti so otroci potrdili afriški pre-
govor: »Če hočeš hoditi hitro, hodi sam, če hočeš priti daleč, pojdi 
v skupini«. Na koncu je parlamentarke in parlamentarce pozdravil 
še poseben gost.
Zasedanje parlamenta so zaključili z evalvacijo razprave in oblikova-
njem skupnih zaključkov, ki jih bodo predstavniki OŠ Mengeš pred-
stavili v petek, 10. marca 2017, na regijskem otroškem parlamentu 
v OŠ Venclja Perka v Domžalah. 

  
Besedilo: Tina Drolc 

Foto: Miha Ulčar

Razprava parlamentark in parlamentarcev OŠ  Mengeš je bila razgibana

Učenke in učenci OŠ Mengeš so zapeli pesem kdo pa so to Mengšani, 
Mengšani so to!
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Pustni dogodek vsako leto pomaga prirediti Pustna sekcija Striček iz 
Vira pri Domžalah. Veselo rajanje se je začelo že ob devetih zjutraj z 
nastopom dveh simpatičnih mladenk iz Gledališča Smejček. Otroške 
glasove pa so kmalu zatem preglasili zvonci in hrup ormoških kuren-
tov, ki so jih na ploščad pripeljali predstavniki Pustne sekcije iz Vira. 
Zvonjenje in ples je prestrašil ne samo otroke ampak tudi zimo, ki je 
letos že precej kmalu odprla vrata pomladi. To pa je bil tudi namen 
kurentov, ki so si po divjem plesu okrepčali v bližnji slaščičarni Flerin. 
Otroško rajanje se je nadaljevalo na zasilnem odru ob dvorani.

Besedilo in foto: E. V.

Če kje tradicija velja, potem pri pustu zagotovo. Zato se je tudi 
letos pust zgodil tudi v Mengšu, ki sicer ni prav znan po pu-
stnih norčijah. Pod okriljem Občine Mengeš se je na ploščadi 
pred Partizanom odvijala pustna zabava celo sobotno pustno 
dopoldne. Tam je otroke oblečene v zanimive pustne maske, 
zabavalo Gledališče Smejček, strašili pa ormoški kurenti.

Raznovrstne 
maske
in glasni Kurenti

REPORTAŽA: PUST

Kurent je značilni pustni lik s Ptuja, Dravskega polja in oko-
lice. V pustnem času nastopajo na tradicionalnem kuren-
tovanju. Po izročilu s poskakovanjem kurenti z zvonjenjem 
iz dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad in 
dobro letino. Kurent ima na sebi ovčjo kožo, okrog pasu pa 
pripete zvonce. Na glavi ima masko, na nogah pa gamaše. 
Poznamo dve vrsti kurentov, pernatega markovskega in ro-
gatega haloškega. Zraven njih po navadi hodi vrag ali hudič.

Prijazne hostese so delile brezplačne flancate
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Vodja Pustne sekcije Striček, ki je soorganizator prireditve

Kurenti iz Ormoža so vsako leto mlajši

Čarovnice so lahko tudi prijazne Zaskrbljen pogled malega klovna Tudi indijanci so se posodobili z modernim orožjem

Tokrat ni manjkalo tudi slastnih krofov
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Navdušenje se je stopnjevalo, ko sva zagledala 
motor Harley Davidson Electra Glide. Na an-
teno sva pritrdila še obe zastavi in avantura 
se je pričela. Prvi postanek sva tradicionalno 
naredila v kraju Joliet. Prenočila sva v Spring-
fieldu, kjer sva si ogledala grobnico Abrahama 
Lincolna, ki je imel ključno vlogo pri odpravi 
suženjstva v ZDA.

Potovanje po materi vseh cest Route 66
Lani poleti sva uresničila dolgoletno željo. Z motorjem sva prevozila mater vseh cest, kultno Route 66, ki poteka na 
vzhodu ZDA od Chicaga do Los Angelesa na zahodu. Zgrajena je bila 11. novembra 1926 in je v originalu dolga 3.950 
km. Včasih je cesta predstavljala pot v boljšo prihodnost za številne Američane, ki so potovali na zahod. Danes ima ce-
sta predvsem simbolni in zgodovinski pomen. Preden sva se lotila najinega podviga in odpotovala v Chicago na začetek 
poti, naju je šest prelepih sončnih dni po New Yorku vodil Matic, najina desna roka pri organizaciji potovanja.

ZANIMIVO

Mi trije

Vstopila sva v naslednjo državo Missouri. Preč-
kala mogočni Missippi in že sva bila pred vrati 
Ameriškega zahoda v St. Luisu, kar ponazarja 
mogočen slavolok, ki se razteza v mestu.

Slovenska kavboja

Po deželi tornadov sva prečkala tretjo zvezno 
državo Kansas in Oklahoma, pozdravljena. Tu 
so se množično naseljevala Indijanska pleme-
na, ker je vlada določila ozemlja v Oklahomi 
neuporabna za naselitev belcev. V Elk Cityu 
sva si ogledala muzej, ki je bil pravzaprav va-
sica v stilu starega Ameriškega zahoda kot v 
Texasu, ki je bil naslednja država.

Pred muzejem 
v Elk Cityu

V Amarillu sva jo hitro smuknila na obisk Šeste 
avenije. Vzdušje je bilo popolnoma divje. Pri-
sedla sva k motoristoma Randiju in Andi in v 
dveh urah smo si bili čisto domači. Še steak ig 
Texan ranchu in dan je bil popoln.

Ameriška in slovenska motorista

Še vedno prešerne volje sva se zjutraj odpravi-
la do ranča kadilakov. Še nekaj vožnje in bila 
sva na pol poti. Seveda obvezen postanek in 
debata z zanimivo gospo, ki je svoj glas poso-
dila enemu izmed avtov v risanki Avtomobili, 
zamisel za risanko se je rodila prav na Route 
66. Sledila je slikovita vožnja po nekdanjem 
ozemlju Komančev v Novi Mehiki do mesta 
Santa Fe in naprej proti glavnemu mestu Nove 
Mehike, Albuquerque. Tu se je Janezu uresni-
čila skrita želja, fotografija s šerifom. K sreči 
je bilo šerifu poziranje všeč. Pot sva po preč-
kanju znamenite reke Rio Grande zaključila v 
Gallupu in z večerjo v El Rancho hotelu.

Prvi postanek v Arizoni je bil v Holbrocku in 
osvežitev pri Agie in Joeu. Samo streljaj stran 
se nama v vsej svoji posebnosti pokazal Wig-
wam motel.

Najin naslednji cilj je zavil s poti 66, kar pa si 
je lepota Sedone zaslužila. Ampak mati vseh 
cest naju je klicala naprej po Arizoni, v Wil-
liams, mimo Grand Canyona. Proti Oatmanu 
sva vozila ob nekdanjih rudnikih zlata. Vroči-
na se je stopnjevala med vožnjo po puščavi 
Mohave do Laughlina v Nevadi. Bilo je never-
jetnih 114 °F oziroma 46 °C.
Zjutraj sva prečkala reko Colorado in bila na 
poti v Las Vegas. Kar se zgodi v Las Vegasu, 
ostane v Las Vegasu,  poveva samo to, da je 
bilo noro. Čas pač hitro teče, zato sva odri-
nila še proti najini zadnji državi, Kaliforniji. 
Srce nama je močno razbijalo, ko sva motor 
parkirala na obali Santa Monice in po pomolu 
stekla do table z napisom konec poti po Rou-
te 66. Sledilo je še sklepno dejanje: vrnitev 
motorja in podelitev priznanja. 
V 13 dneh sva prevozila 4.662 km, skozi de-
vet zveznih držav, prečkala tri časovne paso-
ve ter si uresničila sanje.

Besedilo in foto: Katarina Pirnat

Wigwam motel

Sedona

Tipične oznake
na poti Na pol poti

Šerif

 

  

 

Uspelo nama je.

Na koncu poti 
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Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le osebno, za mla-
doletnega otroka pa vlogo vloži zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši 
od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. 
Vlogi mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oziroma stari potni 
list in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno številko iz sistema 
E-fotograf (slika v digitalni obliki).
Poleg tega vas obveščamo, da Pošta Slovenije, d.o.o., z mesecem fe-
bruarjem 2017 ob sobotah ne dostavlja do naslovnikov priporočenih 
pisem s storitvijo povratnica in s storitvijo osebna vročitev ter pošiljk, 
ki se osebno vročajo v upravnih postopkih, med katere sodijo tudi po-
šiljke, ki vsebujejo osebne dokumente.

