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Na Mengeški mareli si je 
glasbeni gost Magnifico prvič 
v življenju nadel lajbč oziroma 
telovnik iz narodne noše ter se 
duhovito pošalil na svoj račun. 
Zanimivi gostje zadnjih marel 
nakazujejo posodobljeno in 
bolj širšemu okusu namenjeno 
največjo mengeško prireditev.

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, marec 2020, letnik XXVII, številka 3

130 let s ponosom
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• svetovanje, izmera in montaža 
notranjih vrat

• prodaja in montaža vseh vrst kljuk za 
vrata (enodelnih, deljenih, varnostnih)

• Dodaten 6 % popust na nakup + 
montažo notranjih vrat in podbojev

Rok Posavec s. p.
GSM: 031 470 724
montazaposavec@gmail.com

Akcija - ob naročilu več kot 7 vrat, 

vam vsako 4. kljuko podarimo!
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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 2020

Kazalo

Meni je pomembno, ko otroci vidijo gasilce in jih to privablja, da 
bi bili gasilci tudi oni. Nekoč bomo morali mi zamenjati sedanje 
gasilce, ker bi jih počasi zmanjkovalo. Tako bi jih bilo vedno manj na 
intervencijah in drugod. 
Pri gasilcih se učimo gasilsko zgodovino in zanimivo mi je, kako 
je gasilstvo sploh nastalo, ko so se prebivalci začeli združevati v 
skupine, da so pomagali drug drugemu, kadar je prišlo do požarov. 
Tako imamo zdaj dobro organizirane gasilske zveze in prostovoljna 
društva v vseh občinah v Sloveniji. Zelo sem ponosen, ker imamo 
tudi v Mengšu tako dobro gasilsko društvo in lep gasilski dom.
Všeč mi je, ko se učimo različnih stvari, npr. prvo pomoč, vezanje 
vozlov, spajanje cevi, spoznavamo orodje in kako ga uporabiti. Spo-
znavamo tudi osnove gasilstva, kako do požarov sploh pride in kako 
jih preprečimo. Če pa že pride do njega, je dobro, da vemo, kako 
ogenj pogasiti in s čim gasimo različne požare. Včasih sem mislil, 
da se vsi požari gasijo z vodo, sedaj pa vem, da se gorečega olja 
na štedilniku nikoli ne gasi z vodo, saj lahko nastane še večji požar. 
Tudi pri drugih vrstah požarov je pomembno, s čim jih gasimo npr. 
bencin, elektrika …
Rad hodim na tekmovanja, ker s prijatelji skupaj premagujemo vse 
tiste ovire na progi in se na koncu veselimo ne glede na rezultate. 
Zelo sem ponosen nase in na svojo ekipo, tudi če ne zmagamo. 
Vsako leto se veselim, ker gremo z gasilci poleti na tabor in tudi tam 
se veliko novega naučimo. Včasih gremo v hribe, najboljši pa so mi 
tabori, ko gremo na morje. Tam se družim s prijatelji, raziskujemo 
okolico, se tudi malo učimo, na koncu pa imamo test o vsem, kar 
smo se naučili. Veselim se vseh novih značk, ki jih pridobim s tru-
dom in jih dobim na občnem zboru. 
Veliko mi pomeni, da tudi sam postanem gasilec in komaj čakam, 
da bom lahko gasil ter pomagal ljudem in živalim v nesreči.

Matevž Zajc, 10 let, pionir PGD Mengeš

Ponosen na svojo ekipo in 
nase

Gasilci so pomembni, ker rešujejo ljudi in živali, gasijo požare in 
tudi v vseh drugih nesrečah vedno priskočijo na pomoč. Zelo sem bil 
žalosten in hkrati ponosen na gasilce, ko sem gledal, kakšni požari 
divjajo v Avstraliji in kako lahko v nekaj minutah uničijo cel gozd in 
poginejo vse živali, ki so bile v tistem trenutku v njem.
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V uvodnem delu otvoritve razstave sta udele-
žence pozdravila Franc Jerič, župan občine 
Mengeš, in Bogo Ropotar, podžupan občine 
Mengeš. Nato sta mentorica doc. mag. Polona 
Filipič in asistent Sinan Mihelčič podala ključ-
na izhodišča in pojasnila pomen pripravljene 
projektne naloge za študente. Sledila je razla-
ga in projekcija študentov, ki so se razdeljeni v 
sedem skupin, lotevali snovanja ene od sed-
mih con vzdolž obvoznice v občini Mengeš. Po 
končanih predstavitvah so udeležence povabili 
k razpravi, ki je potekala ob veliki maketi Men-
gša. Prireditev se je zaključila z neformalnim 
druženjem v predprostoru Kulturnega doma.
Bogo Ropotar, podžupan občine Mengeš, 
je poudaril pomen prenosa znanja študen-
tov v prakso: »Študentje so se na seminarju 
v okviru projektne naloge srečali z resničnim 
območjem, različnimi interesi prebivalcev in 
zahtevami okolja oziroma družbe. Vesel sem in 

Na razstavi 
»So mesta in 
je podeželje: 
Trajnostna 
soseska med 
mestom in 
podeželjem« 
V sredo, 26. februarja, je v Kulturnem 
domu Mengeš potekala predstavitev štu-
dentske projektne naloge urbanističnega 
razvoja občine Mengeš do leta 2050. 
Študenti drugega letnika smeri urbani-
zem Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani so svoje ideje pod budnim oče-
som mentorice doc. mag. Polone Filipič 
in asistenta Sinana Mihelčiča predstavili 
v obliki razstave, ki so jo poimenovali 
»So mesta in je podeželje: Trajnostna 
soseska med mestom in podeželjem«.

Med izhodišči za doseganje trajnosti ni bila 
samo energijska trajnost, temveč tudi traj-
nost s prometnih vidikov oziroma kako v ur-
banistični razvoj območja vključiti perspekti-
vo trajnostne mobilnosti
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Tudi v turizmu so pogumni doma
Bohinj ima prav posebno mesto v mojem srcu, saj tja zahajam že od otroštva. 
Spomnim se dogodivščin v koči pri slapu Savica, kjer smo se otroci igrali v 
neokrnjeni naravi. Za njene lepote mi takrat ni bilo kaj veliko mar, danes pa 
to zelo cenim. V Bohinj grem vedno zelo rad, saj si tam lahko umirim misli, 
spočijem ter napolnim baterije. Narava in okolica Bohinja se v pol stoletja ni 
kaj dosti spremenila. Ostaja še vedno lepa in neokrnjena, kar je verjetno tudi 
namen Triglavskega narodnega parka. Spremenilo se je le tisto, kar je za razvoj 
turizma nujno - ponudba in nastanitve. V tem pogledu Bohinj sicer ni doživel 
takšnega razcveta kot sosednji Bled. Ravno nasprotno, saj je predvsem pri 
hotelski ponudbi v zadnjem desetletju vladalo pravo mrtvilo.

Zato sem bil pred letom dni vesel novice, 
da je poslovnež Damijan Merlak prepoznal 
manko hotelske ponudbe v Bohinju kot 
poslovno priložnost, ter investiral denar v 
obnovo propadajočih hotelov. Načrt je zelo 
obetaven, saj se ne bo uredila le okolica, ki 
kazi pogled na jezero, hoteli bodo ponujali 
vrhunske storitve za svoje goste ter vrhun-
sko domačo kulinariko. Zakaj o tem pišem? 
Zato, ker je za vodenje celotnega projekta 
ter kasneje vseh hotelov in ponudbe odgo-
voren naš občan, Jure Repanšek ml. Mimo-
grede, njegov oče, Jure Repanšek st. uspe-
šno vodi Mengeško kočo. 
Z Juretom se večkrat pogovarjam in njegova 
vizija, zagnanost, predvsem pa razumevanje 
pojma turizma, mi dajeta navdih. Navdih, 
da je Slovenija res dežela priložnosti. Tudi 
v turizmu. Potrebno je imeti drzne ideje, vi-
zijo in seveda, potrebno je imeti (finančno) 
podporo zanje. Jure vse to ima, zato sem 
prepričan, da bo projekt uspešno zaživel. 
Če Mengšan Jure spreminja turistično po-
dobo Slovenije v Bohinju, pa člani Turistič-
nega društva Mengeš spreminjajo turistič-
no podobo Slovenije v naši občini. To sem 
imel možnost spoznati na nedavnem obi-
sku sejma Alpe Adria, ki sem se ga udeležil 
na povabilo TD Mengeš. Res, da aktivnosti 
našega turističnega društva, ki deluje že od 
leta 1960, niso tako medijsko prepoznav-
ne, kot zgodbe iz Bohinja, a to ne pomeni, 
da so za razvoj turizma manj pomembne. 

Člani društva na čelu s predsednico Zorko 
Požar so prostovoljci, vse kar počnejo za 
promocijo in turistični razvoj Mengša, de-
lajo v svojem prostem času. Predstavitev 
naše občine, ki so jo pripravili na sejmu, 
je bila odlična, in marsikateri profesionalni 
organizaciji za zgled. Tudi člani TD Mengeš 
in TD Dobeno imajo drzne ideje in vizijo, ki 
ji velja prisluhniti. V vseh teh letih je našo 
občino zaradi teh aktivnosti obiskalo več 
turistov iz tujine in drugih delov Slovenije. 
Za nekatere  veliko, za druge malo. Sam 
menim, da za uspešnost turizma v nekem 
kraju ne gre zgolj za statistiko in številke, 
temveč za osebno izkušnjo, ki jo dobi neki 
obiskovalec. Hkrati pa gre za meje, kot 
npr. meje v idejah, financah ali v glavah 
ljudi, ki jih premikajo turistični delavci in 
prostovoljci. Meje, ki jih zmorejo premikati 
le pogumni. 
Naj se za konec navežem na ta zadnji sta-
vek ter svoje čestitke namenim še enim 
pogumnim – našim mamam. Drage mame, 
ob vašem prazniku vam čestitam, ter se 
vam zahvaljujem za vso vašo brezpogojno 
ljubezen, podporo in toplino, ki jo dajete 
svojim otrokom. Tudi ve premikate meje 
mogočega in manj mogočega. Uživajte v 
svoji vlogi vsak trenutek, saj je ta vloga ena 
in edinstvena. 
Vse dobro vam želim.

Bogo Ropotar, podžupan



Študentje so bili razdeljeni v sedem skupin, 
ki so ločeno obdelovale sedem območij med 
naseljem Mengeš in obvoznico v občini. 
Predvideli so, da bi se na omenjenem ob-
močju do leta 2050 lahko naselilo približno 
6000 novih prebivalcev.

OBČINA

Med izhodišči za doseganje trajnosti ni bila 
samo energijska trajnost, temveč tudi trajnost 
s prometnih vidikov oziroma kako v urbanistič-
ni razvoj območja vključiti perspektivo trajno-
stne mobilnosti

Sinan Mihelič je najprej predstavil celoten pro-
jekt, ki poleg občine Mengeš obsega še občine 
Kamnik, Trzin in Domžale, nato pa se je osre-
dotočil na izhodišča in rešitve v občini Mengeš, 
ki so jih oblikovali študenti drugega letnika 
smeri urbanizem Fakultete za arhitekturo

verjamem, da smo Občina Mengeš in Fakulte-
ta za arhitekturo skupaj s študenti našli način, 
kako sodelovati tudi v prihodnje. Mlade mora-
mo spodbujati k samostojnemu razmišljanju.«
Študente, mentorja in vse navzoče je nagovo-
ril tudi Franc Jerič, župan občine Mengeš ter 
jih opozoril: »Maketa Mengša prikazuje ideje, 
predloge študentov in predstavlja zgolj izhodi-
šče. Čas bo tisti, ki bo pokazal, kako in v katero 
smer se bo Mengeš razvijal, stroka pa bo poda-
la smernice, navodila in izhodišča. Ideja mi je 
zelo všeč in predstavlja osnovo za razpravo o 
razvoju območja.«
Predstavitev projektne naloge, ki je potekala 
v okviru seminarja v drugem letniku na smeri 
urbanizem, je začela mentorica doc. mag. Polo-
na Filipič. Najprej se je zahvalila za priložnost, 
ki je bila študentom ponujena s strani Občine 
Mengeš: »Pomembno je, da se študenti pred 
zaključkom študija preizkusijo tudi v praksi. 
Zelo pomemben element urbanističnega na-
črtovanja je sodelovanje s prebivalci v okolju, 
ki ga projektiramo.« Pojasnila je tudi, da štu-
dente, dokler so še na fakulteti, spodbujajo k 

bolj drznemu načinu razmišljanja in videnja 
prihodnosti. Posebej je tudi izpostavila, da je 
vse videno na otvoritvi in kasneje na razstavi 
le možen scenarij razvoja kraja, ki se bo razvil 
šele v prihodnosti, in sicer v obliki, za katero se 
bodo odločili politika, odločevalci v prostoru in 
ljudje, ki tu živijo.
V okviru projektne naloge »So mesta in je po-
deželje: Trajnostna soseska med mestom in 

podeželjem« pa so se študentje osredotočili 
predvsem na trajnostne zahteve: »S tem smo 
študente spodbudili k odstopanju od običajne-
ga načina načrtovanja gradnje, ko prostor ni 
več vrednota, kar je zelo zaskrbljujoče.« Med 
izhodišči za doseganje trajnosti pa ni bila samo 
energijska trajnost, temveč predvsem trajnost s 
prometnih vidikov oziroma kako v urbanistični 
razvoj območja vključiti perspektivo trajnostne 
mobilnosti. Drugo pomembno izhodišče je bilo, 
kako v načrtovan razvoj območja vključiti po-
novno vzpostavljanje sosesk. »Danes vsak živi 
v svoji hiši, za visoko ograjo – ljudje smo se 
začeli izolirati, kar za skupnost ni v redu,« je 
pojasnila mentorica in besedo predala Sinanu 
Mihelčiču, asistentu na seminarju.
Sinan Mihelčič je najprej predstavil celoten pro-
jekt, ki poleg občine Mengeš obsega še občine 
Kamnik, Trzin in Domžale: »Celoten projekt 
smo zastavili širše, ker smo želeli študentom 
pokazati, da vsak projekt, ki se zgodi v obči-
ni Mengeš, vpliva tudi na okoliške občine in 
obratno.« Pojasnil je, da so študentje drugega 
letnika smeri urbanizem za tokratno otvori-
tev razstave in predstavitev projektne naloge 
pripravili svoj pogled na urbanističen razvoj 
Mengša. Študentje so bili razdeljeni v sedem 
skupin, ki so ločeno obdelovale sedem območij 
med naseljem Mengeš in obvoznico v občini. 
Predvideli so, da bi se na omenjenem območju 
do leta 2050 lahko naselilo približno 6.000 
novih prebivalcev.
Sledila je predstavitev projektnih rešitev vseh 
sedmih skupin, ki so s projekcijo pokazali 
Mengeš v prihodnosti. Vse skupine so zasno-
vale trajnostne soseske kot preplet tipologij, 

geometrij in dejavnosti. Študentje so vključili 
veliko zelenih površin, tudi rekreacijske površi-
ne, predvsem sprehajalne in kolesarske steze, 
otroška igrišča, skupne površine za druženje in 
površine za druge funkcionalnosti. Hkrati pa so 
se usmerili k načrtovanju življenja v soseskah 
z manjšo uporabo avtomobilov ter posebej pa-
zili, da z načrtovanimi stavbami niso presegli 
obstoječe višine blokov.

Po predstavitvi vseh sedmih skupin so se ude-
leženci razstave preselili k veliki maketi, kjer so 
bili obiskovalci pozvani k razpravi. Sinan Mihel-
čič, asistent na seminarju, je ob tem pojasnil: 
»Celotno projektno nalogo smo začeli z željo po 
dialogu in v pričakovanju povratnih informacij 
prebivalcev. Projektna naloga, ki je pred vami 
predstavljena v obliki makete, je popolnoma 
študijske narave. Upam, da se bodo na ta na-
čin sprožili tudi komentarji, ki jim z veseljem 
prisluhnemo in bodo dobrodošli v razmislek 
tudi generaciji, ki bo zares zarezala v načrtova-
nje gradnje tega območja v prihodnosti.«
Delo študentov je v razpravi komentiral tudi 
arhitekt in urbanist Tomaž Schlegl. Projekt je 
pohvalil, študente pa pozval k dodatnemu, 
pa vendar pomembnemu razmisleku, kako bi 
povezali novodobno sosesko s starim mestnim 
jedrom: »Ena od aktivnosti, ki se izvajajo ozi-
roma načrtujejo na občini, je revitalizacija 
mestnega središča občine, predvsem oživitev 
centra mesta in preureditev cestnega režima.« 
Druženje in razprava o prihodnji urbanistični 
ureditvi v občini Mengeš se je ob maketah na-
daljevala v neformalnih razpravah. 
Delo posameznih skupin bomo predstavljali v 
nadaljevanjih, vsak mesec bomo predstavili iz-
hodišča in razmišljanja ene skupine študentov 
drugega letnika smeri urbanizma na Fakulteti 
za arhitekturo Univerze v Ljubljani. 
Razstavljena maketa bo v prihodnjih dneh 
predstavljena v prostor pred knjižnico v Osnov-
ni šoli Mengeš, kjer bo na ogled do konca šol-
skega leta.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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Nevarni ali posebni odpadki so vsi tisti odpadki, ki vsebujejo eno 
ali več lastnosti nevarnih snovi in lahko z neprimernim ravnanjem 
škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lah-
ko povzročijo požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, 
s svojo radioaktivnostjo pa lahko celo uničijo človeške celice ali 
kromosomski material. 
Nevarne odpadke prepoznamo po označbah na embalaži. Na vsa-
kem izdelku je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati 
ob koncu njegove življenjske dobe. Nevarnost za okolje pa pred-

Spomladanska akcija odvoza nevarnih odpadkov bo 
v občini Mengeš v četrtek, 26. marca 2020
V občini Mengeš bo spomladanski odvoz nevarnih odpadkov potekal v četrtek, 26. marca, med 16.30 in 19. uro. Zabojnik 
za zbiranje nevarnih odpadkov bo za Kulturnim domom Mengeš (Slovenska cesta 30). Ločevanje nevarnih odpadkov v go-
spodinjstvu je obvezno, zato nevarne odpadke shranjujte ločeno od drugih odpadkov, in sicer v skladu z navodili na embalaži 
(predvsem pa je treba poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem). Zavedati se je treba, da lahko zaradi svoje sestave 
nevarni odpadki ob nepravilnem odlaganju onesnažijo okolje, podtalnico ali druge dragocene vodne vire. Na območju občine 
Mengeš se lahko nevarne in kosovne odpadke odda kadarkoli v letu brez doplačila v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov bo za Kulturnem domom Men-
geš postavljen v četrtek, 26. marca 2020, med 16.30 in 19. uro

stavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo.
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je treba upoštevati naslednja 
opozorila:
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen pre-

nos do zbirnega mesta;
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
• odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embala-

ži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokova-

nju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila 
priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

Med nevarne odpadke sodijo akumulatorji, baterije, barve in topi-
la, laki in premazi, smole in lepila, razredčila in topila, hladilne te-
kočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna sredstva, 
zdravila (ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri), 
svetila (neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice), zaščitna 
sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, 
kozmetika (razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične bar-
ve, laki za nohte, barve za lase) in druge snovi, ki jih vsakodnevno 
uporabljamo v gospodinjstvu. 