Besedilo: načelnica mag. Ivica Vozelj, Upravna enota Domžale

Spremenjen način 
dostave potnih listov in 
osebnih izkaznic
V prihodnjih mesecih bo potekla veljavnost večjemu številu 
potnih listov in osebnih izkaznic, zato vam svetujemo, da pra-
vočasno preverite njihovo veljavnost. Vlogo za izdajo novega 
dokumenta vložite vsaj tri tedne pred rokom, ko dokument 
potrebujete. Pričakujemo namreč, da se bo ob povečanem 
številu vlog s strani izvajalca Cetis, d.d., podaljšal tudi čas 
za njihovo izdelavo. Vlogo lahko vložite na katerikoli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji ali na kateremkoli krajevnem ura-
du drugih upravnih enot.

Apel za pravilno uporabo 
FFSc
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pra-
davnine. Z njenim pridelkom medom si je že v prazgodovini 
tešil lakoto in celo reševal življenje. V času svojega razvoja je 
človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od nje-
nih pridelkov pa do opraševanja sadnega drevja in kulturnih 
rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako že tisočletja po-
membno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekolo-
giji. Le vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za 
bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za 
rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, 
pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo 
za zaščito rastlin. Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru ne-
pravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih 
(ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še vedno prihaja do pomorov čebel.
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS 
prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in 
varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi 
ukrepi:
• Pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodi-

la, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno 
za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo 
to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele 
v rdečem okvirju.

• Priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih.

• Uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke.
• Pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu.
• Škropite v večernih urah ali ponoči, ko se čebele že v panjih.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih 
čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji 
pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.

Besedilo: Vlado Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije

ZRELO LOŠKO KLASJE 18-TIČ 

SOBOTA, 1. APRIL 2017 OB 19. URI 

    

VABILO 
Zakaj živimo, če ne zato, da smo srečni in zakaj imamo prijatelje, če ne zato, da smo 

z njimi?! 

 

Seveda, tudi letos pri Blažu se dobimo, 

Eno kupico izpijemo, se poveselimo. 

 

Dekleta in žene, veseljakinje vse, 

Odločite se in še prijatelice povabite. 

Bo lušo, zabavno, poskočno kot le kaj 

In veselo, kot vsakokrat do zdaj. 

Mnogim pri »Blažu« bilo je lepo, zato se nam 

Odločiti nikoli ni težko. 

 

Plesale in pele bomo tudi letos na vso moč, 

Ritem nam držal bo KR'EN GREGOR vso noč. 

In smehu ne bo konca, tud' ko odbila bo že polnoč. 

 

Bom, ženske drage, še tole vas prosila, da 

Letos resno vzemite datum 1. aprila. 

A ne pozabite in številko 041-285-114 »zavrtite«, si 

Življenje za par uric popestrite in mi svojo 

Udeležbo čimprej sporočite. 

SLOVENSKI ORLI – NAŠ PONOS

V Kulturnem domu v Mengšu je na ogled razstava Slovenski orli – naš 
ponos. Prireditelj razstave je SSK Mengeš v sodelovanju z Občino 

Mengeš in Društvom Dogodek Kamnik. 

Namen razstave je izkazati zahvalo in spoštljiv odnos do izjemnih dosežkov 
smučarjev skakalcev Slovenije in skakalcev SSK Mengeš ter izpostaviti vrednote, ki 

jih odraža šport: ekipni duh, spoštovanje, prijateljstvo, pogum, delovne navade, red 
in organizacija sistemov. S prikazom želimo spodbuditi mlade in druge k športnim 

aktivnostim.  

Na ogled so fotografije največjih uspehov slovenskih skakalcev ter fotografije iz 
zibelke smučarskih skokov, Planice, kakor tudi iz zgodovine letenja in skokov na 

smučeh.  

Poseben prostor je namenjen tudi SSK Mengeš s prikazom nekaterih izsekov iz 
njegove zgodovine. Vsem akterjem, ki so pripomogli k delovanju in uspehom 

kluba tako v preteklosti kot sedanjosti, gre posebna zahvala. Klub je v lanskem letu 
obeleževal 20 let delovanja.

Idejno zasnovo in pripravo razstave sta izdelala Jože Arko
 in Matija Šarc. Razstavo je tehnično pripravil Studio Dataprint Kamnik, Foto klub 

Kamnik in Likovno društvo Mengeš. 

Fotografije so prispevali: SSK Mengeš, Janez Zelnik, Branko Finžgar, Jože Arko, TV SLO, 
časopisni izrezki pa so iz časopisov Delo in Dnevnik.   

Razstavo si je mogoče ogledati v času uradnih ur blagajne Kulturnega doma 
Mengeš in v terminih prireditev, in sicer do 30. aprila 2017.

Vljudno vabljeni na ogled!
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Mengšan Nik Purnat 
postal državni prvak v judu
V soboto, 4. februarja, je v Mariboru potekalo državno pr-
venstvo v judu za dve starostni kategoriji. Nik Purnat, je tek-
moval v kategoriji U-14 (do 55 kg). Premagal je vse svoje 
nasprotnike in si tako prisvojil zlato medaljo in s tem tudi 
naslov državnega prvaka. 

Nik, ki se redno udeležuje vseh tekmovanj, si je letos že poleg naslova 
državnega prvaka priboril še dve zlati in eno srebrno medaljo. Zlati 
medalji na Pokalu Lendave, katere točke se štejejo za slovenski pokal, 
in na mednarodnem tekmovanju Zagreb Open na Hrvaškem. Srebrno 
medaljo pa je osvojil na močnem mednarodnem tekmovanju Grand 
prix Banska Bystrica na Slovaškem.
V slovenskem pokalu trenutno zaseda prvo mesto v svoji starostni katego-
riji in se že veseli naslednje točkovne tekme, ki bo marca v Murski Soboti.

Besedilo in foto: Dare

ŠPORT

Rezultati:
1. Vode Metod
2. Banfi Gregor
3. Kocjan Franci
4. Žužek Emil (proglašen tudi za najbolj fer tekmovalca)
Zmagovalec tolažilne skupine je bil Sočak Branko.

Tarok turnir v Loki
Turnir v taroku v Loki pri Mengšu, po besedah udeležencev, 
lepo uspel. Letos je pokal ostal v domačem kraju, po zaslu-
gi zmagovalca turnirja Metoda Vodeta.

Februarski vsakoletni turnir v taroku je bil odigran v prostorih bruna-
rice Športnega društva. Sodelovalo je osemnajst tekmovalcev, ki so 
si vsak po svojih najboljših močeh prizadevali doseči čim boljši rezul-
tat. Igrali smo po posebnem sistemu na izpadanje, kjer so se boljši 
tekmovalci uvrstili v nadaljne tekmovanje. Igralci, ki so izpadli iz tek-
movanja, so sodelovali v tolažilni skupini. Po štirih odigranih krogih 
je bil najboljši domači igralec Metod Vode, pred Gregorjem Banfijem 
(bolj kot taroker je vrhunski šahist) in starim znancem ter že večkrat 
nagrajenim Francijem Kocjanom. Turnir je odlično vodil Robi Pogačar.
Naboljši so prejeli lepe pokale, ostali pa praktične nagrade. Za prigri-
zek je poskrbel mesar Robi, posebno  zahvalo pa si zasluži šef Hitre 
Sedmice, ki je bil sponzor letošnjega turnirja.

Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar

Zmagovalci turnirja

Najboljši igralci 
turnirja

Turnir v ročnem 
nogometu - v Mladincu
V nedeljo, 19. februarja, je bil v Mladinskem centru Men-
geš organiziran turnir v ročnem nogometu. Kljub lepemu 
vremenu se je na turnirju zbralo kar nekaj ekip, igrali pa 
smo v dvojicah.

Igralci so bili vseh starosti, tako osnovnošolci kot srednješolci in tudi 
starejši. Da je bilo tekmovanje zelo napeto, vem iz lastnih izkušenj, 
saj sem tudi sam tekmoval s prijateljem Primožem, na koncu pa sva 
osvojila tretje mesto. Vsaka tekma posebej je bila zelo borbena in 
odigrana do zadnjega atoma moči. Na koncu smo v drugem delu tek-
movanja igrali še tekmo za tretje mesto in finale, ki je določil zmago-
valca. Zaradi številnih dvobojev se je finale turnirja zavlekel v večerne 
ure, a smo bili na koncu  z razpletom in nagradami vsi zadovoljni.
Uvrstitve na tekmovanju v ročnem nogometu: tretje mesto sva osvo-
jila s Primožem Cento, drugo mesto Antonijo Glišić in Žan Pibernik, 
zmagovalca pa sta postala Eldin Prošić in Žan Piskar.
Naslednji turnir bo  v športni dvorani Partizan konec marca, ko bomo 
organizirali turnir dvojic v badmintonu. Se vidimo!