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

ZAVESE
V DVORANI

Spomladanska akcija zbiranja kosovnih odpadkov 
bo v občini Mengeš predvidoma od ponedeljka, 30. 
marca, do srede, 1. aprila 2020
Spomladansko zbiranje kosovnih komunalnih odpadkov bo v občini Mengeš potekalo v ponedeljek, 30. marca, v Mengšu; 
v torek, 31. marca, na Dobenu in v Topolah ter v sredo, 1. aprila, v Loki pri Mengšu. Na predviden dan odvoza kosovnih 
odpadkov morajo biti odpadki do 5. ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu za odvoz komunalnih odpadkov.

Med kosovne odpadke sodijo komunalni odpadki, ki zaradi veliko-
sti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih posodah 

Spomladanski odvoz kosovnih odpadkov bo potekal v občini Mengeš v po-
nedeljek, 30. marca, na območju naselja Mengeš; v torek, 31. marca, na 
območju Dobena in v Topolah ter v sredo, 1. aprila, na območju Loke pri 
Mengšu

ali vrečkah za odpadke. Torej med kosovne odpadke sodijo kopal-
niška oprema, pohištvo, preproge, oblazinjeno pohištvo in vzme-
tnice, svetila in senčila, velike gospodinjske naprave (štedilniki, 
hladilniki, pralni stroji …), smuči in veliki železni in kovinski kosi.  
Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE sodijo nevarni odpadki, 
kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov, avtomobilski deli, aku-
mulatorji, gume, sodi, gradbeni material, veje drevja in živih mej, 
azbestne kritine in drugi odpadki.
Na območju občine Mengeš lahko kosovne odpadke oddate dvakrat 
letno ob zbiralnih akcijah ali skozi celo leto v Centru za ravnanje z 
odpadki Dob. Obratovalni čas zbirnega centra na Dobu preverite na 
njihovi spletni strani.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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ZAVESE
V DVORANI

Obvestilo o prehodu na tedensko praznjenje 
biološko razgradljivih odpadkov
V začetku marca 2020 se je v občini Mengeš začelo tedensko praznjenje zabojnikov biološko razgradljivih odpadkov. Vsak 
ponedeljek bo praznjenje potekalo v Loki pri Mengšu in delu naselja Mengeš, vsak torek pa v drugem delu naselja Mengeš 
in Topolah. Poletni urnik bo v občini Mengeš veljal do 1. novembra 2020.

Ponedeljek:
• Loka pri Mengšu 
• Mengeš, ulice: Baragova ulica, Bognarjeva ulica, Cankarjeva ulica, 

Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica, Glavičeva ulica, Gregčeva ulica, 
Grobeljska cesta, Hribarjeva ulica, Jelovškova ulica, Koblarjeva ulica, 
Linhartova cesta, Liparjeva cesta, Maistrova ulica, Omejčeva ulica, 
Muljava, Murnova ulica, Pri bajerju, Pristava, Rašiška cesta, Ropreto-
va cesta, Slomškova ulica, Slovenska cesta (od Gasilskega doma proti 
Loki), Stara pot, Šubičeva ulica, Trdinov trg, Trubarjeva ulica, Ulica Dr. 
Zajca, Vodnikova ulica, Zadružniška ulica, Zoranina ulica

Torek:
• Mengeš, ulice: Aljaževa ulica, Balantičeva ulica, Čopova ulica, De-

telova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva 
ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, 
Jalnova ulica, Jama, Janševa ulica, Japljeva ulica, Jarška cesta, Jur-
čičeva ulica, Kamniška cesta, Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, 
Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica, Levčeva ulica, Le-
vstikova ulica, Medvedova ulica, Mehletova ulica, Novakova ulica, 
Ogrinovo, Prelovškova ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, 
Slamnikarska ulica, Slovenska cesta (od Gasilskega doma proti 

Kamniku), Staretova ulica, Steletova ulica, Svetčeva ulica, Šolska 
ulica, Šubljeva ulica, Valvazorjeva ulica, Veselovo nabrežje, Zavrti, 
Zupanova ulica

• Topole
Kateri odpadki sodijo v rjavi zabojnik?
• zelenjavni olupki in odpadki vseh vrst zelenjave,
• olupki in ostanki sadja,
• kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
• netekoči ostanki hrane (kruh, sir, salama, kosti, meso),
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehranski izdelki (brez embalaže),
• papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
• papirnati robčki in brisače,
• rože, plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic,
• ohlajen pepel, ki nastane pri gorenju drv.
V zabojnik ne odlagamo odpadnega jedilnega olja, cigaretnih ogorkov, 
kamenja in peska ipd.
Pomembno je tudi, da bioloških odpadkov v zabojnik ne odlagamo v 
plastičnih vrečkah, saj to onemogoča nadaljnji proces predelave teh 
odpadkov. Najbolje je, če biološke odpadke zbirate v vrečkah, ki so v 
celoti izdelane iz biološko razgradljivega materiala in jih potem lahko 
skupaj z vrečko odvržete v zabojnik.
Še koristna informacija pred začetkom spomladanskih del na vrtu in 
okolici hiše: uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo or-
ganskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v zbirnem 
centru brez doplačila omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, 
listje ipd.).
Točni urniki odvoza biološko razgradljivih odpadkov so objavljeni tudi 
na www.jkp-prodnik.si.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
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ZAVESE
V DVORANI

Avtobusne postaje in ceste bodo očiščene sredi 
marca in v začetku aprila
Tako kot vsako leto bo Občina Mengeš tudi letos poskrbela za spomladansko čiščenje cestišč in pločnikov ter avtobusnih po-
staj v občini. Čiščenje javnih površin bo potekalo takoj, ko bo dopuščalo vreme oziroma ko bo jasno, da se je zima poslovila.

Predviden začetek čiščenja steklenih in lesenih delov avtobusnih po-
staj je druga polovica marca. Čiščenje peska in druge navožene, na-
pihane ali drugače nanesene umazanije na javnih cestah in pločnikih 
v občini pa je predvideno v tednu pred veliko nočjo.
Občina je prvo čiščenje izvedla že v zimskem času, decembra in ja-
nuarja, ko so bile odstranjene smeti ob cestiščih Mengeš–Domžale, 
Mengeš–Vodice in Mengeš–Preserje. Na območju ob omenjenih ce-
stiščih je bilo nabranih več kot deset velikih vreč smeti, najverjetneje 
smeti, ki jih neozaveščeni vozniki zmečejo z vozil.
Tako kot vsako leto se bodo pločniki pometali ročno, ceste pa strojno. 
Dela bo izvedel koncesionar za vzdrževanje občinskih javnih cest, 
Gorenjska gradbena družba, d. o. o.
Če vremenske razmere ne bodo ugodne, kar pomeni, da storitev zara-
di vremena ne bi bila kakovostno opravljena, se bodo datumi izvedbe 
del spremenili.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Predviden začetek čiščenja steklenih in lesenih delov avtobusnih postaj 
je druga polovica marca. Čiščenje peska in druge navožene, napihane 
ali drugače nanesene umazanije na javnih cestah in pločnikih v občini 
pa je predvideno v tednu pred veliko nočjo.

Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto na odseku 
Mengeš - Koseze pri Vodicah!
Leto je naokoli in dvoživke so se znova prebudile. Spomladi se iz gozda čez cesto Mengeš - Koseze odpravi več kot 3.000 
dvoživk, predvsem krastače, rjave žabe, zelene žabe in pupki. Na poti do mrestišča – Phliškega bajerja, zato prihaja na ce-
sti, ki loči gozd in bajer, do povoza dvoživk, kar pa negativno vpliva na ohranjanje populacij ogroženih in zavarovanih vrst 
dvoživk. Konec meseca februarja smo, da bi preprečili povoze dvoživk v sklopu LAS projekta Zgodbe naših mokrišč in v so-
delovanju z občino Mengeš, ob cesti postavili varovalne ograje, ki dvoživkam preprečijo dostop do ceste. Za prenos dvoživk 
čez cesto pa je nujno potrebna pomoč prostovoljcev!

Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto poteka vsak dan, od mraka 
naprej (po 18. uri). Pred odhodom na lokacijo preverite vremensko 
napoved. Dvoživke se namreč odpravljajo do mrestišč ob dežju in vre-
menu s temperaturami nad 4 stopinje Celzija. S seboj imejte obvezno 
opremo: odsevni jopič, dobro svetilko in vedro. Akcije se udeležite na 
lastno odgovornost. Otroci se akcije lahko udeležijo le v spremstvu 
staršev! Otroci s starši naj prenašajo dvoživke ob stranski cesti Kose-
ze - Šinkov Turn.
Več o navodilih za prenašanje lahko preberete na www.pomagajmo-
-zabicam.si ali facebook strani Pomagajmo žabicam Phliški bajer.

Na fotografiji je samec krastače 
ob ograji Koseze - Mengeš.
Foto: Nika Hrabar

Na fotografiji je samica rosnica na 
območju Šinkovega Turna.
Foto: Nika Hrabar

Konec meseca februarja smo, da bi preprečili povoze dvoživk v sklopu 
LAS projekta Zgodbe naših mokrišč in v sodelovanju z občino Mengeš, 
ob cesti postavili varovalne ograje, ki dvoživkam preprečijo dostop do 
ceste. Za prenos dvoživk čez cesto pa je nujno potrebna pomoč prosto-
voljcev!

Za lažjo organizacijo se, prosimo, vpišite v tabelo, ki je objavljena na 
spletni strani https://doodle.com/poll/yzbbkg8q673fivx6. Za dodatne 
informacije lahko pišete na zabice.sinkovturn@gmail.com.

Besedilo in foto: Tina Drolc, povzeto po besedilu Nike Hrabar, Zavod 
RS za varstvo narave
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INTERVJU: Sandi Jaklič

S katerim dogodkom se bo začelo prazno-
vanje vašega jubilejnega leta?
Praznovanje obletnice se je začelo že konec 
februarja z Občnim zborom. V nadaljevanju 
smo bili povabljeni na slovesno podelitev 
priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite 
Republike Slovenije, ki je potekalo 4. mar-
ca v Kulturnem domu v Moravčah. Prejeli 
smo zlato plaketo Civilne zaščite za 130 let 
delovanja društva in za pomoč ter delova-
nje društva v sistemu zaščite in reševanja 
v Sloveniji. Večina aktivnosti posvečenih 
praznovanju obletnice pa se bo zvrstilo v 
septembru. V začetku meseca bomo orga-
nizirali nogometno tekmo med gasilci in 
člani Mengeške godbe. Včasih je bila ta 
tradicionalna, a žal kasneje pozabljena. 
Zadnja je bila leta 2010. Poudarek ne bo 
samo na nogometu. Naredili bomo pravi 
gasilski spektakel. Predstavili bomo vete-
ransko gasilsko vozilo TAM 5500, ki je še 
vedno operativno. Predlani smo ga obnovili 
in še vedno sodeluje na intervencijah, če je 
to potrebno. Posebnost naše tekme bodo 
hitre menjave in generacijski izbor igralcev. 
Tako je bilo že včasih, to je tradicija našega 
sodelovanja, ki jo želimo nadaljevati. Ve-
dno nas je povezoval prav nogomet.

Nogometna tekma pa ni edini vaš dogodek 
v mesecu praznovanja.
Organizirali bomo večjo medobčinsko ga-
silsko vajo. Njen namen bo širši. Z njo 
bomo gasilci utrjevali spretnosti, ki jih po-
trebujemo pri pravih intervencijah, občani 
pa bodo videli ves postopek našega dela od 
alarmiranja dalje.

Vrhunec pa načrtujete v obliki posebne 
prireditve.
V Kulturnem domu bomo pripravili slavno-
stno akademijo, ki bo potekala v četrtek, 
17. septembra, ob 19. uri. Na njej bomo 
Mengšanom predstavili zgodovino gasilstva 
v kraju in podelili najvišja priznanja vsem, 
ki so vidno prispevali k razvoju gasilstva 
v Mengšu. Na slovesnost želimo povabiti 
tudi predsednika republike, Boruta Pahor-
ja.

V tistem tednu bo potekal tudi vsakoletni 
Sejem v Mengšu. Boste svoje aktivnosti 
povezali tudi s sejemskim dogajanjem?
V soboto, 19. septembra, popoldne bo 
skozi Mengeš organizirana parada v okviru 
Sejma v Mengšu. S parado želimo pokazati 
svojo opremo, gasilce, mlade podpornike, 
vse člane, društva iz mengeške gasilske 
zveze, PGD Loka, PGD Topole in PIGD 
Lek in gasilska društva iz sosednjih občin. 
Po paradi bo srečanje v šotoru, podelitev 
priznanj in slavnostni govori s kulturnim 

130 let
s ponosom
Gasilstvo je ena izmed najstarejših dejavnosti v Mengšu. Okrogla obletnica pa 
je primeren čas za pogled v preteklost, smele načrte in seveda veselje skupaj 
s sokrajani. Letošnje leto bo zato pri mengeških gasilcih praznično obarvano. 
S katerim odtenkom in kdaj se bo kaj dogajalo, pa nam je odkril predsednik 
mengeških gasilcev, Sandi Jaklič.
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programom. Po uradnem delu se bo nada-
ljevala gasilska veselica, ki bo prva po letu 
2013.

Ko sva že pri gasilskih veselicah, imam ob-
čutek, da jih je vedno manj. Tudi v Men-
gšu.
Ljudje v manjših krajih so bolj povezani in 
gasilske veselice tam še vedno uspevajo. 
Mengeš pa je že prevelik. Osebno pogrešam 
komunikacijo in druženje med ljudmi, med 
občani. Zato je vedno manj priložnosti za 
organizacijo gasilskih veselic. V prihodnosti 
si bomo prizadevali, da bi čim več Mengša-
nov, tudi priseljenih, vključili v delo tako ga-
silskega kot tudi drugih društev. Prepričan 
sem, da si bo marsikdo našel področje, v 
katerem bo lahko izrazil, izkazal in pokazal 
svoje talente.

V Kulturnem domu bomo pripravili slavnostno akademijo, ki se bo odvila v četrtek, 17. septembra

manjša. Veliko pozornosti pa je v prvi vrsti 
treba posvetiti varnosti ter zdravju gasilcev. 

Ali ste gasilci zavarovani?
Pri nas so vsi operativci nezgodno in zdra-
vstveno zavarovani. Morebitna poškodba 
gasilca ob prihodu, na intervenciji in ob 
vrnitvi z intervencije je krita iz zavarovanja. 
Vodja mora v nekaj sekundah ob prihodu 
na prizorišče oceniti situacijo in postopke 
delovanja. Vedno ima življenje človeka ali 
živali prednost pred materialnimi dobrina-
mi, seveda pa tudi varnost gasilca.

Za vami je 130 let delovanja, kaj pa priho-
dnost, kakšni izzivi vas čakajo?
V prihodnje bi želeli privabiti čim več mla-
dih, da bomo imeli čim več operativcev. 
Gasilstvo ima po drugi strani pozitiven 
vpliv na mlade. Ti si pri gasilcih izobliku-
jejo osebnost, ker je pri nas red in hierar-
hija. Mladi tako dobijo delovne navade in 
občutek delovanja v skupini. Med nami so 
že pionirji od šestega leta dalje. Vse sku-
paj je 38 otrok, s katerimi se ukvarja osem 
mentorjev. Delo mentorjev je zahtevno, saj 
morajo biti ti dobri pedagogi ter sposobni 
strokovno predajati znanje otrokom. Poleg 
operativnega znanja je naša naloga vzgajati 
in izobraževati mlajše tudi v smeri vodenja 
društva oziroma menedžmenta.
V letu 2025 nas čaka tudi nakup vozila 
GVC 16-25. Obstoječi bo star že 25 let. To 
nas bo stalo okoli 300.000 EUR. Od tega 
del sredstev pričakujemo iz občinskega pro-
računa, preostalo pa bomo poskušali prido-
biti od sponzorjev in občanov.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Prizadevali si bomo, da bi čim več Mengša-
nov, vključili v delo tako gasilskega kot tudi 
ostalih društev

Pri nas je 38 aktivnih operativnih ga-
silcev, 10 rezervnih operativnih gasil-
cev in 3 pripravniki.

Glede na kategorizacijo društva mora-
mo izvoziti v petih minutah od poziva, 
največkrat je ta odzivni čas okoli treh 
minut. To pomeni, da od poziva do iz-
voza ekipe iz gasilskega doma traja tri 
minute.

Do gasilcev imamo ljudje običajno zelo po-
zitiven odnos, saj ste prvi, ki nam v stiski 
brezpogojno priskočite na pomoč. Imate 
občutek, da je tako tudi v Mengšu?
Lahko rečem, da smo spoštovani. Ljudje 
cenijo naše delo in so zelo hvaležni.

Organizirano gasilstvo je že zelo staro. Ali 
se sodoben gasilec kaj razlikuje od tistega 
iz naše mladosti?
Danes delujemo v okviru Zakona o gasilstvu 
in Zakona o društvih. Ni več tako kot vča-
sih. Predvsem se pozna, da smo gasilci bolj 
izobraženi. Izobražujemo se na temeljnih 
usposabljanjih, kar na kratko pomeni izo-
braževanje za napredovanje v činu. Izobra-
žujemo pa se tudi na dopolnilnih in internih 
izobraževanjih. Med dopolnilna izobraževa-
nja oziroma usposabljanja štejemo tečaj za 
tehničnega reševalca, tečaj za uporabnika 
izolirnega dihalnega aparata, tečaj za bol-
ničarja itd., ki se izvajajo v okviru Gasilske 
zveze Slovenije. Interna usposabljanja vsa-
ko gasilsko društvo organizira v lastni režiji, 
nekateri več, nekateri malo manj.