Besedilo in foto: Simon Štebe

Nik Purnat je tekmoval v kategoriji U-14 (do 55 kg)
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Kadeti: Aljaž Goltnik, Dejan Jokič, Rok Grad in Mitja Zavec so v predtek-
movanju premagali ekipo Vesna s 5:2 in Kajuh Slovan s 5:0 ter izgubili z 
ekipo Interdiskont z rezultatom 2:5. V finalnem delu za uvrstitev od 1. do 
4. mesta so premagali ekipo Arrigoni s 5:3 in izgubili s Krko z 2:5. Kar tri 
ekipe so imele enako število zmag in porazov, ekipa Mengša pa je zaradi 
najslabše razlike iz medsebojnih dvobojev osvojila nehvaležno 4. mesto.
Kadetinje:  Tara, Vita, Gaja Kobetič in Eva Šobar so v predtekmovanju 
premagale Gorico s 5:0, Kajuh Slovan s 5:4 in Cirkovce s 5:1. V finalnem 
delu so za uvrstitev od 1. do 4. mesta  premagale Letriko s 5:0 in izgubile 
z Arrigonijem s 3:5. Osvojeno 2. mesto mladih Mengšank je lep dosežek. 
Čestitke vsem igralkam in igralce ter trenerju Davidu Orešniku.
Ekipno državno prvenstvo za mladince in mladinke je bilo 25. in 26. 
februarja na Muti. Varovanke trenerja Davida Orešnika v postavi Ana 
Tofant, Katarina Stražar, Nika Kobetič in Tara Kobetič so brez težav opra-
vičile vlogo favoritinj in se sprehodile do naslova državnih prvakinj med 
mladinkami. Ana Tofant je bila najuspešnejša igralka turnirja z izkupič-
kom 11:0, za njo pa se je uvrstila Katarina Stražar z 8. zmagami brez 
poraza. Nika je prispevala pet zmag in Tara eno zmago.
V predtekmovanju so Mengšanke premagale Ptuj in Kemo s 5: 0 in Le-
triko s 5:2. V finalnem delu za uvrstitev od 1. do 4. mesta pa so Kajuh 
Slovan in Letriko premagale  s 5:1. V odločilnem dvoboju z ekipo Arrigoni 
je odlično pričela Nika Kobetič, ki je Katrino Sterchi premagala z rezulta-
tom 3:1, nato sta Ana Tofant in Katarina suvereno nadaljevali z zmagami. 
Katarina je proti reprezentančni kolegici odigrala odlično in jo v napetem 
dvoboju premagala z rezultatom 3:2. Ekipa mladink je ponovila lanskole-
tni uspeh s ponovno osvojitvijo naslova državnih prvakinj.
Tudi mladinci so uspešno zaključili tekmovanje na Muti. Za ekipo so igrali 
Nejc Erjavec, Aljaž Frelih, Tim Pavli in Mark Šporar. V predtekmovalni 
skupini so  premagali Interdiskont s 5:2, Vesno s 5:0, in Rakek s 5:1. V 
finalnem delu pa so za uvrstitev na 1.-4. mesto marali priznati premoč 
trenutno najmočnejšima ekipama med mladinci. Z Arrigonijem in Krko 
so dvoboja izgubili z rezultatom 2:5. Osvojitev 3. mesta pomeni za to 
generacijo tekmovalcev lep rezultat. Svoje dobre igra pa potrjujejo tudi v 
3. članski namiznoteniški ligi.
Tekmovalce sta spremljala trenerja David Orešnik in Žiga Zupan. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: Janja Železnikar in Žiga Zupan

Ekipno državno prvenstvo 
v namiznem tenisu
Mengeške igralke in igralci namiznega tenisa so uspešno na-
stopili na državnem ekipnem prvenstvu za kadete in mladin-
ce. Državno ekipno prvenstvo za kadete in kadetinje je bilo 
18. in 19. februarja v Izoli. Na turnirju je nastopilo osem 
ekip kadetov in kadetinj, ki so si pravico nastopa pridobili 
na kvalifikacijskih turnirjih. Razdeljeni so bili v dve skupini 
s štirimi ekipami, kjer so se pomerili vsak z vsakim. Prvo- in 
drugouvrščena sta se uvrstila v finalni del tekmovanja za uvr-
stitev od 1. do 4. mesta in ponovno so igrali vsak z vsakim.

Mladinke državne prvakinje

Ekipa mladincev s trenerjem

Ekipa kadetinj in kadetov

Ekipa kadetinj s trenerjem

Skupinska slika
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ŠPORT

Smukači vriskači na 
Pokljuki
Čakanje je včasih v redu, včasih pa ne. Petnajst otrok iz naj-
starejših skupin vrtca Mengeš je komaj čakalo, da minejo 
sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Končno je prišel po-
nedeljek, ko se je devet (šest jih je zbolelo) nadobudnežev iz 
vrtca Mengeš s Ksenijo in Andrejo odpeljalo proti Pokljuki. 
Tam sta jih pričakala sonce in sneg.

Za en teden so zasedli mansardne prostore v hotelu Jelka in tako že 
takoj začeli z nabiranjem kondicije. Od pritličja do njihovih prostorov 
so morali prehoditi 51 stopnic in to vsaj desetkrat na dan. Že prvi 
dan so si otroci oblekli smučarska oblačila, nataknili smučarske če-
vlje in smuči ter pokazali, kaj znajo. Naslednje dni so od 10. ure do 
kosila ob 14.30 smučali in uživali v igrah in vožnji po snegu. Tretji 
in četrti dan so se vsi otroci vozili na najdaljši in najstrmejši progi, 
vsako pozno popoldne pa so počeli kaj zanimivega. Šli so na nočni 
sprehod s svetilkami, pri tem so ugotovili, kako je ponoči vse tiho in 
drugače. Hodili in metali so se po celem snegu, kotalili so se po hribu 
in nikogar ni motil sneg, ki jim je zlezel za bunde. Predzadnji večer so 
se (v plesnih oblačilih in s plesnimi pričeskami) odpeljali v Gorje na 
plesni žur. Zadnji dan so, kljub deževnemu vremenu, vsi otroci več kot 
uspešno prevozili pravo smučarsko tekmo, ki jo je ob glasbeni podlagi 
zanimivo in zabavno komentiral ˝ta glavni̋  Tomaž. Poleg tega, da 
so otroci prejeli medalje (vsak svojo) in pridobili veliko smučarskega 
znanja, so med seboj spletli nova prijateljstva in postali prave male 
super zvezde v hotelu, polnem šolarjev.

Besedilo: Ksenija Grm 
Foto: Andreja Voler

Sonce je spremljalo Skakače vriskače skoraj na vsakem pancar koraku

V tem znamenitem finskem zimsko-športnem središču je nato prispeval 
levji delež k četrtemu mestu Slovenije na tekmi mešanih ekip, na kate-
ri je bil v družbi Eme Klinec, Nike Križnar in Petra Prevca naš najboljši 
skakalec. A ne le to; Lanišek je bil na tisti preizkušnji celo peti najboljši 
posameznik za Nemcema Andreasom Wellingerjem in Markusom Eisenbi-
chlerjem, Avstrijcem Stefanom Kraftom in Japoncem Daikijem Itom.
Uspešno je prejšnji mesec tekmoval tudi drugi članski državni reprezentant 
iz SSK Mengeš – Matjaž Pungertar, ki je pridno zbiral točke v celinskem 
pokalu. Najvišje se je zavihtel v Erzurumu, kjer je skočil na četrto in osmo 
mesto, zatem je bil trideseti v Brotterodeju in triindvajseti v Planici, preiz-
kušnji v Iron Mountainu pa je končal na 27. in 26. mestu.
Nove točke v »2. svetovni ligi« si je izbojeval tudi nordijski kombinatorec 
Leon Šarc, ki si je v Planici priskakal in pritekel 22. mesto, s katerim je le 
za malo zgrešil uvrstitev v ekipo za svetovno prvenstvo v Lahtiju. Si je pa 
20-letni Kamničan spet prislužil nastop v svetovnem pokalu ter se udeležil 
tekem v Saporu, kjer je z 42. in 41. mestom dosegel svoji doslej navišji 
uvrstitvi med elito.
Za (naj)mlajše pa se je sezona 2016/17, kar zadeva tekmovanja, že kon-
čala. Glavni trener Aleš Selak se je bo spominjal kot ene od najuspešnejših 
doslej v zgodovini kluba, ki je od prejšnjega meseca bogatejši za šest zlatih 
lovorik z državnih prvenstev. Z nazivi najboljših v Sloveniji so se ovenčali 
Taj Ekart (do 13 let), Nik Bergant Smerajc (do 10 let), Živa Andrić (do 9 
let) in Alen Pestotnik (do 9 let), ki je bil povrhu še tretji na DP do 10 let.
Benjamin Bedrač (do 11 let) je osvojil srebrno kolajno, skupaj z Nikom 
Bergantom Smerajcem, Titom Vorancem Božičem in Timotom Šimnov-
cem pa se je veselil še naslova moštvenega državnega prvaka do 11 let. 
Zasedba SSK Mengeš (v postavi Benjamin Bedrač, Nik Bergant Smerajc, 
Taj Ekart in Igor Teodor Herbstritt) je zmagala tudi na DP do 13 let.
Na tekmovanju za gorenjski pokal Cockte v Bohinju pa so za konec prva 
mesta osvojili Benjamin Bedrač (do 11 let), Nik Bergant Smerajc (do 10 
let) in Alen Pestotnik (do 9 let), na drugo stopničko sta se zavihtela Taj 
Ekart (do 13 let) in Timo Šimnovec (do 10 let), tretja pa sta bila Igor Teodor 
Herbstritt (do 12 let) in Živa Andrić (do 9 let).
Za konec pa še vabilo vsem bralkam in bralcem na razstavo Slovenski 
orli – naš ponos, ki jo SSK Mengeš prireja v sodelovanju z občino Mengeš 
in Društvom Dogodek Kamnik. Razstavo si je v Kulturnem domu Mengeš 
mogoče ogledati v času uradnih ur blagajne in v terminih prireditev vse do 
30. aprila 2017.

Besedilo: Miha Šimnovec 
Foto: Hiromi Murata

SSK Mengeš vse do 
Sapora in Lahtija
Da je dober glas Smučarsko-skakalnega kluba Mengeš februar-
ja segel tudi v »deveto vas«, je poskrbel Anže Lanišek, ki si je 
najprej na prenovljeni letalnici Heinija Klopferja v Oberstdorfu z 
21. mestom prijadral deset točk za svetovni pokal, potem pa se 
je v finale prebil še v Saporu, kjer je pristal na 24. mestu. A to 
še ni bilo vse; svoje nastope je 20-letni Domžalčan stopnjeval 
na olimpijski generalki v Pjongčangu, kjer je z rekordom velike 
naprave (139,5 m) poletel do izvrstnega četrtega mesta. Z njim 
je izenačil svojo najboljšo uvrstitev med elito iz Nižjega Tagila 
2015. Od Južne Koreje se je poslovil še s 14. mestom, s kate-
rim si je dokončno zagotovil letalsko karto za nedavno svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju v Lahtiju.

Zvečer, pred potovanje v deželo sanj, so potekali resni pogovori

Leon Šarc - Nordijski 
kombinatorec

Ed
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Letos smo praznik organizirali že 3. zapored in obiskovalci nam pri-
znavajo, da je prireditev vsako leto privlačnejša in na višjem nivo-
ju, je pa vsekakor, tudi organizacijsko, zahtevnejša. Prešernov dan 
smo, tako kot lani, počastili pred Anžinovo domačijo, katere veliko 
dvorišče, obkroženo z hišo, hlevom in skednjem nudi zelo primerno 
kuliso za različne prireditve na prostem. Stara domačija pa izraža 
tudi pridih avtentičnosti Prešernovega časa. Dodaten sijaj prireditvi 
je prispeval  nastop večine izvajalcev v kostumih iz 19. stoletja in 
narodnih nošah.
Prizadevni člani društva in vaškega odbora so s svojimi likovnimi 
deli za obogatitev scene in s svojim delom pripravili prostor, ki bi 
bil lahko v ponos tudi večji organizaciji ali kraju. Velika zasluga za 
uspelo prireditev gre vsem nastopajočim, ki so žrtvovali znaten del  
svojega prostega časa za vaje in se zelo potrudili pri izvedbi svojega 
nastopa. Glavni del programa so sestavljale recitacije Prešernovih 
poezij, za popestritev pa so tudi letos poskrbeli izvajalci svojih la-
stnih del: Frančiška Hunjet z dvema pesmima, Marta Premk z vnuki-
njama Brino in Zaro ter Frančišek Podpečan s »sposojeno« pesmijo 
Za te. Osemnajst nastopajočih se je zvrstilo na odru, med najmlajšo 
Rahelo in najstarejšim Frančiškom je 75 let razlike. Oba sta prejela 
knjižno priznanje.
Recitacije smo požlahtnili z glasbenimi vložki, Katarinca je na klavi-
aturah lepo zaigrala Bachovo skladbo.

3. Prešernov dan na Dobenu
Turistično društvo je edina organizacija v našem kraju, ki povezuje prebivalce Dobena in tudi okoličane, ki so se nam pridru-
žili v našem društvu. Društvo šteje krepko preko sto članov in je dokaj aktivno. Med najodmevnejše dogodke, ki jih organizi-
ramo, vsekakor šteje praznovanje kulturnega praznika

Velika zasluga za uspelo prireditev gre vsem nastopajočim

Prešernov dan so, tako kot lani, počastili pred Anžinovo domačijo

Program je trajal dobro uro in vsi obiskovalci so vztrajali do konca

Poseben gost, priznani slovenski orgličar Marjan Urbanija pa je na 
svojem instrumentu zaigral tri popularne melodije.
Posebno pohvalo si zasluži režiserka uspele prireditve Meta Selan, 
ki je v svojem povezovalnem tekstu povedala veliko zanimivega, a 
manj znanega o našem velikem pesniku, poleg tega je z svojim nav-
dušenjem spodbudila, povezala in prepričala nastopajoče za sode-
lovanje.
Na zaključku uspele prireditve, saj so gledalci vsak nastop nagra-
dili z spontanim aplavzom, je vse prisotne, preko osemdeset nas je 
bilo, pozdravil podpredsednik TD Tone Vidrgar. Zahvalil se je vsem 
nastopajočim za njihov trud in jim izrazil priznanje za zelo uspešno 
izvedbo prireditve, obiskovalcem, med katerimi je bil tudi menge-
ški župan Franc Jerič, pa za njihovo udeležbo. Program je trajal 
dobro uro in čeprav je bilo hladno, so vsi obiskovalci vztrajali do 
konca. Morda je temu prispevala  tudi stojnica TD, ki je bila bogato 
obložena s pecivom, ki so ga prispevale pridne domačinke, kuhano 
vino, topel čaj in tudi »ta kratki« so bili na njej. Šornova Milka pa je 
skrbela za prijazno ponudbo.
Glede na odziv obiskovalcev in navdušenje vseh nastopajočih je na-
slednje leto pričakovati vsaj podobno, morda pa še boljšo predsta-
vo, v počastitev slovenskega kulturnega praznika na Dobenu.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar  

KULTURA
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Ob prazniku svetega Jožefa
V teh časih Cerkev posveča vse več pozornosti veličini svetega Jožefa zaradi njegove vloge v začetku odrešenjske zgodbe. Čaščenje 
svete Družine in svetega Jožefa ni nekaj novega, temveč se je skozi stoletja do danes vršilo na različne načine. V nadaljevanju bom 
podal pregled pomembnejših spisov svetnikov in mistikov ter papeških odlokov, ki spodbujajo k čaščenju svetega Jožefa.