Je pomembno, kako in kaj gasite?
Seveda. Pri tem vedno pazimo, da je gaše-
nje učinkovito in je materialna škoda čim 
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INTERVJU: Sandi Jaklič

Organiziranost gasilskih društev v občini Mengeš

Prostovoljno gasilsko društvo Mengeš se navzgor vključuje v Gasilsko zvezo Mengeš, 
nato v Regijo Ljubljana III in Gasilsko zvezo Slovenije. V GZ Mengeš spadajo PGD 
Loka in PGD Topole ter PIGD Lek. Kot največje društvo v občini Mengeš in kot osre-
dnja enota III. kategorije ima naše društvo nalogo, da intervenira po celotnem obmo-
čju občine Mengeš. Društvo trenutno šteje 105 članov starejših od 18 let. V društvu je 
38 operativnih gasilcev, 10 rezervnih operativnih gasilcev in 3 pripravniki. Vsi se ves 
čas učijo in izobražujejo o pravilnih, hitrih ter varnih postopkih interveniranja.
Društvo je organizirano in razdeljeno na dva dela. Prvi del je organizacijski del dru-
štva, ki ga vodi, predstavlja in zastopa predsednik društva. Sem spadajo, kot vodstvo 
in glavni odločevalec, poleg najvišjega organa, ki je Občni zbor, še Upravni in Nadzorni 
odbor, Disciplinska komisija ter drugi članice in člani, ki niso operativni člani. Drugi 
del je operativni del, ki ga vodi, koordinira in nadzira poveljnik društva na samih in-
tervencijah in pri delu operativne narave.

Besedilo: Sandi Jaklič

Zgodovina PGD Mengeš

PGD Mengeš je vse od svoje ustanovitve 
leta 1890, takrat kot požarna bramba, 
skrbelo za požarno varnost ter pomoč in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
Do druge svetovne vojne je imelo društvo 
tudi pomembno narodnobuditeljsko vlogo. 
Vseskozi so kljub pomanjkanju sredstev 
skrbeli za čim boljšo opremljenost in uspo-
sobljenost članstva, da so lahko uspešno 
posredovali ne samo v Mengšu, temveč 
tudi v okoliških krajih. Že v letu 1933 so 
nabavili prvo tovorno vozilo, s katerim so 
pomembno pripomogli k boljši požarni var-
nosti, pa tudi pomoči obolelim pri prevozu 
v bolnišnico. Takrat so se tudi preimeno-
vali v gasilsko četo, z novo zakonodajo pa 
leta 1951 v Prostovoljno gasilsko društvo 
Mengeš. Pomemben mejnik je predsta-
vljala nabava rabljenega gasilskega vozila 
Fordson s 1000 litri vode v letu 1958, saj 
je bilo njihovo posredovanje še hitrejše in s 
tem bolj uspešno, še bolj pa v letu 1968 z 
nabavo novega kombiniranega vozila TAM, 
nato pa se je opremljanje samo še stopnje-
valo, tako da je danes društvo sodobno 
opremljeno in kot osrednja enota občine z 
dobro usposobljenim moštvom predstavlja 
pomembno silo v sistemu zaščite, reševa-
nja in pomoči ne samo v občini, ampak 
tudi širše, saj se je vključevalo tudi v po-
moč ob požarih na Krasu in ujmah na Ukvi 
(Italija), Železnikih, Ljubljani, na Ptuju, Čr-
nomlju, povsod tam, kjer je bila potrebna 
pomoč.
Kot osrednja enota posredujemo tudi ob 
prometnih nesrečah na celotnem obmo-

čju občine Mengeš. Pomembno je naše 
delo z mladino, saj jih na primeren način 
uvajamo v gasilske dejavnosti in s tem v 
njihovi odraslosti skrbimo za popolnitev 
operativne enote. Na domačem in medna-
rodnem področju smo se izkazali tudi kot 
uspešni udeleženci dveh gasilskih olimpi-
jad. Od leta 1990 društvo deluje v novem 
gasilskem domu, pri gradnji so sodelovali 
tudi gasilci in opravili veliko število pro-
stovoljnih delovnih ur. Ob vsem naštetem 
pa smo kot osrednja enota nepogrešljivi v 
domači občini, kjer so prav zaradi uspo-
sobljenosti in opremljenosti posredovanja 
hitra in uspešna, zato so materialne ško-
de ob požarih majhne, dobro pa deluje-
mo tudi ob večjih naravnih nesrečah, kar 
se je izkazalo zlasti v letu 2014 v času 
žledoloma, kot tudi ob večjih poplavah 
2007 in snegoloma v 2016, pa tudi z 
ustreznim posredovanjem ob padcu letala 
v letu 2015. Iz navedenega je razvidno, 
da je PGD Mengeš zaslužno za posebej 
uspešno delo pri krepitvi gasilske organi-
zacije ter za izredno delo na področju dru-
gih gasilskih nalog v preventivi, operativi, 
vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi ter 
drugimi uspešno opravljenimi nalogami, ki 
pomembno prispevajo k uspešnejšemu ra-
zvoju in napredku gasilstva ter predstavlja 
pomemben element zaščite, reševanja in 
pomoči v Sloveniji. 
Podrobnejša zgodovina mengeškega gasil-
stva bo predstavljena in napisana v publi-
kaciji, ki jo pripravljamo za letošnje pra-
znovanje ob 130-letnici delovanja društva.

Besedilo: Sandi Jaklič

Ustanovitelj gasilskega društva Mengeš, 
graščak ing. Mihael Stare

Vedno ima življenje človeka ali živali 
prednost pred materialnimi dobrinami

Gasilstvo ima pozitiven vpliv na mlade
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od MARCA 2020    

MLADINC bo odprt od 16.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. in ned. pa glede na dogodke

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

KAJ SE DOGAJA
* S PREDSTAVO POMAGAJAMO KOSMATINCEM - DINOZAVER JE V MOJI KADI, v petek, 13. 3. 2020, ob 17:00 (Knjižnica Mengeš in AIA)
* GAME NIGHT – igranje namiznih iger za 18+, v petek, 13. 3. 2020, ob 20:00, v prostorih Mladinca (Nejc M. in Maja D.)
* Interaktivno predavanje DIHANJE V TEORIJI IN PRAKSI, v sredo, 18. 3. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Mateja Kržin)
* BADMINTON TURNIR v dvojicah,   v soboto, 21. 3. 2020, ob 15:00  ,   v ŠD Partizan (Simon Štebe)
* ZBOR ČLANOV, v četrtek, 26. 3. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Blanka Tomšič)
* Predstavitev knjige SKRIVNOST VZGOJE MOTIVIRANIH IN ZDRAVIH OTROK, v sredo, 8. 4. 2020, ob 19:30, v prostorih Mladinca (Andrej Pešec)
* Delavnica PRIPRAVA SEMINARSKE IN DIPLOMSKE (praktično), v sredo, 15. 4. 2020, ob 18:00  ,   v prostorih Mladinca (Mateja Kržin)
* TAPKANJE ZA MLADE IN STARŠE, v sredo, 22. 4. 2020, ob 18:00, v prostorih Mladinca (Nataša Novak)
.PLES in VADBA 
* HIP HOP, mlajši pionirji, v torek, od 17;00 do 18:00 (v MC), v sredo, od 18:00 do 19:00; starejši pionirji, v torek in četrtek, od 18:00 do 19:00; 
mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00; hip hop urice za mlajše (predšolske),
ob četrtkih, od 17:00 do 18:00; hip hop tekmovalci - dodatno, ob sredah od 17:00 do 18:00, NOVO hip hop mamice, ob ponedeljkih 20:15 do 21:15 
v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič); 
* PILATES, ob sredah, od 19:00 do 20:00, v prostorih Mladinca, začetek 2.10. (Sanja Tomšič)
* JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak 
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16:00 – 20:00 (ali termin po dogovoru), od 10. l. dalje, za dijake in študente, v Mladincu (Maša Povše)
ANIMACIJE
* ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE,  v     soboto in v nedeljo, 10:00–13:00 ali 13:30–16:30, po dogovoru,  
izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)

Vsem mamam
želim vse lepo
ob materinskem dnevu.

Občankam in občanom
voščim vesele
velikonočne praznike.

Župan Franc Jerič

112 SOS OBVESTILA

Tehnična in druga pomoč 8. 2. 2020 ob 10.26
Ob 10.23 se je v Glasbilarski ulici v Mengšu otrok zaklenil v 
osebni avto. Gasilci PGD Mengeš so odprli vrata vozila in pre-
dali otroka staršem.

Nesreča v cestnem prometu 13. 2. 2020 ob 7.22
Ob 7.25 sta na Gorenjski cesti v Mengšu trčili osebni vozili. Tri 
osebe so se poškodovale. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali 
kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo, odklopili 
akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, postavili 
vozila nazaj na cestišče in nudili pomoč policiji in reševalcem 

NMP. Reševalci NMP Domžale so oskrbeli tri poškodovane 
osebe in jih prepeljali v bolnišnico.

Nesreče v cestnem prometu 18. 2. 2020 13.33
Ob 13.31 sta na regionalni cesti Mengeš–-Kamnik v občini Men-
geš trčila osebno vozilo in skuter. Gasilci PGD Mengeš in Ka-
mnik so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem pri 
oskrbi lažje poškodovane sopotnice s skuterja. Reševalci NMP 
Domžale so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Besedilo: Gasilci

                                                                                                                     

  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) 

 

Dragi sovaščani, 
želimo Vam 
blagoslovljene
velikonočne praznike.

Drage mame, vse dobro ob 
Vašem prazniku.

Hvala Vam.
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Poleg tradicionalnih koračnic je godba ponovila uspešnici z božič-
no-novoletnega koncerta, in sicer energično skladbo El Cumban-
chero, s Čardašem pa je navdušila mlada klarinetistka Kika Szomi 
Kralj. Na odru sta se izmenjali dve godbi. Tokrat je nastopila tudi 
Veteranska sekcija Mengeške godbe pod vodstvom Janeza Pera. Z 
jubilanti, ki letos obeležujejo 20. obletnico delovanja, so zapeli Pev-
ska skupina Rž iz Loke pri Mengšu in Ansambel Kerlci, v katerem 
igrata brata Škrlep. Z Mengeško godbo pa sta zaigrala Stopar Trio 
in SkorBand. Kot osrednji gost je mengeško občinstvo navdušil Ma-
gnifico, ki je zapel ob spremljavi godbe. Namensko za to prireditev 
so nastale nove priredbe njegovih skladb, ki so jih ustvarili domači 
mengeški glasbeniki, in sicer 24.000 poljubčkov – Primož Per, Ti-
voli – Teja Komar in Gospod, težko sem ponižen – Primož Kosec. 
Glasbeno dogajanje je odlično in humorno povezal Tilen Artač, ki je 
navdušil z imitacijami, preobrazbami ter z glasbenimi vložki, ki jih 
je izvedel skupaj z godbo. 
Skoraj triurni glasbeni spektakel zagotovo ne bo šel v pozabo. Vse-
ga tega pa ne bi bilo brez pomoči delovne ekipe TD Mengeš, ki je 
pripravila odrsko sceno, številnih donatorjev in podpornikov Menge-
ške godbe, ki se jim prav lepo zahvaljujemo za sodelovanje. 

 
Besedilo: Maja Keržič 

Foto: Jože Lešnik

V soboto, 15. februarja, je v Kulturnem domu Mengeš pote-
kal pravi glasbeni spektakel, koncert s presežkom, 36. Pod 
mengeško marelo. To je bilo slutiti že pred prireditvijo, saj je 
bila dvorana izredno hitro razprodana. Mengeška godba pod 
vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja je pripravila bogat 
glasbeni program, tokrat bolj zabavno obarvan.

36. Pod 
mengeško 
marelo

REPORTAŽA: MENGEŠKA MARELA

Povezovalec, imitator, pevec Tilen Artač, na fotografiji v vlogi 
Predina

Kapelnik Dimitrij Lederer in Magnifico

Veteranska sekcija Mengeške godbe v letošnjem letu obeležuje 
20-letnico delovanja

Mengeška godba je priredila že 36. Marelo. Dvorana je bila že predhodno razprodana.
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Pod "Marelo" je zapel tudi Magnifico

Pevska skupina Rž

Mengeška godba in Magnifico Stopar Trio

Del zasedbe SkorBanda Ansambel Kerlci

Klarinetistka Kika Szomi Kralj je navdušila z izvedbo Čardaša.

... in si nadel tudi del narodne noše
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V soboto, 22. februarja, je na ploščadi pred TVD Partizan 
Mengeš potekalo že tradicionalno pustno rajanje. Pestro do-
gajanje se je začelo z otroško predstavo ter animacijo Tinko 
pobalinko in pravljična vila. Sledil je prihod ministrov Pustne 
sekcije Striček ter glasen in energičen nastop kurentov iz 
Ormoža. Kurenti pa niso dvignili temperature le vsem ude-
ležencem, ampak so še dodatno zvišali že tako pomladne 
temperature. Po obrednem plesu na ploščadi in fotografiranju 
s kurenti so se mlajše in starejše maske razveselile flancatov.

Otroško pustno 
rajanje v Mengšu 
zaznamovali kurenti 
in pomladne 
temperature

REPORTAŽA: PUST

Organizator pustnega rajanja je Občina Mengeš, ki je pu-
stno rajanje pripravila v sodelovanju s predstavniki Pu-
stne sekcije Striček Vir. Rajanje na ploščadi pred TVD 
Partizan Mengeš se je začelo ob 9. uri, ko je maske na 
priložnostnem odru razveselila otroška predstava in ani-
macija Tinko pobalinko in pravljična vila.
Maske ob odru so pusta vztrajno klicale in mu hotele 
pomagati pregnati zimo ravno, ko se je zaslišalo glasno 
odmevanje zvoncev. Ko so se zvonci vedno glasneje pri-
bliževali ploščadi, je le nekaj trenutkov kasneje slavno-
stno vstopila delegacija Pustne sekcije Striček s kurenti 
iz Ormoža. Kurenti so s svojim plesom hitro navdušili vso 
ploščad ter prepričali maske ob odru, da jim je uspelo 
priklicati pusta in da prihaja pomlad. Skupaj s kurenti so 
se vse maske – vile, princeske, gasilci, škrati, čarovnice, 
vitezi in druge posladkale s flancati.

Besedilo: Tina Drolc
Foto: Edvard Vrtačnik

Maškaram so najbolje teknili slastni flancati

Mengeški flancati so po okusu zelo podobni krofom

Najmlajši kurent je bil sedemletni Matija z Vira pri Domžalah
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Otroška predstava Tinko pobalinko in pravljična vila

 Brezplačni flancati so hitro pošli Vsako leto je več otrok in pustnih mask

Organizacijo pustnega veselja je prevzela Pustna sekcija Striček

Kurenti so tudi v Mengšu postali nepogrešljivi, a boj z 
zimo je bil že zdavnaj dobljen



DOBENO

6. Prešernov dan na Dobenu
V Turističnem društvu Dobeno se trudimo organizirati dogodke, ki bi privabili in združili čim več domačinov  in obisko-
valcev  Dobena. Prav kulturni praznik je eden izmed najbolj prepoznavnih in najbolj obiskanih dogodkov, ki jih organizira 
naše društvo. Kulturni praznik, spomin na našega največjega pesnika Franceta Prešerna si to tudi zasluži. Letos smo 8. 
februarja na Dobenu pripravili praznovanje že šesto leto zapored. Iz leta v leto se program nadgrajuje, kar nam priznavajo 
vsi obiskovalci. Tudi letos smo izvedli zelo privlačen in zanimiv kulturni program, obogaten s posebnimi gosti.

Proslavo, ki se je prvo leto dogajala pod Trojanškovo hruško, smo 
potem štiri leta zapored organizirali na dvorišču Anžinove doma-
čije, saj prostor na dvorišču stare domačije nudi zelo prijetno in 
primerno kuliso za izvedbo prireditve. Letos pa na domačiji potekajo 
sanacijska dela, zato smo se z Brigito in Damjanom dogovorili, da 
praznovanje izvedemo na njihovi parceli v gozdičku ob hiši, rade vo-
lje sta nam odstopila prostor, kjer poleti organiziramo tudi srečanje 
krajanov Dobena. Prijeten in obsežen prostor obkrožen z gozdičkom 
nam je ponudil dodatne možnosti za pripravo proslave. Stojnica TD 
ob vhodu na prireditveni prostor je tudi letos nudila raznovrstno do-
mače pecivo, kuhano vino in domače aperitive. Vse to so tudi letos 
prispevale pridne domačinke. Šornova Milka je vsakega obiskovalca 
prijazno povabila k stojnici. Pripravljen je bil tudi veliki oder za vse 
nastopajoče, kot tudi klopi, da so se obiskovalci lahko posedli.
Letos je bilo sodelovanje krajank in krajanov Dobena pri izvedbi 
kulturnega programa, zaradi različnih razlogov okrnjeno, saj so na-
stopile le Meta, Francka in Vida. 
K sreči je »naša kulturnica Meta« sodelovala tudi pri pripravi kultur-
nega praznika v Trzinu in se z nastopajočimi dogovorila za sodelo-
vanje na Dobenu. Tako so nas s svojim prijetnim petjem razveselile 
članice ŽPZ Trzinke, ki so nam zapele pet pesmi pod vodstvom 
dirigenta Primoža Leskovca. S svojim jasnim glasom nas je oča-
ral pevec Milan Kuferšin, ki je ob spremljavi mladega harmonikarja 
Blaža Klopčiča (študenta petega letnika glasbene šole Lartko) zapel 
pesem »Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi?«
Na koncu proslave se je podpredsednik turističnega društva zahvalil 
vsem nastopajočim za njihovo izvedbo, ki je navdušila obiskovalce 
in vsem obiskovalcem za njihovo udeležbo, ter jih povabil na kulturni 
praznik prihodnje leto. Predsednik TDD Aleš Ložar pa se je v imenu 
turističnega društva, organizatorki in scenaristki kulturnih prireditev 
na Dobenu, Meti Selan zahvalil za njeno zavzeto delo in ji ob tej 
priložnosti izročil v spomin likovno delo priznane mengeške likovnice 
Bince Lomšek. Meta se je vidno presenečena zahvalila za izraženo 
zahvalo in ob tej priložnosti pozvala starše z mlajšimi otroki, naj s 
svojim zgledom in sodelovanjem pritegnejo svoje otroke k soobliko-
vanju programa v prihodnje.

Prireditev je privabila lepo število domačinov in obiskovalcev Dobe-
na, tudi vreme nam je bilo naklonjeno, tako je več kot devetdeset 
obiskovalcev proslave, med katerimi so bili tudi trzinski župan Peter 
Ložar, mengeški župan Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar, s 
spontanim in dolgotrajnim aplavzom nagradilo vse nastopajoče in 
izrazilo priznanje predstavi.
Lepo je videti, da se je prireditev ob kulturnem prazniku na Dobenu 
»prijela«, saj beležimo vsako leto več obiskovalcev. Zasluge za to pa 
gredo vsem, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi proslave.
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Zato smo se odločili, da poleg kulturnega praznika na pustno soboto 
počastimo še »praznik pustnih šem«, ki je otrokom veliko bližje. Do-
govorili smo se, da organiziramo pustni sprevod za mlado in staro ter 
se našemljeni v pustne kostume, v vsej svoji norčavosti sprehodimo 
po »ulicah« našega naselja, da se pokažemo sosedom in obiskoval-
cem Dobena, ki jih na sončno pustno soboto ni bilo malo.
Krajane smo obvestili o nameri in jih povabili, naj se udeležijo vese-
lega dogodka skupaj z otroki ter se predhodno prijavijo, da vidimo, 
kakšen bo interes oziroma kakšna bo udeležba (zaradi morebitne 
cestne zapore in organizacije redarske službe). 
Odziv je bil razveseljiv, saj se je prve pustne povorke v soboto, 22. 
februarja, ki se je začela ob 14. uri, udeležilo kar 25 maškar, 20 
otrok in tudi nekaj starejših je popestrilo povorko. Sprevod različnih, 
slikovitih in izvirnih pustnih šem, ki ga je spremljala vesela glasba, 
pustnih in otroških pesmi je napolnil dobenske ulice in marsikje so 
nas ustavili, ponudili pijačo in sladkarije ter zaplesali z nami. Žal 
zaradi raztegnjenosti in konfiguracije našega kraja peš nismo mogli 
obiskati vseh predelov naselja. Če pa se bo pustovanje »prijelo« in 
se bomo še motorizirali, se bo to morda zgodilo že prihodnje leto. 
Na koncu pohoda se je sprevod ustavil pod Anžinovo kapelico, kjer 
je bila postavljena pokrita stojnica. Na njej pa so nas čakali: topel 
čaj, flancati, in seveda pustni krofi. 
Zabavno in prijetno je bilo pustno dogajanje v lepem, sončnem vre-
menu in veselem razpoloženju vseh navzočih, še posebej otroci so 
prišli na svoj račun. Odločitev »turistov« o uvrstitvi pustovanja na 
Dobenu se je izkazala za pravilno in bo našlo svoje stalno mesto v 
rednem letnem programu aktivnosti turističnega društva v priho-
dnje.
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Veselo pustovanje na Dobenu
V program svojih letnih aktivnosti za letošnje leto je turistično društvo Dobeno za mesec februar uvrstilo tudi pustovanje. 
Kljub temu da je v istem mesecu v našem kraju organiziran že en pomemben in odmeven dogodek, proslava ob kulturnem 
prazniku. Proslava, ki je postala tradicionalna in privabi na Dobeno lepo število ljudi, je tudi kar zahteven organizacijski 
zalogaj, otrokom pa ni preveč zanimiva.
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MENGEŠKI UTRIP

Povorka na poti

Maškare na obisku

Mašake se zbirajo
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LOKA

Peter se je v vrste našega društva vključil v 
letu 1939. Prav gotovo je sledil vzoru svoje-
ga očeta, ki je bil v letu 1933 tudi med usta-
novnimi člani društva. Vseskozi, že dobrih 
sedem desetletij, je zelo aktiven in prizade-
ven član. Vrsto let je bil aktiven v organih 
društva in opravljal tudi tajniške posle. Še 
posebej je bil skrben pri zapisovanju dru-
štvenih dejavnosti in dogodkov. Prav to nam 
je zelo koristilo pri oblikovanju društvene 
kronike, ki smo jo ob 80. obletnici društva, 
seveda z njegovo pomočjo, izdali v obliki 
knjige »Loka pri Mengšu v objemu časa«. 
Seveda pa je neprecenljiv njegov prispevek 
v pripravi scenarijev in scen od praznovanju 
jubilejev društva. S svojim znanjem, pre-
prostostjo, umirjenostjo in preudarnim vo-
denjem je popestril večino dogodkov v naši 
zgodovini. V letih, ko je v okviru društva 
delovala tudi dramska sekcija, je bil nad-
vse prizadeven in tako z organizatorskimi 

sposobnostmi kot tudi s strokovnim – mizar-
skim, znanjem veliko prispeval k njeni zares 
bogati dejavnosti. Odigral pa je tudi več vi-
dnih vlog v dramskih uprizoritvah.
Kljub temu da se je v letu 1965 preselil v 
Mengeš, ter si tam z ženo Hildo ustvaril to-
pel dom in družino, je ostal zvest matične-
mu društvu. Je prejemnik priznanja gasilske 
zveze I. stopnje, v znak njegove pripadnosti 
društvu je bil leta 2013 imenovan za ča-
stnega člana, lani pa je prejel priznanje za 
70-letno delo v društvu.
V počastitev njegovega jubileja smo se na 
njegovo povabilo, v četrtek, 5. februarja, 
zbrali pri Ručigaju na Dobenu. Ob tej prilo-
žnosti smo mu čestitali in zaželeli še vrsto 
zdravih let v okviru njegove družine kot tudi 
v naših vrstah. V zahvalo za prispevek k 
delu društva smo mu izročili gasilski aparat, 
s katerim bo izboljšal požarno varnost svo-
jega doma. Ob prisotnosti članov več gene-

PGD Loka pri Mengšu v mesecu februarju 2020
V začetku februarja, natančneje 2. februarja, je naš dolgoletni član in tudi častni član Peter Krušnik praznoval visok življenj-
ski jubilej, 90. obletnico rojstva. Med nami, Ločani je poznan kot Ukov Peter, kot se je reklo rojstni hiši nasproti nekdanje 
gostilne Pri Slamnikarju.

Vaja v Jabljah – cevovod

racij so se obudili številni dogodki iz njegove 
bogate dejavnosti tako v društvenem kakor 
tudi zasebnem življenju. Večer je ob dobri 
kapljici in jedači ter prijetnem pogovoru kar 
prehitro minil. Slavljenec pa nam je za spo-
min in popotnico izročil lepo »zaokroženo« 
suhomesnato dobroto.

Operativno-izobraževalna 
dejavnost

Čeprav je februar še izrazito zimski mesec, 
pa nam je bilo vreme zelo naklonjeno in 
bilo na trenutke že prav spomladansko. To 
je izkoristilo tudi poveljstvo društva in orga-
niziralo redno mesečno operativno vajo na 
terenu. Tako se je v nedeljskem dopoldnevu 

Ob jubileju Petra Krušnika

Vaja v Jabljah – delo z ročnikom

Vaja v Jabljah – na lestvi
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Matic Lipovšek z mentorjem Mihom 
Jeričem so zasedli 1. mesto;

• pionirji 1: Žiga Justin, Rosvita Štem-
pelj, Mark Dimic Repanšek z mentorico 
Urško Brumec so zasedli 1. mesto;

• pionirji 2: Tilen Dovžan, Urban Do-
vžan, Blaž Skok z mentorjem Blažem 
Slabajno so zasedli 2. mesto.

V petek, 28., in soboto, 29. februarja, je v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševa-
nje RS na Igu potekal tečaj za specialnost 
informatik. Na dvodnevnem usposabljanju 
so tečajniki pridobili potrebno znanje za 
delo z različnimi aplikacijami in programi, 
ki se uporabljajo v gasilski organizaciji.
Usposabljanje je obsegalo delo z aplikaci-
jami:
• Vulkan (informacijski sistem za vodenje 

evidence gasilskih organizacij, član-
stva, opreme, podatkov o intervenci-
jah, prijavo na usposabljanja …),

• SPIN (enotni informacijski sistem 
Uprave RS za zaščito in reševanje za 
poročanje o intervencijah in nesrečah) 
in

• Tekmovanja (program za vodenje in 
vpisovanje rezultatov na tekmovanjih 
gasilskih in gasilsko športnih disciplin).

Gasilsko zvezo Mengeš so zastopali Kaja 
Ručigaj in Sašo Jenčič (oba PGD Loka) ter 
Miha Špruk (PGD Topole).
Skozi mesec februar so se zvrstili tudi obč-
ni zbori sosednjih društev. Tako sta se po 
dva predstavnika našega društva udeležila 
vsakoletnih pregledov dela v PGD Mengeš, 
Topole, Trzin in Jarše-Rodica ter v PIGD Lek 
Mengeš. Prav tako pa sta bila dva predstav-
nika društva navzoča na občnem zboru ŠD 
Loka pri Mengšu.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

16. februarja zbralo dvanajst operativnih 
gasilcev in ob toplarju v Jabljah opravilo ob-
novitev znanja v rokovanju s stikalno lestvijo 
in uporabo ročnikov.
Ob uporabi gasilskega vozila GVC 16/25 
so izvedli napad ob namišljenem požaru 
na opisanem objektu, ter se seznanili tudi 
z uporabo in delovanjem omejilca tlaka v 
cevovodu. Preizkusili so tudi različne načine 
delovanja ročnikov. Vajo je vodil poveljnik 
Anže Kveder.
V četrtek, 20. februarja, sta David Bizjak in 
Andrej Brojan opravljala obnovitveni tečaj 
za uporabnika izolirnega dihalnega aparata 
(IDA) v Izobraževalnem centru za zaščito 
in reševanje RS na Igu. Prvi dve šolski uri 
so tečajniki preživeli v učilnici, nato pa so 
se preselili v telovadnico izobraževalnega 
centra, kjer so obnovili znanje sestave izo-
lirnega dihalnega aparata. Pred kosilom je 
sledil prvi preizkus na poligonu (labirint) in 
obremenitveni test. Po kosilu pa so bili raz-
deljeni po skupinah in razporejeni na štiri 
delovne točke. Na prvi točki so izvajali pre-
iskovanje prostorov v dimni hiši, na drugi 
postopek in gašenje notranjih prostorov v 
požarni hiši, tretja delovna točka je bila spet 
na poligonu z obremenitvenim testom, če-
trta točka pa izvlek in iznos poškodovanca 
iz prostora. Obnovitveni tečaj za uporabnika 
IDA sta opravila uspešno.

Drugi dogodki

Mladi gasilci so, kot so pojasnili na občnem 
zboru, že kmalu po novem letu začeli vaje 
za novo sezono različnih tekmovanj, kjer se 
merijo z vrstniki v gasilskih in drugih vešči-
nah.
Tako so februarja priprave še stopnjevali in 
utrjevali znanje za vsakoletno merjenje na 
gasilskem kvizu. Kviz se začenja s tekmo-
vanjem na ravni osnovne gasilske zveze in 
potem preide preko regijskega na raven tek-
movanja v okviru države.
Ob koncu februarja, je v petek, 28., in v 
soboto, 29. februarja, je na Viru potekal 
gasilski kviz v organizaciji Gasilske zveze 
Domžale. Po dogovoru se je tudi letos pri-
družila GZ Mengeš.
Prvi dan smo se tekmovanja udeležili z eno 
ekipo pripravnikov, v soboto pa z dvema eki-
pama pionirjev in dvema ekipama mladin-
cev. Z vsemi petimi ekipami smo se uvrstili 
na regijsko tekmovanje.
Sodelovali so:
• pripravniki: Matej Mitrovič, Urban Ru-

čigaj, Lucijan Štempelj, Matej Cimer-
man, pod mentorstvom Saše Jenčiča 
so zasedli 1. mesto;

• mladinci 1: Anžej Šarc, Žan Mark Lo-
boda, Žan Luka Burgar z mentorjem 

Gasilski kviz – mladinci. Foto: domzalec.si

Gasilski kviz – pionirji. Foto: domzalec.si

Gasilski kviz – pripravniki

Gasilci – informatiki po opravljenem tečaju

Matejem Mitrovičem so zasedli 2. me-
sto;

• mladinci 2: Maj Purnat, Marko Mali, 
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130. redni letni Občni zbor PGD Mengeš
V soboto, 29. februarja, smo imeli mengeški gasilci v župnijskem domu 130. redni letni Občni zbor. Po otvoritvi in uvo-
dnem pozdravu predsednika društva Sandija Jakliča smo z minutnim molkom počastili spomin na naše pokojne člane, 
častnega predsednika Jožeta Žargija st. in častnega občana ter častnega poveljnika Franca Blejca.

Po izvolitvi organov Občnega zbora so ti zasedli svoja mesta in tako 
nadaljevali protokol po dnevnem redu. Sledila so poročila predse-
dnika, poveljnika, tajnika, blagajnika, blagajnika samopomoči, go-
spodarja društva, vodje voznega parka, predsednika Komisije za 
delo z mladino, predsednika Komisije za delo z veterani, predse-
dnika Disciplinske komisije ter predsednika Nadzornega odbora. 
Obširna poročila smo po poročilu Verifikacijske komisije soglasno 
sprejeli in potrdili. Sledili so pozdravi gostov, in sicer župana g. 
Franca Jeriča, predsednika GZ Mengeš tov. Janeza Koncilije, po-
veljnika CZ Mengeš g. Jureta Šinkovca, župnika g. Marka Koširja in 
drugih gostov društev.
V letu 2019 je bilo opravljenih 61 intervencij. Intervenirali smo na 
20 požarih, 18 nesrečah v cestnem prometu, dvakrat smo pomoč 
nudili reševalcem pri prenosu obolelih oseb, imeli smo 13 tehničnih 
intervencij, 3 intervencije z nevarnimi snovmi in 5 drugih interven-
cij, med katere uvrščamo poplave, vetrolom  ...

Izobraževanja, vaje in usposabljanja
V letu 2019 smo se člani PGD Mengeš izobraževali po programu 
Gasilske zveze Mengeš in po programu Gasilske zveze Slovenije. 
Med drugim smo se udeležili:

Predstavitve
Na željo in povabilo vzgojiteljic v vrtcih, učiteljic v šoli in občanov 
smo v letu 2019 pripravili enajst predstavitev gasilcev in gasilske 
opreme ter prikaze temeljnih postopkov oživljanja.
Kot bolj zanimivi predstavitvi sta izstopali:
• nastop v otroški TV seriji »Ribič Pepe«, kjer smo otrokom pri-

kazali postopek gašenja posode z oljem ter predstavili delo in 
zaščitno opremo gasilcev.

• v otroški TV oddaji »Firbcologi« pa smo prikazali potek tehnič-
nega reševanja ob prometnih nesrečah 

Tekmovanja
V letu 2019 smo se z eno ekipo udeležili tekmovanja GZ Mengeš za 
člane, ki je potekalo v Loki pri Mengšu ter regijskega tekmovanja, 
ki je potekalo v Kamniku. Ekipa prve pomoči PGD Mengeš je na re-

Poročilo predsednika Komisije za delo z veterani – častni 
poveljnik Stane Šimenc

gijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči v Medvodah 
zasedla šesto mesto. Tekmovanja »Firefighter combat challenge« 
se je na Bledu udeležilo pet članov, tekmovanja gasilskih dvojic v 
vlečenju cevi v Topolah pa ena dvojica. Teka na Kristalno palačo v 
popolni zaščitni opremi z dihalnim aparatom se je udeležil Miha 
Žargi ter zasedel odlično prvo mesto. 
Veterani so skozi celo leto sodelovali pri izvajanju plana dela dru-
štva, pri čiščenju gasilskega doma in okolice, postavljanju mlaja 
in božičnih smrek pri gasilskem domu in v cerkvi, pri postavljanju 
stojnic za tržnico v Mengšu in okolici po naročilu. Udeleževali so se 
pogrebov ter slovesnosti v domačem in drugih krajih. Moška ekipa 
veteranov se je na regijskem tekmovanju uvrstila na odlično drugo 
mesto in se s tem uvrstila naprej na državno tekmovanje, ki bo letos 
potekalo v Celju. Kot vsako leto do sedaj, so ob koncu lanskega leta 
veterani obiskali starejše, bolne in negibljive člane društva ter jim 
voščili vse dobro v prihajajočem letu.
Tudi mladina je bila v letu 2019 zelo aktivna na tekmovalnem in iz-
obraževalnem področju. Štiri ekipe so se udeležile Kviza GZ Mengeš 
na Viru pri Domžalah. V sodelovanju s taborniki RUP Mengeš so se 

Z veseljem in ponosom smo našemu dolgoletnemu članu 
Štefanu Borinu podelili naziv častni član PGD Mengeš

Poročilo poveljnika Gregorja Tomažina
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Zlata plaketa CZ

Gasilski dom MengešPozdrav predsednika GZ Janeza Koncilije

mladi udeležili orientacije imenovane »Z roko v roki po Mengšu«. 
Dve ekipi pionirjev sta se aprila 2019 udeležili tekmovanja v Gasil-
ski orientaciji v Moravčah. Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji 
je potekalo v organizaciji PGD Štangarske Poljane, na katerem sta 
bili dve ekipi pionirjev. Težko pričakovan in zaslužen dogodek tako 
za mentorje kot tudi za mladino je bil Tabor gasilske mladine v 
Novigradu na Hrvaškem. Iz PGD Mengeš se je tabora udeležilo 23 
otrok in 6 mentorjev. Jeseni je v Trzinu potekalo regijsko tekmova-
nje za pionirje in mladince, na katerem smo bili udeleženi z dvema 
ekipama. Kviz v oktobru, mesecu požarne varnosti, v organizaciji 
PGD Študa, je potekal v Domžalah. Društvo so zastopale tri ekipe 
pionirjev.
V prednovoletnem duhu so otroci 3. decembra na delavnici izde-
lovali novoletne čestitke, ki smo jih poslali vsem društvom, orga-
nizacijam ali posameznikom, ki kakorkoli sodelujejo z gasilskim 
društvom. Na delavnici je bilo zelo živahno, saj so s pomočjo men-
torjev in staršev otroci naredili zelo veliko lepih in predvsem izvirnih 
voščilnic.
Na tem mestu se vsem članom desetin njihovim mentorjem in tudi 
posameznikom iskreno zahvaljujemo za ves trud in vložen prosti 
čas.

Redarstvo in požarne straže
Skozi celotno leto smo izvajali požarne straže ter nudili pomoč pri 
redarstvu na različnih prireditvah. Navzoči smo bili na šestih požar-
nih stražah ter dveh redarstvih.

Slovesnosti in praznovanja
Udeležili smo se Občnega zbora pobratenega gasilskega društva 
iz Semiča, Občnih zborov društev v GZ Mengeš ter Občnega zbora 
GZ Mengeš, Občnih zborov društev iz sosednjih gasilskih zvez ter 
Občnih zborov PGD Štatenberk, PGD Mavčiče, občnega zbora KD 
Godbe Mengeš ter KD Turističnega društva Mengeš.
Z obnovljenim vozilom TAM 5500 smo se udeležili slovesnosti ob 
150-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki in parade ob 90-le-
tnici PGD Homec. Navzoči smo bili ob odprtju novega gasilske-
ga doma PGD Moste v sklopu 90-letnice društva, odprtju novega 
gasilskega doma PIGD Lek Mengeš ter drugih proslav, srečanj in 
obletnic, na katere smo bili povabljeni.
Pogrebi in slovesnosti
V letu 2019 smo žal izgubili tudi dva najvišja člana PGD Mengeš, 
častnega poveljnika, častnega občana in člana PGD Mengeš Franca 
Blejca ter častnega predsednika in člana PGD Mengeš Jožeta Žar-
gija. Udeleževali smo se pogrebnih slovesnosti drugih stanovskih 
tovarišev ter podpornih članov. Udeležili smo se maše za pokojne 

gasilce v Loki pri Mengšu, Florjanove maše v Trzinu, maše na Miha-
elovem sejmu ter komemoracije na Zalokah.