Bog je že v raju napovedal Sina in Marijo. Sko-
zi zgodovino je preko prerokov napovedoval in 
pripravljal čas za rojstvo Sina Jezusa. Pripravljal 
je Marijo za Mater svojemu Sinu in vsekakor je 
pripravljal tudi Jožefa, rednika svojega Sina. 
Skrivnost Marijinega materinstva je tako velika, 
da ostaja skrivnost Jožefovega očetovstva ve-
dno nekako v senci. Vendar lahko trdimo: Ma-
rijino materinstvo je zahtevalo Jožefovo očeto-
vstvo. Očetovstva ni mogoče ločiti od materin-
stva, saj črpa tako svoj izvor kot svojo veličino 
prav iz materinstva. Ta neločljivost je mišljena 
kot vzajemnost starševskega razmerja do otro-
ka. Jezus je preko Jožefa povezan z rodom kra-
lja Davida (Mt 1, 1 – 16), kot je bilo prej napo-
vedano. Jožef je po angelovem sporočilu takoj 
sprejel Marijo za ženo in hkrati sprejel skrivnost 
spočetega otroka v njej (Mt 1, 20 – 24). Spreje-
tje tako materinske kot očetovske vloge v zvezi 
z Jezusovim poslanstvom je torej skupno deja-
nje, Marije kot matere in Jožefa kot očeta. Bog 
je očitno želel, da ima Jezus oba starša.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Cerkevni očetje, učitelji in svetniki 
Sveti Avguštin (354 – 430, največji cerkveni 
oče in učitelj) pove, da iz edinosti v združitvi 
Src Jezusa, Marije in Jožefa izhaja rešitev za vse 
človeštvo. To misel kasneje ponovi sveti Tomaž 
Akvinski (1225 – 1275, teolog in cerkveni uči-
telj).
Marija je sv. Brigiti Švedski (1302 – 1373, mi-
stikinja) rekla: »Hči moja, na žalost mnogi ljudje 

nimajo pojma o tem, kakšno prednost je dal 
Gospod mojemu zaročencu Jožefu in kakšna je 
njegova priprošnja pri Bogu za vse, ki se mu 
priporočajo. /…/ V vseh svojih težavah moli k 
njemu in si iskreno prizadevaj, da ga častijo tudi 
drugi. Bodi gotova, da Bog daje na zemlji vse, 
za kar ga Jožef zaprosi v nebesih. Gospod bo 
na Jožefovo prošnjo delil izredne milosti (Reve-
lations sanctae Brigitte, 6. knjiga, 59. poglavje). 
Čaščenje svetega Jožefa je dediščina franči-
škanskega reda že od daljnega leta 1370. Reče-
no je, da bo oseba, ki bo leto dni vsak dan se-
demkrat zmolila Oče naš, Zdravo Marijo in Slavo 
ter premišljevala o sedmih žalostih in radostih 
svetega Jožefa, dobila od Boga katero koli mi-
lost, koristno za njeno duhovno življenje.
 Sveta Terezija Avilska (1515 – 1582, velika pre-
noviteljica karmeličanskega reda) je bila izredna 
častilka svetega Jožefa. Med drugim je zapisala: 
»Za katero koli milost boste prosili svetega Jože-
fa, vam bo zagotovo dana.«
Dominikanec Izidor Izolan je leta 1587 v eni 
svojih knjig o svetem Jožefu zapisal, da bo v 
zadnjih časih Bog svetega Jožefa poveličal z 
največjo častjo in da bo Kristusov namestnik na 
zemlji, razsvetljen od svetega Duha, ukazal, naj 
se praznik Kristusovega rednika in moža Kraljice 
celega sveta slovesno obhaja po vsej Cerkvi.
Sveta Marija Agredska (1602–1665, bosonoga 
frančiškanka),  je po navodilu svojega spove-
dnika v petih letih napisala spis Mistično Božje 
mesto, v katerem veliko piše tudi o svetem Jo-
žefu. Po njenih navedbah sta se 14-letna Marija 
in 33-letni Jožef poročila 8. septembra. Pribli-
žno te starosti se sveti Jožef prikazuje Edsonu 
Glauberju, amazonskemu Indijancu. Sveti Jožef 
ob poroki in Jezusovem rojstvu torej ni bil star, 
temveč moški zrelih let.
Jezuit Jean Jacquinot je leta 1645 napisal knji-
go Veličina svetega Jožefa. V njej je grafika z 
napisom zgoraj »Sveta zemeljska Trojica« in 
spodaj »Ta tri Srca so eno samo Srce«. Knjiga 
je bila ponatisnjena leta 1854 in 2013 (grafika 
na str. 106).
Sveti Ludvik Marija Monfortski (1673 – 1716), 
ki je najbolj poznan po knjigi Posvetitev Mariji za 
popolno predanost Jezusu Kristusu, je sestavil 
molitev, ki jo je Jezus pred približno dvajsetimi 
leti dopolnil Edsonu Glauberju in jo sedaj moli-
mo kot Pozdravljen, sveti Jožef.
Marija Cecilija Baij (1694– 1766, benediktinska 
opatinja) je po Jezusovem osebnem nareku 23. 
januarja 1736 (na zaročni dan Device Marije in 
svetega Jožefa), začela opisovati življenje svete-
ga Jožefa.
Sveti Alfons Ligurijski (1696 – 1787) je sestavil 

enaintridesetdnevnico z naslovom Mesec svete-
ga Jožefa, po kateri je bilo uslišanih veliko pro-
šenj tudi v našem času.
Ani Katarini Emmerich (1774–1824, avguštin-
ka) je Sveti Duh že v najzgodnejši dobi v slikah 
odstiral skrivnosti stare zaveze, kasneje pa ce-
lotno življenje Jezusa Kristusa in Cerkve v času 
apostolov. Pri tem je večkrat omenjen tudi sveti 
Jožef in njegov odnos do Jezusa in Marije.
Leta 1843 so bila natisnjena pravila Družbe na 
čast prečistemu srcu svetega Jožefa, ki jih je 
potrdil papež Gregor XVI. Namen družbe je bil 
častiti Prečisto Jožefovo Srce, ki je bilo zedinje-
no s Srcema Jezusa in Marije. Člani družbe so si 
posebno prizadevali posnemati svetega Jožefa 
v popolni vdanosti v Božjo voljo. To družbo je 
v Sloveniji pospeševal duhovnik ljubljanske ško-
fije Janez Volčič, ki je leta 1887 napisal knjigo 
Življenje preblažene Device in Matere Marije in 
njenega prečistega ženina svetega Jožefa. Knji-
ga je izšla pri Mohorjevi Družbi v Celovcu z do-
voljenjem Krškega knezoškofijstva. Volčič piše: 
»Upati tudi smemo, da se bo spolnila želja sve-
tega Očeta, da bo namreč na priprošnjo svetega 
Jožefa ob svojem času sveta Cerkev rešena veli-
ke stiske, ki jo tako hudo tare, in da bodo verni v 
češčenju svetega Jožefa vedno bolj vneti.«
Novo in podrobneje od vseh drugih pa je po Je-
zusovem nareku pisala Marija Valtorta (1897–
1961, frančiškanska tretjerednica in mistikinja). 
Njeni zapisi nam najbolj približajo življenje sve-
tega Jožefa.
Marija je pri petem prikazanju v Fatimi 13. sep-
tembra 1917 pastirčkom napovedala, da bo 
med drugimi svetimi pri njenem zadnjem prika-
zanju v oktobru tudi Jožef z Detetom Jezusom. 
13. oktobra so drugi ljudje videli sončni čudež, 
vidci pa napovedane svete, ki so blagoslovili 
svet.
Papež Janez Pavel II. je dal pobudo za usta-
novitev inštituta za družino. Luciji, takrat še 
živeči fatimski vidkinji, je namreč Marija rekla, 
da se bo zadnji boj med Njo in satanom vršil 
na področju družine. Kot je sveti Jožef skrbel 
za sveto Družino in varoval v času Jezusovega 
rojstva in odraščanja, tako po mnenju nekate-
rih svetnikov, mistikov in papežev, ščiti sveto 
Cerkev skozi vso njeno zgodovino. Menijo, da 
bo najbolj čaščen in največji zaščitnik prav ob 
koncu časov.
Molitev rožnega venca sedem žalosti in radosti 
svetega Jožefa in čaščenje Svetih Src Jezusa, 
Marije in Jožefa se je v Sloveniji ponovno priče-
lo širiti leta 2012 po obisku Edsona Glauberja. 
Njemu je bilo rečeno, da bo Slovenija za njego-
vo deželo najbolj častila svetega Jožefa.