Drugi dogodki
Poleg aktivnosti, ki so navedene, pa smo opravili oziroma smo imeli 
še:

Zaključek
Zahvaljujemo se Občini Mengeš, GZ Mengeš, donatorjem ter obča-
nom za posluh pri naših prošnjah, saj se le tako lahko opremljamo 
z novo tehnologijo, kar pripomore k hitrejši in učinkovitejši ter tudi 
varnejši izvedbi intervencij oziroma drugih aktivnosti.
Na koncu bi se radi zahvalili vsem članom in članicam društva, ki 
svoj dragoceni prosti čas namenjajo delu v društvu. Čisto za konec 
pa zahvalo namenjamo vsem gasilskim društvom, ki so nam v letu 
2019 priskočili na pomoč.

Besedilo: Sandi Jaklič, Gregor Tomažin, Janez Koncilija
Foto: Sandi Zajc
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Trajnostna mobilnost
v Kresničkah

Hitra rast motoriziranega prometa ima vse večji negativni 
učinek na okolje in zdravje prebivalstva. Vsi si želimo kako-
vostno urejen promet, premalo pa se zavedamo negativnih 
posledic, ki jih prinaša promet. Otroci iz skupine Kresnič-
ke so se zato v letošnjem šolskem letu pridružili projektu 
Trajnostna mobilnost in se tako preko različnih dejavnosti 
ozaveščali o uporabi trajnostnih, aktivnih oblik mobilnosti, 
kot so kolesarjenje, hoja in javni potniški promet ter o tem 
seznanjali in hkrati ozaveščali tudi svoje starše.

Projekt Trajnostna mobilnost smo v skupini Kresničke začeli izvajati 
v tednu mobilnosti, ko je otroke obiskal zajček Belko, jim zaupal 
svojo zgodbo in jih povabil k igri  Beli zajček. Namen te igre je bilo 
spodbuditi otroke in starše k aktivni obliki prihoda v vrtec, torej 
peš, s skirojem, kolesom, avtobusom. S takšnim načinom prihoda 
so zmanjšali prometno obremenjenost v okolici vrtca ter hrkati po-
skrbeli za manjšo onesnaženost zraka. Po končani igrici smo nada-
ljevali dejavnosti, kot so: iskanje naravnih pokazateljev čistega oz. 
onesnaženega zraka, prometna vzgoja – varna pot v vrtec. Obiskal 
nas je tudi policist Božo, s katerim smo se pogovarjali o prometni 
kulturi. Na aktivnem sprehodu ob prometni cesti in prečkanju kri-
žišč je otroke opozoril na nevarnosti, ki prežijo na pešce in druge 
udeležence v prometu. Z metodo viharjenja možganov smo dobili 
ogromno zanimivih otroških idej, kako izboljšati varnost pešcev in 
kolesarjev na posameznih obremenjenih križiščih, hkrati pa so po-
dali tudi ideje in zamisli, kako zmanjšati prometno obremenjenost 
v jedru oz. centru Mengša. Nekaj idej so otroci nato prenesli  v 
makete, ki so jih izdelali iz odpadnega materiala (škatlice, blago).
Nastali sta tako dve maketi križišč, s katerima smo želeli pokazati, 
kako bi izboljšali prometno varnost pešcev in kolesarjev v Mengšu 
ter maketa izposojevalnice koles, skirojev, kotalk, rolerjev, ki so jo 
otroci poimenovali Menko. Namen projekta Trajnostna mobilnost in 
svoje makete smo v sredo, 5. februarja, predstavili tudi na Občini 
Mengeš gospodu županu Francu Jeriču, ki je bil nad idejami več kot 
navdušen.
Z majhnimi koraki v pravo smer lahko s tovrstnimi projekti ozave-
ščamo ljudi in spreminjamo njihove zakoreninjene navade, ki se 
običajno oblikujejo že v zgodnjem otroštvu. Zato je izjemno po-
membno, da otroke dovolj zgodaj seznanjamo s trajnostno mobilno-
stjo in njenim pomenom. 

Besedilo in foto: Petra Železnikar in Matjaž Kolar

31. sejem Alpe-Adria 
2020

Turistične zveze in društva so doživeto s petjem, glasbo in plesom 
predstavljali aktivnosti, poslanstvo in dediščino svojega območja. 
Sejem je vsekakor idealna priložnost za navezavo medsebojnih sti-
kov, mreženje in sklepanje novih poslov. Na pomembnost povezo-
vanja v turizmu je ob odprtju sejma še posebej opozoril minister za 
gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
Letošnjo nagrado za kakovost in odličnost v turizmu, ki jo podeljuje 
Turistična zveza Slovenije, je tokrat pripadala Gradovom Posavja 
za inovativni turistični projekt, s katerim so povezali vse gradove 
v regiji. Taka povezanost je za slovenske razmere izjemna, saj se 
žal vse prepogosto dogaja, da so akterji, ki bi lahko prispevali svoj 
delež k boljši turistični ponudbi kraja, preveč zaverovani v lastno 
samozadostnost.
Turistično društvo Mengeš se je pod okriljem Gorenjske turistične 
zveze in Turistične zveze Slovenije obiskovalcem sejma predstavilo v 
petek, 31. januarja, s promocijskim materialom in kulinariko. Člana 
ansambla Sejmarji – Marjan in Hervin – sta poskrbela za prijetno 
vzdušje številnih obiskovalcev naše stojnice, med katerimi naj ome-
nim sekretarki Turistične zveze Slovenije Karmen Burgar, Gorenjske 
turistične zveze Mirjam Pavlič, predstavnika Občine Mengeš Boga 
Ropotarja in Marka Kocjana.
Kljub utrujenosti po preživetem dnevu na sejmu smo prizorišče za-
puščali s prijetnimi občutki in zadovoljstvom z mislijo, da smo svoj 
kraj dostojno predstavili širši javnosti ... in bili opaženi!

 
Besedilo in foto: Miha Požar

Stojnica Turističnega društva Mengeš je imela polno
obiskovalcev

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je bilo od 29. januarja 
do 12. februarja središče zelenega, aktivnega turizma, kam-
pinga, karavaninga in gastronomije. Na tej osrednji turistični 
sejemski prireditvi v Sloveniji se je predstavilo več kot 500 
ponudnikov iz Slovenije in tujine. Slovenija postaja v svetu 
vse bolj prepoznavna kot destinacija z neokrnjeno naravo in 
lokalno pripravljenih jedmi, začinjenih s tradicionalnim peča-
tom in domiselnimi zgodbami.

Predstavitev projekta "Trajnostna mobilnost" na Občini Mengeš

MENGEŠKI UTRIP
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Župan Franc Jerič ob 90-letnici obiskal
Petra Krušnika, častnega občana občine Mengeš
Obisk častnega občana občine Mengeš je vedno posebna čast. Še toliko bolj, če naš gostitelj, Peter Krušnik, slavljenec in 
častni občan Mengša, praznuje 90 let. Petra in ženo Hildo je Franc Jerič, župan občine Mengeš, obiskal na njunem domu 
v Mengšu, kjer živita od leta 1965.

Peter Krušnik pove, da je z družino na Mengeški koči praznoval 90. 
rojstni dan prav na rojstni dan, 2.2.2020, in v šali takoj doda, da 
vse te številke v nekem drugem pomenu, v šolskem, povedo le, da 
je opravil komaj zadostno. Pa vendar vsi, ki smo z njim delali ali ga 
srečali, vemo, da je predan za več kot odlično. 
Peter Krušnik je bil rojen v Loki pri Mengšu in je zapisan lesarstvu 
vse od mladosti. Kot samostojni podjetnik je v svoji mizarski de-
lavnici v Domžalah izdeloval pohištvo oziroma notranjo opremo. 
Kasneje je svoje bogato znanje vrsto let prenašal na mlajše rodove v 
mizarskem podjetju Tamiz v Mengšu, kjer je bil zadolžen predvsem 
za večje butične projekte, med drugim tudi za izdelavo in montažo 
pohištva za ladje. Če vas pot zanese v mengeško poslovalnico NLB, 
si le oglejte opremo, prepoznali boste njegovo delo.
Z ženo Hildo, ki je pred kratkim praznovala 88 let, sta lansko leto 
obeležila biserno poroko. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, 
Majda in Anka, imata 7 vnukov, od tega 4 fante in 3 punce, ter 9 
pravnukov, od tega 8 fantov in 1 punco. Peter v šali pove, da imata 
pravnuke od A do Ž, vse od Avguština do Žiga. V preteklosti so kar 
štirje vnuki igrali pri Mengeški godbi, vnukinja je prenehala zaradi 
študija, vnuk pa zaradi športa, tako da danes igrata še dva. Dva 
vnuka igrata tudi v narodno-zabavnem ansamblu Kerlci, trije pojejo 
v oktetu Mi, eden od njih ga tudi vodi.
Po odhodu v pokoj je Peter Krušnik v lesu našel nove izzive. Po na-
črtih arhitekta Jožeta Plečnika je začel izdelovati lesene miniature. 
Z izdelavo replik svečnikov in jaslic, ki so prave mojstrovine, skrbi, 
da Plečnikova dediščina ne bo šla v pozabo.
Peter Krušnik se je na pobudo Štefana Babiča lotil tudi restavra-
torstva. 
V loški cerkvi sv. Primoža in Felicijana je prenovil stolet star taber-
nakelj. V farni cerkvi sv. Mihaela v Mengšu pa je obnovil kipa sv. 
Cirila in Metoda, delno pa tudi evangelista in križev pot.
Posveča pa se tudi številnim drugim dejavnostim. Peter Krušnik je 
častni član Mengeške godbe, pa ne zato, ker bi bil predan glasbe-
nik, ampak ker za njihove nastope vrsto let pripravlja dih jemajočo 
scenografijo. Zelo dejaven je tudi v Turističnem društvu  Mengeš, 

Peter Krušnik je 90. rojstni dan praznoval 2. februarja 2020

kjer je bil pripravljavec najzahtevnejših scen različnih prireditev v 
Mengšu (Mihaelov sejem, Pod mengeško marelo in druge). Redno 
sodeluje tudi pri pripravi sakralnih scen, kot so Božji grob za Veliko 
noč, Marijin oltarček za Šmarnice, pripravlja in postavlja napise za 
sv. birme, prva sv. obhajila in nove maše ter drugo. 
V pogovoru nam zaupa tudi, da je vse vnuke, ko sta jih z ženo vsako 
leto peljala na morje, naučil plavati. Danes na morje ne gresta več, 
vendar pa enkrat ali dvakrat letno obiščeta Moravske Toplice. Voda 
je toplejša, pove z nasmeškom.
Peter Krušnik tako tudi pri 90. letih ostaja izjemno prijeten sogovor-
nik, na življenje rad pogleda s humorjem, predvsem pa ostaja zelo 
aktiven. V sezoni gob bo zagotovo nekje v gozdu. Je namreč stra-
sten gobar, vodi natančno evidenco vsakega obiska gozda, zapiše 
si, kakšna luna je bila na ta dan ter kaj je našel.
Sicer pa se sprehaja po drevoredu Lipce, enkrat na teden pa ga 
lahko srečate tudi na poti na Mengeško kočo. Tja se odpravi peš! 
Obisk se je zaključil tako, kot se je začel, z željami na še veliko 
zdravih let in druženja z domačimi. 

 
Besedilo: Tina Drolc

Foto: osebni arhiv

Po odhodu v pokoj je Peter Krušnik v lesu našel nove izzive in po 
načrtih arhitekta Jožeta Plečnika začel izdelovati lesene miniature

Z družino so rojstni dan praznovali na Mengeški koči
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Ali se jih spomnite? 
Upokojeni mengeški 
zdravstveni delavci …
Ujeli smo jih v četrtek, 20. februarja, v Gostilni Orhideja. 
Skupina Naše vezi Trzin, ena od štiriindvajsetih skupin Med-
generacijskega društva Jesenski cvet, smo praznovali v Orhi-
deji rojstni dan naše članice Sonje Knavs. Prihajale pa so v 
Orhidejo znane ženske … od kod jih poznamo? Ampak zade-
vo je rešila naša Marta Bregar Rižnar. Zelo se je razveselila 
sodelavk. Nekaterih ni videla že deset let. Prikorakal je tudi 
dr. Janez Vasle, ki ni mogel mimo naše skupine z dr. Rižnarje-
vo na čelu. Pozdravljene lepotičke, je bil njegov kompliment.

V skupini smo uživali v dobri hrani in klepetu. Prišla je tudi naša naj-
mlajša članica Neli Oblak, ki pomladi skupino s petjem in posebno 
energijo. Ko še ni hodila v šolo, je večkrat prišla na skupino in na pri-
reditve Jesenskega cveta, kjer sta z babico Anico Drešar igrali in peli. 
Zdaj ima čas samo med počitnicami.
Ko smo v skupini Naše vezi zaključevali srečanje, sem začela težiti 
skupini Zdravstvenih delavcev iz Mengša. Prosila sem, ali posodijo dr. 
Janeza Vasleta, da se slika z dolgoletno sodelavko dr. Marto Bregar 
Rižnar. Privolile so, čeprav je edini moški in še tega jim odvzemam. To 
je uspelo. Ampak nisem dala miru. Potrebujem fotografa za skupinsko 
sliko naše skupine. Gledam, kje je lepi gostilničar Boris Testen … Je 

Skupina Naše vezi

MENGEŠKI UTRIP

Dr. Rižnar in dr. Vasle

Zdravstveni delavci iz Mengša

Babi Anica in vnučka Neli

pa bil pri zdravstvenih delavcih in sprejemal naročila. Prosila sem za 
slikanje. Dekleta so bila prav nejevoljna, da jim odvzemam moške. 
Vzgojna kazen je sledila. Objava srečanja v Mengšanu. In popravljam 
moje napake …
Več kot 40 let koristim zdravstvene storitve v Mengšu. In tudi otroci, 
ko so bili majhni. Imam dobre spomine. Lepo jih je bilo srečati. In 
veselo …

Besedilo: Jožica Trstenjak, Društvo za samopomoč starih ljudi, 
Jesenski cvet

Foto: iz arhiva skupine Naše vezi Trzin
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30. medobčinski otroški parlament na OŠ Dob
Na OŠ Dob je 4. februarja potekal že 30. medobčinski otroški parlament na temo Moja poklicna prihodnost. Dogodka so se 
udeležile OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Roje, OŠ Trzin, OŠ Jurija Vege Moravče, OŠ Trzin, OŠ Dragomelj, OŠ 
Preserje pri Radomljah, OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Rodica. Najprej je učence nagovorila ravnateljica šole gostiteljice OŠ 
Dob, gospa Barbka Drobnič, nato pa je uvodne pozdravne besede podala gospa Karlina Strehar, predsednica ZPM Domžale, 
ki je s svojim sodelovanjem izrazito pripomogla k strokovni izpeljavi srečanja mladih parlamentarcev.

Sledile so predstavitve udeleženih šol, skozi katere so učenci na zanimiv 
in dinamičen način predstavili sklepe in pobude, ki so jih sprejeli na 
šolskih parlamentih. Opozorili so, da je za izbiro poklicne prihodnosti 
zelo pomembno, da dobro poznaš samega sebe, da veš, v čem si dober 
in v čem uživaš. Obenem se učenci že zelo dobro zavedajo, da je treba 
razmišljati široko in da nas čaka obdobje, ko se bo oblikovalo veliko 
novih poklicev, nekateri bodo izumrli, zato je v tej luči zelo pomembno, 
da se ne osredotočamo le na poklice prihodnosti, ampak da razvijamo 
veščine prihodnosti. Učenci OŠ Mengeš so opozorili, da bodo v priho-
dnosti veliko delovnih mest prevzeli roboti in zato moramo po njihovem 
mnenju v šolah razvijati prav tiste veščine, ki jih roboti nimajo. 
Lana Klopčič, mentorica učencev OŠ Dob, je predstavila rezultate an-
kete na temo Moja poklicna prihodnost, ki je bila izvedena v mesecu 
decembru 2019 na vseh sodelujočih šolah. Anketni vprašalnik je rešilo 
kar 1270 učencev 3. triade in tako smo dobili zelo pomembne podatke 
o razmislekih, načrtih in pomislekih naših mladih glede njihove kari-
erne poti. Izkazalo se je, da je pri izbiri poklicne poti mladim najbolj 
pomembno to, da v svojem delu uživaš, da ti je delo všeč, da te veseli, 
da si v stiku z ljudmi in da si zanj dobro plačan. Anketa je glede veščin 
prihodnosti pokazala, da učenci menijo, da imajo najbolje razvite na-
slednje veščine: odgovornost, vztrajnost in natančnost; najslabše pa: 
argumentiranje, nastopanje in izumljanje. Učenci so v anketi podali tudi 
veliko zamisli za aktivnejše razvijanje določenih veščin v šoli, npr. na-
redila bi več zunaj svoje cone udobja, manj piflanja in več razmišljanja 
in ročnega dela, namesto zgodovine predmet imenovan prihodnost ... 
Sledilo je predavanje gosta Andreja Pešca, ki je izpostavil, da je pri 
izbiri poklicne poti zelo pomembno, da se zavedaš, kaj rad počneš, kaj 
dobro počneš, da si za to lahko plačan in tudi, da svet to potrebuje. 
Po njegovem predavanju so se učenci razdelili v tri skupine in nato v 
delavnicah oblikovali aktivnosti in dejavnosti, ki bi po njihovem mnenju 
spodbudile aktivnejše razvijanje veščin prihodnosti, ki so v anketi za-
sedle zadnja mesta (argumentiranje, nastopanje, izumljanje), saj bodo 
te po mnenju slovenskih gospodarstvenikov za naše mladostnike zelo 
pomembne. Učenci so na delavnicah oblikovali zanimive pobude za 
dneve dejavnosti, prireditve, natečaje in debatne izzive in sedaj upajo, 
da jih bodo lahko čim prej tudi uresničili na svojih šolah.
Srečanje je s svojim nastopom sklenila gostja Neža Mlakar, polovica 
uspešne dvojice La Popsi. Skupaj s Karmen Meze sta s svojimi ledenimi 
lizikami La Popsi leta 2018 zmagali na natečaju Štartaj Slovenija. La 
Popsika Neža je z doživetim pripovedovanjem učencem brez dlake na 
jeziku natančno opisala svojo poklicno pot, iz prve roke podala občutke 
ob podjetniških vzponih in padcih in predvsem izpostavila, da ni uspe-
ha brez trdega dela, neprestanega iskanja rešitev in trdne vizije. Učenci 

Parlamentarci z Nežo Mlakar – La Popsi

so ji zastavili številna vprašanja in kdo ve, ali se ne bo kdo v prihodnosti 
prav zaradi nje podal na uresničevanje svojih kreativnih podjetniških 
zamisli, saj sta bili njeni energičnost in predanost svojemu cilju narav-
nost nalezljivi.

Besedilo: Lana Klopčič, mentorica OŠ Dob
Foto: Karlina Strehar

Zimsko počitniško varstvo 
na Osnovni šoli Rodica
Med zimskimi počitnicami je bila Osnovna šola Rodica polna 
nasmejanih in razigranih otrok. V sodelovanju z Zvezo prija-
teljev mladine Domžale je bilo organizirano počitniško var-
stvo, ki so se ga udeležili učenci od prvega do petega razreda 
različnih okoliških osnovnih šol. Namen varstva je bil, da se 
otrokom omogoči aktivno preživljanje prostega časa.

Počitniški progam je bil poln zanimivih in poučnih dejavnosti. Otroci 
so se preizkusili v sobi pobega, v kateri so s skupnimi močmi rešili 
vse naloge in našli ključ do izhoda. Sprehodili smo se po poteh pra-
vljičnega Šumberka, kjer smo občudovali razgled nad Domžalami, 
iz naravnih materialov zgradili pravljične gradove za palčke in našli 
lisičkin izgubljeni slamnik. Poleg tega smo v šoli iz naravnih mate-
rialov zgradili očarljive hišice na drevesu in skupaj z gospo Bredo 
Podbevšek ustvarili prekrasne inicialke. Obiskali smo tudi Kulturni 
dom Franca Bernika, kjer smo si ogledali otroški film Doktor Dolittle 
2. Ker pa je bil tik pred vrati tudi pust, smo zadnji dan počitniškega 
varstva izdelovali pustne maske, v katere smo se tudi našemili in z 
njimi odganjali »zimo«. 
Da pa ob vsem tem naši želodčki niso bili prazni, so odlični kuharji in 
kuharice poskrbeli za okusne in raznolike malice ter kosila. Pa tudi na 
»debeli« četrtek niso pozabili, saj so nas pogostili z ocvrtimi miškami, 
nekateri starši pa so nas lepo presenetili tudi s krofi. 
Otroci so se veselili vsakodnevnih dejavnosti in med seboj spletli 
prijetne prijateljske vezi. Največ pa nam je pomenilo, da so učenci 
odhajali domov nasmejani ter polni novih in nepozabnih doživetij. 

Besedilo in foto: Eva Šimc
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Zima zima bela in kje 
smo našli sneg
Zima nam v letošnjem šolskem letu res ni pokazala svoje 
najbolj mrzle in bele plati. Snega nam ni in ni hotela nasuti, 
a v vrtcu Mengeš so najstarejši otroci vseeno spoznali rado-
sti zime. Kar v dveh izmenah smo se zadnji teden januarja 
in prvi teden februarja odpravili na Pokljuko, kjer smo se 
udeležili petdnevnega programa Smukač vriskač.

Nekaj otrok je zbolelo, drugi pa so uživali na snegu, se čisto vsi naučili 
uporabljati "ta velike" vlečnice in samostojno smučati. Pri tem so jim 
pomagali vaditelji Planeta otrok in vzgojitelji vrtca Mengeš. Za smuka-
če vriskače smo skrbeli podnevi in ponoči, jim pomagali in jih spodbu-
jali, jih fotografirali in vsak večer obveščali starše o napredku otrok ter 
o vsakodnevnih dogodivščinah na snegu in v hotelu. Otroci so na koncu 
odšli domov ponosni, samozavestni, polni vtisov, in seveda z medaljo 
okoli vratu. Zima ni prišla k nam, smo pa zato mi prišli k zimi, uživali 
celih pet dni in odšli domov z nasmeški na obrazih. Nekateri otroci so 
se že odločili, da gremo skupaj iskat poletje ... konec maja v Umag.

 
Besedilo in foto: Ksenija Grm

Večerni pohod z lučkami

Razpoloženje po petkovi tekmi

MENGEŠKI UTRIP

Izlet Bad Kleinkirchheim
Smučarji Športnega društva Mengeš smo 25. januarja or-
ganizirali izlet na avstrijsko smučišče Bad Kleinkirchheim. 
Zbrali smo se ob 6. uri na parkirišču za Občino Mengeš, nato 
odhiteli po avtocesti do Petrolovega servisa na Hrušici.

Postanek smo izkoristili za nakup smučarskih vozovnic, ki smo jih 
predhodno naročili in so bile že pripravljene na ime našega društva. 
Po kratkem postanku smo pot nadaljevali skozi karavanški predor 
proti omenjenemu smučišču. Prispeli smo ob 8:40, tako da smo ime-
li še dovolj časa za pripravo na smuko. Dan je bil obetaven. Smučišče 
je bilo dobro pripravljeno in skoraj brez gneče. Na trenutke se je 
skozi oblačno vreme prikazovalo tudi sonce. Večina smučarjev se je 
podala do vrha smučišča, nato pa nadaljevala proti St. Osvaldu. Med 
naporno smuko smo si vzeli čas tudi za malico in prigrizke, pa tudi za 
hidracijo smo ustrezno poskrbeli.
Dve udeleženki sta namesto smučanja izbrali pohod po kraju legen-
darnega smučarja Franca Klamerja in obiskali topilce. Toplice se na-
hajajo tik pod smučiščem, tako da pri razvajanju, lahko opazuješ vse 
vragolije smučarjev. Ponovni zbor udeležencev izleta je bil ob 16. uri. 
Ko smo pospravili opremo v avtobus in preštetju vseh 49 udeležencev 
izleta smo se začeli vračati domov.
Zahvaljujemo se vsem izletnikom za lep smučarski dan in z mislijo 
po ponovnem snidenju.
Vabimo vas, da se udeležite tudi našega pokala Tris, ki poteka na 
smučišču Brsnina v Kranjski Gori. 

Besedilo in foto: Igor Zobavnik

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 

                        (Tone Pavček)

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

Franc Jerič – Lista za občino Mengeš
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Obiskale najobsežnejšo farmacevtsko-medicinsko 
zbirko v Sloveniji – Lavičkovo zbirko
V prostorih poslovne stavbe Lek od leta 1986 domuje bogata farmacevtsko-medicinska zbirka pripomočkov in knjig Bohu-
slava Lavičke, lekarnarja češkega rodu, ki je leta 1909 prišel na Gorenjsko in v Tržiču odprl svojo lekarno.

Naša mentorica Veronika nas je že lani nav-
dušila za njen ogled. Vse pa se je poklopilo 
letos in tako nas je v Lekovi poslovni stavbi 
sprejel gospod Davor Poljanšek, skrbnik La-
vičkove zbirke. S svojim bogatim znanjem in 
iskrivim pripovedovanjem nas je popeljal sko-
zi edinstveno zbirko, ki obsega 402 knjigi in 
500 predmetov, nastalih vse od antike pa do 
20. stoletja, ki obiskovalcu ponudijo celoten 
vpogled v razvoj farmacije.
Lavička je več kot trideset let zbiral knjige s 
področja humanistike, filozofije, naravoslovnih 
in medicinskih znanosti, farmacevtsko-me-
dicinske pripomočke ter keramično in drugo 
posodje, v katerem so včasih hranili zdravila.
Znal je latinsko in grško, poznal kulturo in na-
čin tedanjega življenja, bral Ovida in Cicera ter 
se tako odločil za medicinski poklic, katerega 
namen je lajšati zlo in bolečino.
Razstavljena so dela Galena, ki je bil zdrav-
nik, a je pomemben tudi za farmacijo, saj je 
opredelil zdravilo. Opisal ga je kot snov, ki or-
ganizem spreminja, hrana ga zgolj dopolnjuje.
Med dragocenimi knjigami so tudi dela Hora-
ca, Cicera, pa tudi originalne izdaje francoskih 
literarnih klasikov Racina in Corneilla. Za nas 
zanimiva knjiga svete Hildegarde, mistično vi-

zionarske zdravilke iz 12. stoletja in herbarij 
zdravilnih zelišč.
V zbirki lahko vidimo bronasto pinceto, ki so 
jo uporabljali pri kirurških posegih, različno 
posodo za shranjevanje mazil in sirupov, teh-
tnice, uteži, možnarje. Tu so posode, name-
njene hrambi zdravil: tekočih in poltrdih, torej 
mazil in praškov. Zanimivo je, da se v Leku in 
drugih farmacevtskih družbah po svetu zdra-
vila še vedno delijo na tak način. Na ogled je 
hišna lekarna v obliki kovčka in homeopatska 
lekarna v obliki knjige.
Kot zanimivost Lavičkove zbirke pa sta na 
ogled tudi dva lista latinske Biblije, ki naj bi 
jo tiskal izumitelj tiska Gutenberg. Edini listi 
Gutenbergove Biblije na Slovenskem.
Med drugo svetovno vojno bi bila zbirka kma-
lu izgubljena, saj so jo zase hoteli Nemci. 

16. julija 1942 so Lavička kot talca ustrelili 
nacisti, ker je vodil tamkajšnjo lekarno in po-
magal ljudem. Z vlakom so hoteli eksponate 
prepeljati čez mejo v Nemčijo, vendar so jih 
rešili partizani tako, da so pred mejo odklopili 
vagon, kjer so se nahajali eksponati.
Leta 2002 je to zbirko na pobudo takratne 
Lekove uprave, Slovenija razglasila za kulturni 
spomenik državnega pomena.
Če vas zanima zgodovina zdravljenja, vpogled 
v njene prve korake in preplet medicine ter 
farmacije vse do današnjih dni, se zapeljite 
do Leka in spoznajte delo velikega človeka, 
Bohuslava Lavičke, lekarnarja, ki je spoštoval 
zgodovino, se iz nje učil in jo ohranil zanam-
cem.

Besedilo in foto: Marinka Kopač

VABILO
NA SPOMLADANSKO ČISTILNO 

AKCIJO 2020

Vabimo vas na spomladansko  ZAKLJUČNO 
ČISTILNO AKCIJO,

ki bo v soboto, 4. aprila 2020. 
Zbor za udeležence je ob 9. uri na parkirišču za 

Kulturnim domom Mengeš.  

Na zbornem mestu boste dobili vreče in rokavice, prosimo pa,
da s seboj v čim večjem številu prinesete grablje, rovnice, …. 

Zaključek akcije planiramo okoli 11.30 ure.

Po zaključku čistilne akcije se bomo okrepčali z malico in pijačo.

Vodji skupne čistilne akcije sta g. Franc Zabret (Topole) in g. Bogo 
Ropotar (podžupan Občine Mengeš) v sodelovanju s Turističnim 

društvom Mengeš in Občino Mengeš.

Udeleženci se udeležijo čistilne akcije na lastno odgovornost.

Dovolite torej, da vas povabimo, da se v kar največjem številu 
udeležite skupne čistilne akcije, saj naj bo to tudi odraz naše 

skupne zavesti za lepo in čisto okolje.

Občina Mengeš in TD Mengeš
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Ob prazniku Civilne 
zaščite 1. marca nova 
pridobitev v Topolah – 
AED na gasilskem domu
Prvega marca, na praznik CZ, smo aktivirali nov AED – av-
tomatski eksterni defibrilator v Topolah. To je prenosna elek-
tronska naprava, ki samodejno zazna motnjo srčnega ritma. 
Nova pridobitev omogoča hitro pomoč pri oživljanju človeka.

AED je nameščen pred vhodnimi vrati v gasilski dom. Za varnost 
in nadzor so vgrajene tudi varnostne kamere. Za novo pridobitev se 
zahvaljujemo Občini Mengeš in Civilni zaščiti občine Mengeš.

Besedilo: Peter Jemec, Vaški odbor
Foto: Peter Jemec

Pust, krivih ust v 
Medobčinskem društvu 
Sožitje
Pustne maske so imele v letošnji mili in topli zimi malo 
dela. V petek pred pustno soboto smo pustne maske članov 
Medobčinskega društva Sožitje zapolnile prostor v Diskote-
ki Šporn v Radomljah.

Ob zvokih DJ-a smo se zavrteli, se zabavali in uživali v pustnih 
norčijah. Najboljše tri maske so bile nagrajene s pustnimi dobro-
tami. Vsi pa smo se posladkali s slastnimi krofi in koka kolo ali 
fanto. Čas, namenjen rajanju, je hitro minil, tako smo se veseli 
razšli. Upam, da smo dobro opravili delo in nas zima ne bo marca 
oplazila s svojim dolgim repom.

 
Besedilo in foto: Metka Mestek

Pustovanje mengeških 
upokojencev
Na pustno soboto, 22. februarja, ob 18. uri smo se menge-
ški upokojenci srečali v Harmoniji. Ob dogovorjeni uri so v 
restavracijo začele prihajati pustne šeme in kar nekaj časa je 
trajalo, da smo za zanimivimi maskami prepoznali stare pri-
jatelje. Bilo je veliko smeha in zabave. Ko je zadonela glasba, 
za katero je poskrbel g. Igor, smo se pustne šeme zavrtele v 
divjih ritmih. Prav nihče ni sedel in se kislo držal. Še posebej 
sladko smo se držali, potem ko sta gospa Korošec in gospa 
Lavrič postavili na mize slastne krhke flancate, ki sta jih spe-
kli za to priložnost.

Našemu rajanju so se prvič pridružili novi obrazi. Izvedeli smo, da so 
se preselili v Mengeš in da so prišli na rajanje, ko se prebrali vabilo 
v društveni omarici. Bili so navdušeni nad dogajanjem in so oblju-
bili, da se bodo včlanili v DU Mengeš, ker jih zanimajo tudi druge 
dejavnosti.
Ples in petje maškar je odmevalo po Harmoniji do 23. ure, ko smo 
se razigrani in dobre volje poslovili. Ob tej priložnosti bi se DU Men-

geš in vsi udeleženci družabnih srečanj zahvalili vodstvu in osebju 
restavracije Harmonija za prijazno gostoljubje, ki so nam ga nudili v 
letu 2019 in si želimo, da bi bilo enako tudi v letu 2020. Naslednje 
družabno srečanje bo 3. aprila 2020 ob 18. uri. Pridite v našo druž-
bo, ne bo vam žal.

Besedilo: Aleš Milena     
Foto: Marija Štebe
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Podjetniška točka v 
občini Mengeš dobro 
obiskana  

Občina Mengeš že nekaj let uspešno sodeluje z Gospodarsko 
zbornico Slovenije na področju podjetništva. Vzpostavljena 
je mobilna podjetništva točka, ki je mnogim poznana tudi 
pod prejšnjim imenom VEM točka Mengeš.

Enkrat tedensko (vsako sredo od 8. do 16. ure, na sedežu Slovenska 
cesta 28, Mengeš) se opravijo brezplačne storitve podjetniškega 
svetovanje, tako za obstoječe podjetnike kot tudi za vse tiste, ki 
o podjetniški poti še razmišljajo. Sistem SPOT (pred tem VEM), ki 
označuje Slovensko poslovno točko, obsega štiri nivoje, in sicer:
Portal SPOT (e-VEM) – Informacije in elektronske storitve za po-
slovne subjekte
• SPOT registracija – Registracija podjetij s pomočjo svetovalca 
• SPOT svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno pove-

zovanje 
• 4. SPOT Global – pomoč izvoznikom in investitorjem (v pristoj-

nosti SPIRIT Slovenija).
Podjetniška točka v Mengšu je zelo dobro obiskana, izvaja se brez-
plačno svetovanje in informiranje ter izobraževanja v obliki delavnic 
in usposabljanj. Opravi pa se tudi storitev registracije podjetij (s.p. 
in d.o.o.), spremembe, odjave, zavarovanja za podjetnike ter po-
datki FURS. Podjetniki tedensko prejemajo informator »Moj spletni 
priročnik«, na katerega se brezplačno naročijo. Koristne informacije 
zajemajo aktualne razpise, poslovne priložnosti, dogodke in izobra-
ževanja. 

Delavnica: Barve kot podpora za 
uspešno delo in poslovanje

1. podjetniški zajtrk Mengeš

V letu 2019 je bilo v Podjetniški točki Mengeš izvedenih 348 
individualnih svetovanj ter 313 različnih postopkov VEM / 
SPOT, od tega je bilo ustanovljenih 48 samostojnih podjetni-
kov ter 3 družbe z omejeno odgovornostjo.   

Potencialne in 
obstoječe podjetnike 
vabimo, da se oglasite 
v Podjetniški točki 
Mengeš, rezervirate si 
termin na e-mail irena.
tonin@gzs.si ali na 
telefon:
01 723 81 01 (ob 
sredah), druge dni pa 
na telefonski številki 
GZS, 01 5898 186.

Lani je bil izveden prvi podjetniški zajtrk podjetnikov v občini Men-
geš, drugi pa se bo odvil predvidoma v začetku meseca junija, zato 
velja že vnaprej prijazno povabilo vsem podjetnikom iz Občine Men-
geš, da se dogodka udeležite.   
Drugačna in zanimiva je bila tudi brezplačna delavnica »Barve kot 
podpora za uspešno delo in poslovanje«, ki jo je vodila Branka Ur-
banija. Delavnica se je zaključila s predavanjem Boruta Zorana na 
temo reklamacij in reševanja.   

Besedilo in foto: Irena Tonin, podjetniška svetovalka

VABILO
SVETOVNI DAN VODE 2020

VODA IN PODNEBNE SPREMEMBE
Pitna voda, voda za prehrano – vplivi, vsebnosti, védenje,

vključenost, povezovanje ... – naša ravnanja.
PREDSTAVITEV IN IZMENJAVA MNENJ O TEMATIKAH
Predvsem posameznih vabljenih neodvisnih strokovnjakov oz. aktivnih 
posameznikov ter prisotnih na področju varne, zanesljive, trajnostne in 
gospodarne oskrbe z zdravo pitno vodo.

Hiša Evropske unije (LINK), Informacijsko središče EU parlamenta in 
EU komisije v Sloveniji, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana [MAP]

Četrtek, 19. marca 2020, od 10. do 13. ure.

Strokovnjaki – Civilna družba – SLO/EU Inštitucije – Mediji – Zainteresirana 
javnost ...