Sv Jožef vitraž – cerkev sv Mihaela v Mengšu
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Papeži  
Papež Sikst IV. je leta 1479 določil 13. marec 
kot dan svetega Jožefa. Papež Gregor XV. je leta 
1621 zapovedal, da se mora ta praznik obhajati  
po vsem krščanskem svetu. Papež Klemen X. 
je leta 1675 posvetil svetemu Jožefu Slovenijo 
v okviru Avstro-ogrskih dežel. Papež Klemen 
XI. (1700 – 1721) pa je svetemu Jožefu določil 
posebne molitve pri sveti maši. Papež Benedikt 
XIII. (1724 – 1730) je zapovedal, da se ga časti 
v Litanijah vseh svetnikov. Papež Pij IX je 8. de-
cembra 1870 svetega Jožefa slovesno razglasil 
za zavetnika vesoljne Cerkve. S tem je izpostavil 
njegovo vlogo podpornika, zaščitnika in vodnika 
svete Družine, ki se je razširila na celotno Cer-
kev. Ob tej priložnosti je določil za njegov godov-
ni dan 19. marec.
Papež Leon XIII (1878 – 1903) je na podlagi vi-
denja dogodkov za 20. stoletje sestavil molitev K 
tebi pribežimo, o sveti Jožef. Molitev k svetemu 
Jožefu sta napisala tudi papeža Pij X. (1903 – 
1914) in Pij XI. (1922 – 1939). Leta 1912, tik 
pred prvo svetovno vojno, je izšla knjiga Olym-
peja Philippeja Gerbeta, Lilija Izraela. V njej go-
vori predvsem o Mariji, a med drugim razlaga 
potrebnost čaščenja svetega Jožefa.
Papež Pij XII. (1939 – 1958) je dodal še praznik 
Jožefa delavca, ki ga praznujemo 1. maja in so-
vpada s civilnim praznikom dela. Papež Janez 
XXIII. (1958 – 1963) je uvrstil ime svetega Jože-
fa v rimski kanon.
Sveti papež Janez Pavel II. je v apostolski spod-
budi Odrešenikov varuh zapisal, da bo sveti Jožef 
zaščitnik in vodnik Cerkve v prihodnosti. Želel je, 
da bi se kristjani bolj zatekali k svetemu Jožefu.
Papež Frančišek je bil podarjen Cerkvi v sredo, 
pred praznikom svetega Jožefa, marca 2013 – 
srede so posvečene svetemu Jožefu. V svoj grb 
je poleg Jezusovega imena postavil še Marijin in 
Jožefov simbol. Ob svojem ustoličenju, na pra-

znik svetega Jožefa, je zaključil homilijo, v kateri 
je poudaril Jožefa kot varuha in zgled Cerkve: »V 
njem, dragi prijatelji, vidimo, kako se odgovarja 
na Božji klic: z razpoložljivostjo in pripravljeno-
stjo!«
Tolikšno poudarjanje svetega Jožefa temelji na 
dejstvu, da je bil Marijin mož in Jezusov krušni 
oče. Njihovi globoki družinski odnosi se v nebe-
sih niso končali, temveč so postali še popolnejši 
kot na zemlji. Zato tisti, ki se zatekajo k svetemu 
Jožefu, vsekakor ganejo tudi Jezusovo in Marijino 
Srce, kajti vse molitve in prošnje k svetemu Jože-
fu se zaradi njihove edinosti posredno dotaknejo 
tudi Src Jezusa in Marije. Zdi se, da nam Jezus 
želi pokazati, da mu Jožef lahko dandanes prav 
tako zapoveduje kot mu je nekoč na zemlji (Lk 
2, 51). Ponižni položaj svetega Jožefa na zemlji 
je prešel v veliko moč posredovanja v nebesih.

Besedilo in foto: Janez Slokan

Postni čas v katoliški cerkvi
Na pepelnično sredo, letos je to 1. marca, v katoliški Cerkvi začenjamo postni 
čas, ki traja štirideset dni (iz štetja so izvezete nedelje v postnem času, saj za 
kristjane vsaka nedelja pomeni »malo veliko noč«). Postni čas se zaključi s pra-
znovanjem velikonočnega tridnevja (veliki četrtek, veliki petek in velika sobota).

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave 
na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogosluž-
ju in v zasebnem življenju več premišljujemo o 
pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti 
na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja 
nad smrtjo.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto 
opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na 
glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel z 
znamenjem križa, s čimer se navzven pokaže 
notranja pripravljenost vernika za spreobrnjenje 
in poboljšanje življenja. V postnem času duhov-
niki in ostali bogoslužni sodelavci nosijo liturgič-
na oblačila v vijolični barvi.
Del priprave na veliko noč v postnem času je 
tudi post. Postna postava je naslednja: pepel-
nična sreda in veliki petek sta dneva strogega 
posta in zdržka mesa. Vsi, ki so dopolnili osem-
najsto leto in še niso stari šestdeset let, so se 
dolžni postiti.
Ta dva dneva se le enkrat na dan najemo do 
sitega in se zdržimo mesnih jedi. Zdržek od me-
snih jedi velja na vse petke v letu. Na vse druge 
petke v letu je mogoče  zdržek mesa nadomesti-
ti s kakšnim drugim dobrim delom. V postnem 
času je priporočljivo, da dodamo k zdržku mesa 
še kakšno drugo dobro delo: 
• molitev: npr. udeležba pri sveti maši, oseb-

na ali družinska molitev, obisk cerkve ali 
kapele, branje Svetega pisma, molitev kri-
ževega pota,

• post: poleg odpovedi mesu so še druge 
možnosti, lahko se odpovemo sladkarijam 
in poobedkom; odpoved kavi ali kajenju; 
zdržek od televizije, računalnika in name-
sto tega več časa posvetiti stikom z bližnji-
mi; splošna omejitev v hrani in pijači z na-
menom, da prihranjeno namenimo revnim,

• pomoč drugim: npr. posebna skrb za koga 
v bližini, ki je ostarel, bolan, osamljen, re-
ven,

• odnosi: več časa namenimo drug druge-
mu v družini, v službi smo bolj pozorni do 
sodelavcev, na cesti dajemo prednost dru-
gim, se nasmehnemo mimoidočemu.

Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas 
verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in lju-
bezni do bližnjega, k zatajevanju samega sebe 
tako, da prisluhnimo potrebam drugih.
 

Besedilo po spletni strani TU SŠK priredil: 
Peter Jemec

Sv Jožef Jezusov oltar - cerkev sv Mihaela
v Mengšu

Trinité de la Terre
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Civilna iniciativa

Pojasnila, izjava in 
opravičilo
V pismu, katerega ste mi, spoštovana mag. Mateja Likozar 
Rogelj, odvetnica, poslali po pooblastilu vaše stranke Klemen 
Transport, Klemen Piškur s.p., zahtevate izjavo in opraviči-
lo zaradi mojega neprimernega ravnanja, ki da je preseglo 
meje dobrega okusa in je za vašo stranko izredno žaljivo. »Z 
raznašanjem neresnice po sredstvih javnega obveščanja ste 
hudo posegli v čast in dobro ime moje stranke, zaradi česar 
je dolžna ubraniti svoje ime«, ste napisali.

Tudi od županu občine Mengeš smo – že drugič – poslali zahtevek za 
pojasnila na nekaj vprašanj. Od vsebine odgovorov obeh naslovnikov, 
zlasti pa ministra, je odvisno, kako bomo načrtovali nadaljnje aktivnosti. 
Naš cilj je, da vlada RS uvrsti izgradnjo obvoznice v državni finančni in 
gradbeni plan. Govorjenje ministra o tem je premalo. Toliko zaenkrat o 
obvoznici.
Veliko energije smo namenili prizadevanjem, da se prepreči realizacija 
nezakonite gradnje ob Pšati, ki v takem obsegu predstavlja dolgoroč-
no grožnjo zdravju in varnosti za občane, koristi pa samo za investi-
torja. Nova in že obstoječa površina Klemen Transportu omogoča, da 
bo usposobil enega največjih parkirišč v osrednjem delu države. Imelo 
bo tudi svoj bencinski servis (glej soglasje Prodnika z dne 7. 7. 2016). 
Že septembra smo vložili prijavo na gradbeno inšpekcijo, za nami je to 
storila še občina. Po treh mesecih in pol smo osupli prebrali odločbo 
inšpektorja, da gre le za utrjevanje zemljišča in zato inšpekcijski postopek 
ni potreben. (!) Vložili smo pritožbo, priložili fotografije – enako je storila 
tudi občina – in kmalu prejeli obširen odgovor glavne inšpektorice. Med 
drugim je napisala: » ... Glede na dodatno prejeto prijavo (navedbe o že 
izvedeni gradnji parkirišča, komunalne infrastrukture, ograje) bo pristojni 
gradbeni inšpektor obravnaval novo prijavo v skladu z določenimi prio-
ritetami gradbene inšpekcije ... (!)« Torej je gradbišče še vedno "črna" 
gradnja! Klemen Transport, Klemen Piškur s.p., seveda ne miruje. Pritiski 
na občino in svetnike zvenijo skoraj kot mobing. Upati je le, da bodo or-
gani občine z županom na čelu vzdržali pritisk in uporabili prava pravna 
orodja, da bodo zavarovali javni interes in spoštovanje zakonov ter tudi 
predpisov, ki jih sprejema občinski svet. Na ta način bodo popravili ne-
katere pomanjkljivosti v dosedanjih postopkih v letu 2016, zagotoviti pa 
morajo, da v bodoče take nepravilnosti v škodo javnega interesa ne bodo 
več možne. V bodoče bomo spodbujali javne razprave o teh vprašanjih. 
Kot smo že napovedali, bomo zelo verjetno zahtevali tudi sklic izredne 
seje občinskega sveta.