Organizatorji: Civilna iniciativa Mengeš, 
Društvo za zdrave naravne vire in varstvo okolja »1planet4u«
(v ustanavljanju) in podporniki (Zeleni Slovenije ...).
Predstavitev bomo v živo prenašali na https://www.facebook.com/1planet4u/ .

Mapa\Datoteka: D:\! MENGŠAN 2020\MAREC 2020\OGLASI B\VABILO - Ob svetovnem dnevu voda 2020-EU hiša 19. marec 2020 od 10. do 13. ure_lektorirano_čistopis.doc, Datum: 6.3.2020, Stran 1/1
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Čakre in njihov vpliv na telo
21. marca smo v AIA – Mladinskem centru Mengeš gostili Majo Maselj, ki jo nekateri poznamo v vlogi učiteljice joge, drugi 
kot umetnico in mentorico kreativnega slikanja. Predstavila nam je čakre in njihov vpliv na telo in zdravje.

Ljudje smo veliko več kot le fizična bitja, smo vesolje v malem. Foto: Brane Tomšič

Ljudje smo veliko več kot le fizična bitja, 
smo vesolje v malem, dinamična energija, 
ki kroži po našem telesu in se izraža skozi 
nas navzven. Vse, kar nosimo v sebi, vsa 
prepričanja, vzorce, vrednote, misli in ču-
stva, določajo naš način življenja in če si 
želimo spremembo v svojem življenju, se 
moramo poglobiti v svojo bit. To pomeni, 
da se soočimo in sprejmemo vse senčne 
vidike sebe, ki jih tako radi zanikamo in se 
jih bojimo. Za energijsko ravnovesje pa je 
pomembno, da sprejmemo tako svojo sve-
tlobo kot svojo senco. Smo vse in to je čar 
življenja.
Naše energijsko telo je sestavljeno iz sed-
mih čaker. Beseda čakra izhaja iz sanskrta 
in pomeni ''kolo'' ali ''vrtenje'' oziroma ener-
gijski center. Vsaka čakra je povezana z do-
ločeno plastjo človekove avre in so razpore-
jene vzdolž hrbtenice, po kateri teče glavni 

energijski tok.Sedem glavnih energijskih 
središč pa je tudi povezanih z razvojem sa-
mozavedanja. Bolj ko imamo ozaveščeno 
področje določene čakre, bolj konstruktivno 
bo naše delovanje in tem bolj uravnovešeno 
bo ta delovala. Slabljenje fizičnega zdravja 
je neposredno povezano z negativnim ču-
stvovanjem, z našimi reakcijami, ki izvirajo 
iz dvomov, strahu, napačnih prepričanj in 
negativnih vzorcev.
In ravno soočanje s svojo senco, s tistim de-
lom, ki v nas vzbuja bolečino, nas pripelje 
do osvoboditve in čutenja lastne moči. Le s 
takšnim načinom lahko raziskujemo in raz-
vijamo svoj neomejen potencial, ki je v jo-
gijski filozofiji predstavljen kot speča kača. 
Ko jo prebudimo, aktiviramo vse čakre in 
energija potuje navzgor do kronske čakre na 
temenu, ki predstavlja celovitost, svobodo 
in popolno zavedanje. Pride do združitve 
individualne in univerzalne zavesti.
Delo na sebi pa zahteva veliko poguma, 
vendar je ob vsakem preobraženju določe-
nih strahov, prepričanj in čustvenih travm 
prisoten občutek zadovoljstva, svobode, ra-
dosti in tudi zdravje našega fizičnega telesa 
se občutno izboljša. 
Ko ozavestimo, kako so telo, misli in čustva 
medsebojno povezani, se zavemo, da ima-
mo vse, kar potrebujemo za svoje življenje, 
že v sebi ter postanemo kreatorji le-tega. 
Dovolimo si več lahkotnosti, sproščenosti in 
spontanosti ter pustimo, da energija prosto 
teče. Naj naša edinstvenost pride do pol-
nega izraza, življenje je prekratko, da bi se 
skrivali v svoji senci.
 

Besedilo: Maja Maselj

Majo Maselj, ki jo nekateri poznamo v 
vlogi učiteljice joge, drugi kot umetnico 
in mentorico kreativnega slikanja.
Foto: Brane Tomšič

Prvi znanilci pomladi
 

Po turobni zimi nas že razveseljujejo prvi znanilci 
pomladi. Sestavljajo jih bolj drobne čebulice narcis in 
pomladanskih žafranov. Posajene so v posodi že tri leta 
in še zmeraj nas vsako pomlad razveselijo s svojimi 
živobarvnimi cvetovi.

Besedilo in foto: Rajko Vuga
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Skozi tematiko alternativne medicine nas je 
v sredo, 19. februarja, v Društvu AIA – Mla-
dinski center Mengeš, popeljala Mateja Kržin. 
Alternativno medicino razumemo na veliko na-
činov in prihaja do različnih razlag, ker zajema 
široko področje različnih storitev, praks in sis-
temov za ohranjanje in krepitev zdravja, pre-
ventivo in dobro počutje. Svetovna zdravstve-
na organizacija je znotraj alternativne medici-
ne opredelila več kot 1800 različnih terapij, 
tehnik in sistemov, pri tem pa poudarjajo, da 
se področje še  širi in dopolnjuje. 
Alternativna medicina je najpogosteje poime-
novana kot komplementarna in alternativna 
medicina s kratico KAM. Pri tem je kot kom-
plementarno mišljeno vse, kar dopolnjuje ra-
zne oblike zdravljenja, ki so na voljo znotraj 
uradne medicine, kot alternativne pa vse tiste, 
ki naj bi te pristope nadomeščale. V zadnjem 

Kaj je alternativna medicina?
 
Vsi smo že slišali za pojme ''alternativa'', ''zdravilstvo'', ''integrativni pristop''. 
Toda, kaj v resnici to pomeni, o čem se pravzaprav pogovarjamo, ko govorimo o 
alternativni medicini?

Skozi tematiko alternativne medicine nas je v sredo, 19. februarja, v Društvu AIA – 
Mladinski center Mengeš, popeljala Mateja Kržin. Foto: Brane Tomšič

času se uveljavlja tudi izraz integrativna medi-
cina (integrative health), ki naj bi združevala 
uradne in komplementarne pristope v skrbi za  
zdravje. 
Ameriška organizacija za alternativno medici-
no (NCCIH) deli alternativno medicino v pet 
večjih sistemov: 
• alternativni medicinski sistemi kot na pri-

mer tradicionalna kitajska medicina,
• psihosomatske metode kot na primer 

meditacija in dihalne tehnike,
• biološko zasnovane metode kot na primer 

probiotiki in funkcionalna hrana,
• manipulativne in telesne metode kot na 

primer masaža in osteopatija,
• energetske terapije, kot na primer rei-ki 

in bioenergija.
Vendar pa tudi takšna razvrstitev pušča po-
memben del interpretativnega prostora odpr-
tega za osebno presojo, saj če vzamemo samo 
preprost primer, kot je na primer redna praksa 
pitja čaja iz kamilic, se ta lahko opredeli kot 
fitoterapija ali pa biološko osnovana KAM te-
rapija. Zato se je treba zavedati, da je komple-
mentarna in alternativna medicina prepletena 
in se še vedno razvija, dopolnjuje  in raziskuje.

 
Besedilo: Mateja Kržin

Pljuča tehtajo 2 do 2,5 kilograma in so 
sestavljena iz 30.000 pljučnih mešičkov 
(bronhijev), katerih skupna površina meri 
toliko kot polovica teniškega igrišča. Žen-
ske in otroci dihajo hitreje kot moški, otrok 
na primer vdihne 40- do 50-krat na minu-
to, odrasel človek v mirovanju pa le 14 do 
16-krat na minuto, med treningom pa do 
60-krat.

In kakšno je pravilno dihanje? 
Leže na hrbtu položimo roki na trebuh in 
globoko vdihnemo. Pri vdihu potisnemo tre-
buh (roki) navzgor, pri izdihu pa navzdol. 
Dihamo skozi nos, ne skozi usta. In tukaj 
velja pravilo, da bolj kot bomo vadili, boljše 
bo naše dihanje.

Kaj pa nam prinese pravilno dihanje?
• Globok spanec, saj umirjeno in globo-

ko dihanje sprosti telo, umiri misli in 
telo nežno zaziba v počitek. Poskusimo 
lahko s tehniko 4-7-8; pri vdihu si šte-
jemo do 4, zadržimo zrak in štejemo 
do 7 ter med izdihom preštejemo do 8.  

• Boljšo presnovo, saj se hrana spremi-
nja v energijo prav s pomočjo kisika. 

• Stres napne naše telo in naše dihanje 
se ustavi, zato v stresni situaciji poma-
ga, če se svojega dihanja zavedamo in 
se z rokami na trebuhu odpeljemo v 
pravilno tehniko.

• Boljšo koncentracijo, saj s počasnim 
in osredotočenim dihanjem v možgane 
pripeljemo več kisika. 

Dihanje je proces, ki se ga praviloma ne 
zavedamo, čeprav nas spremlja na vsakem 
koraku. Ozavestimo ga, če ne za drugo, 
vsaj za lahko noč in vitko postavo.

Besedilo: Mateja Kržin

Pravilno dihanje 
lahko postane 
eden od naših 
najboljših 
zdravilcev!
Dihanje je življenjska energija, ki nas 
na najbolj osnovni ravni ohranja žive, 
saj brez hrane lahko zdržimo kakšen 
teden, brez vode nekaj dni, brez diha-
nja samo nekaj minut. Vsakih 24 ur 
naredimo približno 11.000 vdihov in 
izdihov, ki so lahko pravilni in zdravilni.

ŽIVLJENJE JE MOČNEJŠE OD SMRTI,
UPANJE PA NAJ NAS VEDNO ZNOVA NAPOLNJUJE

Doživeto obhajajmo Velikonočne skrivnosti!
VSEM MATERAM IN ŽENAM PA ISKRENO SRČNO VOŠČILO OB MATERINSKEM DNEVU!

  
 

OOSLS MENGEŠ
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"Žaba" spet na 
stopničkah, upi iz SSK 
Mengeš ekipni državni 
prvaki
Kot že vso sezono doslej je Anže Lanišek mengeške in slo-
venske barve zelo dostojno zastopal tudi prejšnji mesec, ko je 
prav tako bolj ali manj redno osvajal točke za svetovni pokal 
v smučarskih skokih. V Saporu je pristal na 17. in desetem 
mestu, na le eni izpeljani tekmi v Willingenu je zasedel 19. 
mesto, na prvih letošnjih poletih v Bad Mitterndorfu oziroma 
Tauplitzu pa je 23-letni Domžalčan izvlekel 17. in 31. mesto.

A še bolj kot novih točk se je »Žaba« sredi februarja razveselil novega 
(uradnega) osebnega rekorda (225 m), do katerega je poletel na Kul-
mu. Pri tem mu je bilo žal le, da je za las zgrešil klubski rekord SSK 
Mengeš, ki si ga z 226 metri iz Planice od leta 2005 lasti nekdanji 
svetovni prvak Rok Benkovič. 
Potem ko je izpustil Rasnov, da si je malo odpočil in si znova napolnil 
baterije, je Lanišek spet zablestel v Lahtiju, kjer si je na prvi tekmi 
priskakal vrhunsko četrto mesto. Od tretje stopničke ga je ločilo vsega 
0,8 točke! Na zmagovalni oder pa se je Anže povzpel že dan pozneje, 
ko je na ekipni preizkušnji prispeval viden delež k odličnemu drugemu 
mestu Slovenije.
V mednarodni konkurenci je iz mengeškega kluba nase opozoril tudi 
15-letni Taj Ekart, ki je med skakalci, starimi do 17 let, na igrah OPA v 
Beljaku navdušil s tretjim mestom. V zelo dobri formi je februar priča-
kal tudi Benjamin Bedrač (do 14 let), ki je na preizkušnji za slovenski 
pokal na Gorenji Savi ugnal vso konkurenco in slavil zmago. Zatem se 
je »Beni« izkazal še s tretjim mestom v Planici, na državnem prvenstvu 
v Žireh pa je zasedel šesto mesto ter skupaj z Nikom Bergantom Sme-
rajcem, Alenom Pestotnikom in Timom Šimnovcem še peto na ekipni 
preizkušnji (do 15 let).
Med leto mlajšimi upi se je zlate kolajne na državnem prvenstvu v 
Vizorah veselil Nik Bergant Smerajc, ki je skupaj z Jako Pernetom, 
Alenom Pestotnikom in Timom Šimnovcem ponesel SSK Mengeš tudi 
do naslova ekipnega državnega prvaka v konkurenci do 13 let. V tej 
starostni kategoriji je Niku Bergantu Smerajcu družbo na slovesni po-
delitvi najboljših delal tudi petouvrščeni Timo Šimnovec. 
Med deklicami (do 12 let) si je na tamkajšnjem državnem prvenstvu 
srebrno odličje priskakala Živa Andrić, med dečki, starimi do 12 let, 
pa se je med najboljšo šesterico s četrtim mestom prebil tudi Alen Pe-
stotnik. Prav zadnji dan februarja smo na tekmovanju gorenjske regije 
za pokal Cockte v Planici videli kar dve dvojni zmagi »orličev« iz SSK 
Mengeš: Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec sta bila najboljša med 

dečki do 13 let, Jaka Perne in Hugo Weigl pa v konkurenci do 11 let. 
Na stopničke je skočila tudi drugouvrščena Živa Andrić.
Tako se je za mengeške upe končala še ena uspešna zima, ki jo bodo 
sklenili s skupnim ogledom skorajšnjega svetovnega prvenstva v smu-
čarskih poletih v Planici. Medtem se že potijo na suhih treningih, na 
katere so vsak ponedeljek ob 17. uri v telovadnico Osnovne šole Men-
geš prisrčno vabljeni vsi otroci, ki sanjajo o tem, da bi postali skakalci.

 
Besedilo in foto: Š. M.

Pridruži se našim orličem in poleti z nami

Na Rakeku je bil v nedeljo, 23. februarja, tretji odprti turnir 
za mladince in mladinke. Na turnirju je nastopilo 58 mla-
dincev in 39 mladink iz vseh slovenskih namiznoteniških 
klubov. Za Mengeš so nastopili mladinci Aljaž Goltnik, Adam 
Rakun, David Grad, Andraž Maček, Jan Kromar, Rok Grad, 
Mitja Zavec in Jan Šobar. Pri mladinkah so nastopile Tara 
Kobetič, Gaja Kobetič, Brina Markič in Živa Markič.

Po predtekmovanju so igrali v skupinah, v finalni del tekmovanja, kjer 
so igrali na izpadanje, so se uvrstili Mitja Zavec, Aljaž Goltnik, Adam 
Rakun in Rok Grad, pri mladinkah so se v finalni del uvrstile vse štiri 
tekmovalke. V četrtfinalu se je žreb poigral, saj sta se med seboj po-
merili sestri Tara in Gaja Kobetič, zmagala je mlajša Gaja Kobetič, ki 
je za napredovanje med štiri najboljše z rezultatom 3 : 2 premagala 
sestro Taro in osvojila tretje mesto.
Igralce so spremljali trener David Orešnik, pomočnika Ivan Ložar in 
Javor Zavec.

 
Besedilo: Mlaj

Foto: arhiv NTZS

Gaja, tretje mesto

Rezultati:

Mladinci:
5. mesto: Aljaž Goltnik
9. mesto: Adam Rakun

 
Mladinke:
3. mesto: Gaja Kobetič
5. mesto: Tara Kobetič

Gaja Kobetič je osvojila 
bronasto odličje
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29. državno prvenstvo 
za člane in članice v 
namiznem tenisu
Na Rakeku je bilo 29. februarja in 1. marca državno 
prvenstvo za člane in članice posamezno, dvojice in mešane 
dvojice, na katerem je nastopilo 76 članov in 35 članic iz 
vseh slovenskih namiznoteniških klubov. Katarina Stražar je 
bila zlata in srebrna, Ana Tofan pa srebrna in bronasta.

Tekmovanje je postreglo s presenetljivimi rezultati. Največje je bilo 
v kategoriji članov, kjer je Deni Kožul iz Logatca v finalu premagal 
Darka Jorgiča in osvojil naslov državnega prvaka. Tudi pri članicah 
je bilo podobno, saj se prve štiri nosilke niso uvrstile med prve štiri.
Pri članih so Mengeš zastopali Andraž Avbelj, Klemen Jazbič. Rok Tr-
tnik, Aljaž Frelih, Tim Pavli, Mitja Zavec, Aljaž Goltnik in Nejc Erjavec, 
pri članicah pa Katarina Stražar, Ana Tofant in Tara Kobetič. Po igra-
nju v predtekmovalnih skupinah so se v finalni del tekmovanja uvrstile 
vse tri Mengšanke. Pri članih sta zunaj finala ostala Aljaž Goltnik in 
Mitja Zavec. Za uvrstitev med šestnajst najboljših sta se med seboj 
pomerila Andraž Avbelj in Klemen Jazbič, boljši je bil Klemen Jazbič, 
ki je na koncu osvojil deveto mesto.
Pri članicah sta se v prvem krogu pomerili Katarina Stražar in Tara 
Kobetič, zmagala je Katarina Stražar z rezultatom 4 : 2, v četrtfinalu 
pa premagala reprezentančno kolegico po ogorčenem boju z rezul-
tatom 4 : 3, v polfinalu pa je gladko z rezultatom 4 : 0 opravila z 
Laro Opeka iz Kajuha. Nato pa je morala v finalu priznati premoč 
Ivani Zera iz Vesne, ki je zmagala z rezultatom 4 : 2. Ana Tofant je v 

Katarina 1. mesto, Ana 2. mesto

Rezultati: 
Člani posamezno:
9. mesto: Klemen Jazbič
17. mesto: Rok Trtnik, Aljaž Frelih
 
Članice posamezno:
2. mesto: Katarina Stražar
5. mesto: Ana Tofant
 
Članice dvojice:
1. mesto: Katarina Stražar s soigralko Aleksandro Vovk Krka
2. mesto:Ana Tofant s soigralko Leo Pavlin, Arrigoni
 
Mešane dvojice:
3. mesto: Ana Tofant, soigralec Gregor Komac
5. mesto: Tara Kobetič, soigralec Rok Trtnik

2. OT za mlajše kadete 
in člane U21 v namiznem 
tenisu
V Novem mestu je bil 2. februarja 2. odprti turnir za mlajše 
kadete in člane do 21 let. Ana Tofant, Rok Trtnik in Luka 
Jokič na stopničkah za zmagovalce.