Sedaj pa k izjavi, to je pojasnilu in opravičilu.
Članke v Mengšanu sem objavljal v vlogi vodje koordinacije civilne inici-
ative, stališča so bila predhodno usklajena. Tudi to izjavo oziroma poja-
snila treba razumeti kot stališče tega organa. Spomniti moram, da je bil 
nastanek civilne iniciative (CI) odraz skrajno neprimernih, za zdravje in 
prometno varnost nevzdržnih razmer v Mengšu. Da imajo ljudje vrh glave 
kaotičnega prometnega stanja, ki ga povzročajo predvsem tovornjaki, je 
pokazal prvi protestni shod v novembru, ki se ga je udeležilo blizu 200 
občanov. Udeleženci so odločno zahtevali pravico do varnosti in zdrave-
ga okolja, saj jo zagotavlja zakonodaja in ustava. Problem pa je, ker so 
državni organi pri zagotavljanju teh pravic premalo učinkoviti.
Opravičujemo se, ker nismo vedeli, da so pristojni organi že večkrat in ne-
dvoumno ugotovili, da je gradnja parkirišča za tovornjake v vseh pogledih 
zakonita, kot pravite. Dobro bi bilo, da bi nam predstavili dokumente, ki 
bi to potrjevali. Tako ne bi prišlo do tega, da bi informacije o domnevnih 
nepravilnostih krožile med občani, v CI pa ne bi mogli govoriti in objavljati 
prispevkov o črni gradnji. Vendar pa se vaša trditev, da je vse zakonito, 
ne ujema, na primer, s pisno izjavo, pridobljeno na UE Domžale, da inve-

PISMA BRALCEV

stitorju Klemen Transport ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo 
parkirišča in da za gradnjo na zemljiščih ob Pšati na UE nimajo nobene 
vloge in ne vodijo upravnega postopka. Vsak občan pa ve, katere »pa-
pirje« si mora pridobiti, da lahko gradi. Ve tudi, kaj ga čaka, če jih nima. 
Celo pri vrtni ograji ali lopi ne gre enostavno. Pri gradnji objekta na cca. 
1.5 ha za zelo veliko število tovornjakov pa ni potrebno nič? Vidite, to 
se ljudje sprašujejo, pa tudi to, ali je pred začetkom gradnje sploh kdo 
naročil študije, kako bo parkirišče vplivalo na kvaliteto vode v podtalnici, 
na onesnaženost zraka (prebivalci ob prometnih objektih po statističnih 
podatkih umirajo tri leta prej!), na povečanje ropota in prometne gneče, 
na varnost otrok med potjo v šolo itd. 
Izvedeli smo tudi, da je JKP Prodnik Domžale, ki je upravljalec kana-
lizacijskega omrežja v občini Mengeš, na Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Trzin vložil predlog za prekrškovni postopek, ker se je Kle-
men Transport na novo zgrajenem parkirišču brez soglasja upravljalca 
priključil na javno kanalizacijo. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, 
je globo plačal, kar pomeni, da je prekršek priznal. Prekršek pa spada 
med nezakonita dejanja, mar ne? Tudi odločitev gradbenega inšpektorja, 
ki je sredi decembra po treh mesecih razmišljanja, ali gre za nezakonito 
gradnjo ali ne, sprejel sklep, da »predmetno utrjeno zemljišče … ne pred-
stavlja objekta … in da ni ugotovljena kršitev predpisov … », ni več tako 
trdna. Na našo pritožbo zoper tak sklep je namreč glavna inšpektorica 
inšpektorata za okolje in prostor RS odgovorila, da bo gradbeni inšpek-
tor glede na nove okoliščine obnovil postopek. Tudi o na novo speljanih 
velikih ceveh –poleg starih- s parkirišča v Pšato bo lahko inšpekcija za 
okolje in naravo ugotovila neskladje s predpisi . Za vodotoke namreč velja 
posebna zakonska zaščita. Ali pa o tem, da množica osebnih in tovornih 
vozil na nedograjenem, le z gramozom nasutim parkiriščem predstavlja 
veliko nevarnost za nezaščitene vodne vire?! Iz teh virov namreč priteka 
voda v vodovodne pipe v naših stanovanjih. Razlogov za skrb občanov je 
torej več kot dovolj.
Gospa odvetnica, delovanje CI nikakor ni namenjeno škodovanju časti in 
dobremu imenu vaše stranke. Zakaj le, saj je osebno niti ne poznamo. 
Opravičujemo se, če smo mu nenamerno povzročili take občutke. Nika-
kor ga ne želimo klevetati ali ga žaljivo obdolževati. Spoštujemo njego-
vo voljo po uresničevanju podjetniškega interesa. Vendar pa želimo, da 
skupaj z nami deli skrb zaradi škodljivih posledic, ki jih bo zelo verjetno 
prinašalo delovanje parkirišča za nas, naše otroke in vnuke in da razume, 
da ni dobro, če nekdo hoče za vsako ceno uveljaviti le svoj interes. In 
zaradi njih, to je otrok in vnukov, smo dolžni vsak na svoj način ravnati 
odgovorno do okolja in narave, ki sta nam dana za zdravo in srečno ži-
vljenje. To pa je vendar bistvo vsega, mar ne? Pa še to: Mi, v nasprotju z 
vami, zaradi zadev, ki pomenijo veliko grožnjo varnosti in zdravju sedanji 
in bodočim generacijam, ne grozimo s sodnimi postopki. Kljub vsemu 
še vedno verjamemo v delovanje pravne države in da zdrav razum še 
vedno živi.

Besedilo: Branko Lipar, vodja koordinacije Civilna iniciativa za izboljšanje 
prometnovarnostnih razmer v Mengšu

Priporočilo za obisk 
predavanja o okensko 
balkonskem cvetju
Ko mi je predsednica TD Mengeš, gospa Zorka Požar, pred časom 
omenila, da bo 27. 3. 2017 v Mengšu predaval gospod Jože Antolin, 
sem bil tega izredno vesel. Gospod Antolin je velik strokovnjak na po-
dročji okensko balkonskega cvetja, zato toplo priporočam obisk njego-
vega predavanja.

Besedilo: Rajko Vuga, Mengeš
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SMO

Podžupanova 
soodgovornost pri 
preplačilu obnove 
mrliških vežic
Odgovor podžupana Boga Ropotarja glede njegove sood-
govornosti pri preplačilu obnove mrliških vežic v prejšnji 
številki Mengšana, je bil presenetljiv, saj se ukvarja samo 
s svojo plačo, ne pa z bistvom našega prispevka, na kate-
rega naj bi odgovarjal.

Njegovo pisanje razumem kot sprenevedanje in beg pred odgovorno-
stjo, kar potrjuje tudi njegov zapis, da se na moje pisanje ne name-
rava več odzvati. V odgovoru gospod podžupan pozornost prenaša 
iz resničnega problema ( preplačilo obnove mrliških vežic) na užalje-
nost, da mu očitam dobro plačo ter pozabljam na moje predloge glede 
števila podžupanov, kar nima nobene zveze z preplačano investicijo. 
Gospod Bogo Ropotar je v januarskem prispevku Mengšana sam za-
pisal, da je njegovo delo vodenje sej občinskega sveta ter koordinacija 
ene komisije. Poleg tega je tudi sam navedel, da pri investicijah ne 
sodeluje in se tako poizkušal znebiti soodgovornosti pri preplačilu ob-
nove mrliških vežic. Moje mnenje je, da bi podžupan moral voditi tudi 
pomembne investicije in projekte ter za njih odgovarjati. Poleg tega bi 
moral vedeti tudi za druge projekte, ki se izvajajo v občini. Skratka, 
njegova plača je bila omenjena, ker menim, da bi jo moral zaslužiti 
tudi tako, da bi vodil ali vsaj nadziral investicije in za njih odgovarjal. 
Podžupan je javna oseba in mora biti pripravljen tudi na take očitke.

Spoštovani podžupan! Pri dobrem vodenje občine ni bistven nizek 
strošek funkcionarjev, ampak realen strošek investicij in drugih 
projektov, katera morajo biti vodena strokovno in gospodarno. Če 
poenostavim; pomembno je učinkovito izvajanje investicij, ki nam 
prinaša realne prihranke v proračunu in racionalno porabo finanč-
nih sredstev. Obnova mrliških vežic je prvotni načrt presegla za 
158.000 eur (z DDV), kar pomeni cca 158 podžupanovih bruto 
plač. V kolikor bi v Mengšu imeli dva nepoklicna podžupana, ki bi 
svoje naloge izvajala tako kot je treba, do takih preplačil zagotovo 
ne bi prihajalo oz. bi bila v pomoč županu in preplačanih investicij 
zagotovo ne bi bilo. Izvajanje investicij ne bi bilo prepuščeno samo 
pogodbenim partnerjem, ki hočejo čim več zaslužiti na račun Ob-
čine, ampak tudi funkcionarjem, ki so odgovorni za porabo javnega 
denarja. Strošek dveh podžupanskih plač bi bil pri tem nepomem-
ben. Poleg tega bi bilo prav, da bi bila iz različnih strank, da bi 
tako na demokratičen način zagotovili samokontrolo. Tak sistem 
je v naši občini dobro deloval v mandatu 2006 – 2010. Sedaj pa 
imamo samo enega podžupana, pa še ta je iz iste liste kot župan, 
zato verjetno o preplačani obnovi vežic pred javnostjo oba molčita. 
V Statutu Občine Mengeš, katerega ja Občinski svet sprejel na 
začetku tega mandata, sicer piše, da imamo lahko dva podžupana.
Na koncu še enkrat poudarjam, da je opozicijska stranka SMO ob-
javila zgolj podatke in poročila pristojnih v zvezi z obnovo mrliških 
vežic in sicer zaradi velikega zanimanja naših občank in občanov, 
ki so to problematiko poznali samo iz pripovedovanj in gostilni-
ških debat. Žal ti podatki govorijo o negospodarni porabi javnega 
denarja in o sumu hudih kršitev veljavne zakonodaje. Poleg tega 
smo pojasnili tudi politične odgovornosti, saj smo politična stran-
ka izvoljena v Občinski svet občine Mengeš. To objavo podžupan 
označuje za politično provokacijo in ji celo pripisuje volilni čas, 
čeprav so volitve še daleč, pozornost pa prenaša na druge vsebine 
in na kritiko tistega, ki je to objavil. Njegova »iskrenost« in »skrb 
za javni denar« izgineta takoj, ko je potrebno pomesti pred lastnim 
pragom! 

Besedilo: Peter Gubanc, predsednik SMO

Dajmo vse rože mami, 
dajmo vsa sonca mami, 
pesem, ki v nas se drami, 
dajmo, zapojmo mami!
(T. Pavček)

Iskrene čestitke ob vašem prazniku - 25. marcu
ter vsem občankam in občanom lepe velikonočne
praznike.

Lista za Občino Mengeš

                                                                                                                     

  Drage mame, 

  vse dobro ob Vašem prazniku.  

  Hvala Vam. 

  

 

 

Vsaka mama je prava 

mama,   

dana za srečo in na 

veselje. 

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje. 

(T. Pavček) 

 

 

 Nova Slovenija – krščanski demokrati 
Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana 

Matevž Bolta, predsednik OO Mengeš 
T: 031 732 193    E: matevz.bolta@gmail.com 

Brez sonca roža ne cveti, 
a nam brez mam živeti ni. 
Zahvalim soncu se za cvet, 
a tebi, ker ves moj si svet! 

 
Vsem mamam ob njihovem prazniku 

želimo topline v krogu najbližjih.  
 

OO NSi Mengeš 
 

 
 
 
 
  

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIMO, NAJ VELIKONOČNI PRAZNIKI 
OSMISLIJO NAŠE BIVANJE NA ZEMLJI IN 
NESKONČNO SPOZNANJE VELIČINE IZKAZANE 
LJUBEZNI.

MATERAM IN ŽENAM PA OB OBEH PRAZNIKIH 
ZAHVALO V BESEDI : HVALA!

OOSLS MENGEŠ
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Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
(v stavbi občine Mengeš)

T: 01/7237-968
M: 040-284-081

S: www.optika-golavsek.si

OptikaGolavšek

Delovni čas:
ponedeljek - petek
8 – 12 in 16 – 18

sobota
ZAPRTO!

Vida Golavšek s. p.
Slovenska c. 28, 1234 Mengeš

(na novi lokaciji v “Slamniku” zraven parkirišča občine Mengeš)

DATUM ZAČETKA
ODVOZA

NASELJA

24. 03. 2017 Mengeš
27. 03. 2017 Dobeno, Topole
28. 03. 2017 Loka pri Mengšu

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI MENGEŠ (POMLAD 2017)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), 
veliki železni in kovinski kosi…

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

DATUM URA NASELJE LOKACIJA
24. 03. 2017 16.30–18.00 Mengeš Za Kulturnim domom na Slovenski cesti 30

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI MENGEŠ (POMLAD 2017)

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje…. 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.

ZAHVALE OGLASI
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Ni večje bolečine kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.
                                       (Dante)

ZAHVALA
V 79. letu se je od nas poslovil dragi oče, 

dedi, brat, stric in tast

IVAN JERIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, 
ki ste mu ob bolezni stali ob strani
in mu pomagali premagovati ovire.

Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in svete maše.

Iskrena hvala duhovniku Babiču
za lep cerkveni obred.

Vsi njegovi

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,

z nami potuješ vse dni ...

ZAHVALA

MATEVŽ BELENTIN

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

za sočutne besede sožalja, sveče, cvetje
in ostale darove.

Najlepša hvala vsem, ki ste se
od njega poslovili in ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Mama Marija in brat Robi z družino

Koledar dogodkov in prireditev
v Občini Mengeš -
marec in april 2017

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

nedelja, 12. marec 
ob 8. uri

PARTIZANSKI DOM NA 
VODIŠKI PLANINI

Vodiška planina PD Janez Trdina 
Mengeš

sreda, 15. marec 
ob 18. uri

Zanimivo popotovanje - 
Potovanje po Balkanu

Društvo Aia - mladinski center 
Mengeš, Slovenska cesta 28, 
1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA - 
MLADINSKI CENTER 
MENGEŠ

nedelja, 26. marec 
ob 8. uri

TRDINOV VRH – 
PALČEK POHAJALČEK

Trdinov vrh PD Janez Trdina 
Mengeš

sobota, 1. april ob 
9:45 uri

Pohod Loka pri 
Mengšu-Rašica-
Mengeška koča

Športni park ŠD Loka pri 
Mengšu, Na gmajni, 1234 
Mengeš

Športno društvo Loka 
pri Mengšu

nedelja, 16. april 
ob 8. uri

Pohod na BLEGOŠ Blegoš PD Janez Trdina 
Mengeš

sobota, 22. april 
ob 7. uri

Trim pohod Rašica 
2017

Prostori planinskega društva, 
Slovenska cesta 28, 1234 
Mengeš

PLANINSKO DRUŠTVO 
JANEZ TRDINA 
MENGEŠ

sobota, 22. april 
ob 7. uri

TRADICIONALNI TRIM 
POHOD RAŠICA 2017

RAŠICA PD Janez Trdina 
Mengeš

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA 
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti skle-

nila naša draga mama, babica in teta

LJUDMILA MUŠIČ
po domače Vončičeva Milka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena 

sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete maše. 
Hvala gospodu Babiču za lep cerkveni obred in 

mešanemu cerkenemu zboru. 
Posebna zahvala dr. Kovačevi in sestri Vandi za ve-
dno topel sprejem in prijazno besedo. Iskrena hvala 

tudi Domu počitka Mengeš za skrb in nego.

Vsi njeni

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti 

sklenil naš dragi

FRANC KATERN
iz Mengša, Liparjeva cesta 8

Za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-

ljem, znancem in sosedom. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se poslovili 
od njega in ga pospremili na njegovi zadnji 

poti.

Vsi njegovi
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