V kategoriji mlajših kadetov je nastopilo 68 tekmovalcev in 37 mlaj-
ših kadetinj iz 16 slovenskih namiznoteniških klubov. Mengšane so 
zastopali Luka Jokič, Martin Gerkšič, Neža Žun Pogačar, Pika Gorenc 
in Maruša Vrhovnik.
Pri mlajših kadetinjah je Neža Pogačar Žun osvojila 5. do 8. mesto, 
Luka Jokič pa je pri mlajših kadetih osvojil drugo mesto.
V kategoriji članov in članic do 21 let je nastopilo 25 članov in 21 
članic. Mengeš so zastopali Rok Trtnik, Aljaž Frelih, Nejc Erjavec, Ana 
Tofant in Tara Kobetič. Po igranju v predtekmovalnih skupinah so se 
vsi uvrstili v finalni del tekmovanja.
Rok Trtnik je osvojil 3. do 4. mesto, Aljaž Frelih in Nejc Erjavec sta se 
uvrstila na 5. do 8. mesto.
Pri članicah je Ana Tofant osvojila drugo mesto. 

Besedilo: Mlaj
Foto: David Orešnik

Ana, drugo mesto

Luka 2.mesto

polfinalu za uvrstitev med štiri najboljše izgubila s Tamaro Pavčnik iz 
Ljubljane in na koncu osvojila peto mesto.
V igri dvojic sta se v finalu pomerili Mengšanki Katarina Stražar s 
soigralko Aleksandro Vovk iz Krke in Ana Tofant s soigralko Leo Pavlin 
iz Arrigonija. Zmagali sta Katarina Stražar in Aleksandra Vovk z rezul-
tatom 3 : 0 in osvojili naslov državnih prvakinj v igri dvojic.
V igri mešanih dvojic je Ana Tofant s soigralcem Gregorjem Komacem 
iz Maribora osvojila bronasto odličje. Tara Kobetič pa je s soigralcem 
Rokom Trtnikom osvojila peto mesto. 

Besedilo: Mlaj
Foto: David Orešnik



ŠPORT

Mladinska Li-Ning liga se je začela ob 9. uri, in sicer so otroci igrali 
v kategoriji posamezno. Deklice in dečki so bili razdeljeni po starosti, 
igrali pa so en set do 21. Badminton klub Mengeš so zastopali: Liza 
Volčini, Jan Terpin, Staš Grčar Vidmar, David Sitar, Filip Tomazin, 
Vid Tomazin in Tim Bregar. Osvojili so pet medalj, zlato in srebrno v 
kategoriji U14, v kategoriji U12 pa so zasedli prva tri mesta. Po po-
delitvi medalj najboljšim mladim badmintonistom je sledil še drugi del 
turnirja. Člani smo se pomerili v kategorijah mešane dvojice, ženske 

Otroci in člani posegli po 
najvišjih mestih
V soboto, 15. februarja, je bil v Celju turnir Li-Ning Open – X. 
Zlata žogica Celja. Tam smo bili tudi člani Badminton kluba 
Mengeš in tudi tokrat nismo ostali brez odličij. BK Mengeš je 
zastopalo sedem otrok in enajst članov. Domov smo prinesli 
kar 12 medalj, 5 so jih priigrali otroci, 7 pa člani.

in moške dvojice in posamezno. Bilo je precej napeto, sploh ko so se 
v finalnih dvobojih srečali naši člani. Na koncu smo bili med najuspe-
šnejšimi klubi s šestimi medaljami. Podrobnosti o posameznih tek-
mah si lahko ogledate na tej povezavi: https://bit.ly/2V20p9v. Članski 
rezultati štejejo tudi za člansko badmintonsko lestvico pri Badmin-
tonski zvezi Slovenije. Hvala organizatorjem za še en odlično izpeljan 
turnir in čestitke vsem prejemnikom medalj. 
Vse ljubitelje badmintona vabimo na naš naslednji 3. badmintonski 
turnir PKA – Pod Kamniškimi Alpami, ki bo v soboto, 21. marca, v 
Harmoniji Mengeš. 

Besedilo: Helena Šinkovec
Foto: Nika Kogovšek
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1. mesto Vid, 2. mesto Filip, 3. mesto David, U12 Rezultati naših članov:
 
Otroci:
 
1. mesto: Liza Volčini (U14)
2. mesto: Tim Bregar (U14)
 
1. mesto: Vid Tomazin (U12)
2. mesto: Filip Tomazin (U12)
3. mesto: David Sitar (U12)
 
Odrasli:
 
1. mesto: Irena Burger in Helena Šinkovec (WDB)
1. mesto: Andrej Kuči in David Vrhovnik (MDB)
 
2. mesto: Jure Roblek in Jure Šinkovec (MDB)
2. mesto: Andrej Bensa (MSC)
 
3. mesto: Veronika Polak in Snežana Zupin (WDA)
3. mesto: Igor Tomazin in Uroš Bregar (MDA)
3. mesto: Jure Roblek in Snežana Zupin (XDB)
 
4. mesto: Mateja Vrhovnik in David Vrhovnik (XDB)
4. mesto: Nina Turnšek in Nika Kogovšek (WDB)
4. mesto: Jure Roblek (MSB)1. mesto Andrej in David, 2. mesto Jure in Jure, MDB

1. mesto WDB, Irena in Helena



POLITIKA

Naj govorijo pesem in slike v sestavljanki. Lastno védenje, zave-
danje, vključenost in (ne)odgovorna ravnanja zidajo oz. podirajo.

Kdor zida … kdor podira

Svetovni dnevi voda, 
zdravja, zemlje, okolja … 
veliko govora, besed, obljub 
… in kaj smo naredili, 
pokazali, dokazali … vsak 
sam, kot skupnost, država!?

Slike v sestavljanki bodo kot celote objavljene na naši FB-strani 'face-
book.com/CivilnaIniciativaMenges'. 
Mineva deset let od množičnega onesnaženja vodovoda s fekalijami 
dne 31. marca 2010 zaradi neodgovornega dela upravljavcev. Tisti, ki 
je krivil drugega, je bil na sodišču tudi pravnomočno spoznan za krive-
ga. Po prvih opozorilih so edini vzorec za analizo v vodohranu Gobavica 
odvzeli šele po osmih urah – z najbolj bistvenim rezultatom ’močan 
vonj po fekalijah’. Veselimo se sodelovanja in dela z vami.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

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

Kdor zida zares 
in z resnico, 
kdor zida z ljubeznijo 
in za ljubezen – 
ta ne zida le zase, 
ta zida za vse 
in zida 
prihodnost. 
Kdor zida z lažjo 

 

«

in s prevaro, 
kdor zida na teme-
ljih zla – 
ne zida, temveč 
podira. 
in če le sebi podira, 
dela brezumje, 
če tudi drugim, 
dela zločin.

Tone Kuntner, slovenski pesnik in velik domoljub

Kdor zida
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Badminton klub Mengeš 
na turnirju Sarajevo open 
2020
Končan je 5. turnir v okviru letošnje sezone ADA lige, ki 
je potekal v soboto, 29. februarja, v Sarajevu. Tekmovanje 
je potekalo v športni dvorani Ramiz Salcin in v telovadnici 
gimnazije Dobrinja na skupno 16 igriščih. Turnirja v Sarajevu 
se je tokrat udeležilo 196 tekmovalcev iz šestih držav. 
Barve Badminton kluba Mengeš je zastopalo pet članov: 
Rok Kalan, Branko Sočak, Primož Sedušak, Primož Slapar 
in Uroš Bregar, ki so se domov vrnili z dvema medaljama.

Zelo dobre igre in napredek v igri sta pokazala Rok Kalan in Branko 
Sočak, ki sta v hudi konkurenci med 39 dvojicami izgubila šele v če-
trtfinalu proti prvima nosilcema turnirja iz Hrvaške in tudi končnima 
zmagovalcema skupine MDC. Rok pa se je po odličnih igrah prebil 
do medalje med posamezniki; osvojil je zasluženo tretjo mesto. S 
tem še naprej ohranja zelo visoko mesto v skupnem seštevku ADA 
lige. Primož Slapar in Primož Sedušak tokrat nista imela sreče pri 
žrebu, saj so bili nasprotniki premočni že v skupinskem delu. V dvo-
jicah MDB sta svoj prvi skupni nastop na turnirjih odlično opravila 
Uroš Bregar in soigralec Matjaž Kern. Kljub spodrsljaju in enemu 
porazu v skupinskem delu sta se nato uigrala in do konca turnirja 
zmagala vse dvoboje ter se v finalu z nasprotnikoma iz BK Mladost 
Lendava z rezultatom 2 : 0 oddolžila za poraz v skupinskem delu. 
Do konca sezone ADA lige sta ostala še dva turnirja, in sicer v Zagre-
bu ter finalni turnir, ki bo letos v Brežicah. 
Vse igralce in ljubitelje badmintona vabimo na naš naslednji badmin-
tonski turnir lige PKA – Pod Kamniškimi Alpami, ki bo v Harmoniji 
Mengeš v soboto, 21. marca 2020.

Besedilo in foto: Uroš Bregar

Rezultati: 

MDB: 1. mesto: Uroš Bregar (BK Mengeš) in Matjaž Kern
(BK Izola)

MSD: 
3. mesto: Rok Kalan (BK Mengeš)

1. mesto, Matjaž Kern (BK Izola) in Uroš Bregar (BK Mengeš)

»Slike v sestavljanki 
prikazujejo nekatera 
pretekla in sedanja 
neodgovorna ravnanja, 
ki ’podirajo’ zdravje, 
varnost, dobro za ljudi, 
naravo, okolje.
Foto Tomaž Štebe, 
desna spodaj
Tone Škarja)«

»Glavni ugotovitvi v poročilu o preizkušanju vzorca odvzetega šele zvečer po celem popol-
dnevu vdora fekalij v vodovod v Mengšu dne 31. marca 2010. (Laboratorij za sanitarno 
kemijo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Lab. št.: 170 PV/10, z dne 2. aprila 2010)«



Oktobra 2018 sem začela obiskovati tečaj 'Usposabljanje prostovoljcev 
za vodenje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje'. Pod okri-
ljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje ga je organiziral Zavod Medgeneracijsko središče Komenda v 
Krekovem središču v Komendi. Tečaju smo prisostvovali prostovoljci iz 
Komende, Trzina, Mengša in Vodic. Srečanja je ob podpori Viki Drolče-
ve, projektne vodje, vodil predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka prof. 
dr. Jože Ramovš, ki je na samem začetku povedal:

»Kakovostno staranje pomeni kakovosten 
človekov razvoj. To pa pogojujejo kakovostni 
medgeneracijski odnosi.«
Zato je naše izobraževanje med drugimi vključevalo naslednja vpraša-
nja: Kako se starati z zadovoljstvom? Kako preprečevati poškodbe in 
padce (duševne in fizične)? Kako gojiti medgeneracijske odnose oziro-
ma sožitje? Kako obvladati dobro pogovorno kulturo? Kaj pomeni zdra-
vo domoljubje? Kako lahko sami vplivamo na fizično in psihično stara-
nje? Kakšno je doživljajsko in funkcionalno učenje dobrega staranja? 
Kako izbrati pravo temo razgovora in ga primerno voditi? Kaj storiti, ko 
nas obremeni nek 'težek/zahteven' pogovor z bolnikom?
Sledili so napotki, kako naj potekajo srečanja, ki jih bomo vodili mi 
sami v lokalnih skupnostih. Ker vodenje teh skupin izvajata po dve 
voditeljici, sva eno od skupin v Mengšu prevzeli s Tatjano Ilovar. Med 
temama 'Domoljubje' in 'Preprečevanje padcev v starosti' sva se odločili 
(tako kot večina udeležencev) za slednjo. Sestajamo se v Osnovni šoli 
Mengeš in to (razen v času poletnih počitnic) vsak drugi četrtek. Poleg 
pogovorov in obdelave tem iz priročnika ter občasnih reševanj kakšnih 
ugank (kar dr. Vojko Kavčič v svoji istoimenski knjigi imenuje umovad-
ba, ki jo priporočam vsem starejšim osebam in tudi mlajšim generaci-
jam) vsakokrat izvajamo vaje za krepitev ravnotežja. Zaradi Tatjaninih 
zdravstvenih težav skupino od jeseni vodim sama. Njeno zdravljenje 
poteka dobro in letošnjo jesen se nam bo z veseljem spet pridružila.
Sedaj beremo in obravnavamo knjigo 'Varno staranje'. Vse navedene 
knjižice je izdal Inštitut Antona Trstenjaka. Zastavljene so domišljeno 

Kakovostno staranje pomeni kakovosten človekov 
razvoj
V Mengšu trenutno obstajajo tri medgeneracijske skupine za kakovostno staranje. Predstavila bom skupino, ki se je prvič 
sestala dne 14. marca 2019.

in so nam dobra iztočnica za razpravljanje o problemih starostnikov in 
njihovega razreševanja ali celo preprečevanja.
Knjižica 'Preprečevanje padcev v starosti' nas je vse vzpodbudila k raz-
mišljanju, kako hitro se lahko zgodi nesreča. Zato je prav, da znamo 
predvideti, kaj se nam utegne pripetiti (v svoji knjigi 'Dovčerajšnji svet' 
avtor Jared Diamond to imenuje konstruktivna preganjavica) in sku-
šamo po naših najboljših močeh nesrečo preprečiti ali vsaj zmanjšati 
nevarnosti.
Naj navedem nekaj konkretnih primerov:
• če imamo doma visoke pragove, jih je smiselno odstraniti,
• če imamo preprogo, v katero se stalno spotikamo, prav tako, 
• poskrbimo za oprijemala v kopalnici, stranišču, hodniku; za pri-

merno osvetlitev vseh prostorov; pa za red, da se ne spotikamo po 
nepotrebnem, saj je vsak padec z resnimi poškodbami (zlomom 
kolka, medenice …) lahko usoden,

• z vajami ali vsaj s hojo si okrepimo telesno moč,
• naj nam ne bo težko prositi za pomoč pri delih, ki so za nas po-

stala prezahtevna,
• prijazno se zahvalimo tistemu, ki nam pomaga.
Vse našteto je le drobec zapisanega v knjigi in hvaležna sem, da smo 
jo imele priložnost prebrati. V sklepni misli te knjižice med drugim 
preberemo še: »Na našem tečaju preprečevanja padcev v starosti smo 
spoznali štiri glavne skupine nevarnosti za padce: slabo ravnotežje, 
starosti neprilagojeno stanovanje, slabe osebne navade, npr. hitenje 
po stopnicah, in nezavedni strah pred padcem, potem ko je človek 
že padel. Iz srečanja v srečanje smo sistematično ugotavljali, kje in v 
kakšni obliki je ta ali ona od teh nevarnosti skrita pri vsakem od nas. 
Največ pozornosti smo posvečali temu, da smo ugotovljene nevarnosti 
odstranjevali ali omilili.«
Knjižico 'Varno staranje' priporočam ne samo starejšim osebam, pač 
pa tudi bralcem srednje generacije in seveda mlajšim (Informacijo o 
knjižici lahko dobite pri podpisani). Obravnava preprečevanje nasilja 
nad starejšimi, skrb za telesno aktivnost, solidarnost, varnost doma in 
na ulici, dobre medčloveške odnose, ravnanje z denarjem in še marsi-
kaj. V njej je še zapisano: »Že samo povezovanje starejših ljudi v sku-
pine in njihovo redno srečevanje preprečujeta nasilje tako v krajevnem 
okolju kakor v institucijah. … Druga velika korist od takih skupin je 
učinkovito socialno učenje novega doživljanja in vedenja med njenimi 
člani. V starosti se človek težje uči intelektualnih vsebin in podatkov. 
Na osvajanje novega, staranju primernejšega doživljanja in vedenja ve-
činoma niti ne pomisli; če pa se že odloči, se tega zelo težko uspešno 
nauči. Socialno učenje iz dobrih izkušenj v medgeneracijskih skupinah 
za kakovostno staranje je metoda, po kateri uspeva vsakemu, ki želi, 
učiti se lepšega doživljanja, komuniciranja in ravnanja.«
Vsi, ki vas te in podobne vsebine zanimajo, prijazno vabljeni, da se 
nam pridružite.

Besedilo in foto: Vesna Gombač Poženel

TRETJE OBDOBJE
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Če imate vprašanje za Vesno Gombač Poženel, jo 
lahko pokličete na številko 031 469 355.

Socialno učenje iz dobrih izkušenj v medgeneracijskih skupinah 
za kakovostno staranje je metoda, po kateri uspeva vsakemu, ki 
želi učiti se lepšega doživljanja, komuniciranja in ravnanja



Folklorna turneja
Čile 2020
Turneja Folklorne skupine Mengeš Čile 2020 je potekala v 
regiji Araucania, ki leži 700 km južneje od glavnega mesta 
Santiago de Chile. Je dežela ljudstva Mapuche, avtohtonih 
prebivalcev jugovzhodnega Čila in jugozahodne Argentine, ki 
danes šteje nekaj manj kot dva milijona prebivalcev, kar pred-
stavlja približno 9 odstotkov celotnega čilskega prebivalstva.

Sprejem v centru mesta in že takoj prvi dan nastop na velikem odru 
v mestu Temuco, ki je poslovno središče regije, nas je takoj v polni 
meri vključil v festivalsko dogajanje. V večerni predstavi pred 1.200 
gledalci v nabito polni dvorani smo nastopili skupaj s skupinami iz 
Kolumbije, Peruja in domačimi folklorniki iz Čila. Že veličastna plesna 
otvoritev je nakazala odličnost predstave. Prireditvi primerno je bilo 
čutiti nekaj napetosti, ko pa smo stopili na oder, smo se sprostili in 
uživali v nastopu. Sprejem in odziv publike z dolgim aplavzom je po-
kazal, da smo se kot edini nastopajoči zunaj Južne Amerike odlično 
vključili v program in s kontrastom popestrili predstavo.
Turneje vedno ostanejo v spominih po druženju med skupinami. Na 
začetku še dokaj zadržano, potem pa vedno bolj živahno in tako smo 
se ob večerih vsi zibali v mešanici južnoameriških in alpskih ritmov. 
Polki in valčku so se tako pridružili plesi, kot so Cumbia (Kolumbija), 
Bachata (popularna glasba in ples iz Srednje Amerike), Salsa (Kuba), 
Cueca (Čile), Rapanui (vzhodni otok sredi Tihega oceana) in Festejo 
(ples sužnjev, ki so živeli v Peruju – negros / negritos). Krasno vzdušje, 
obilo smeha ob naših izvedbah južnoameriških plesov in obratno so 
hitro stkali prijateljstva.

Folklorna skupina Mengeš v Čilu

Prvi del turneje se je z nastopi in ogledi lokalnih znamenitosti nada-
ljeval v mestih Loncoche, Queule (ob izlivu reke Rio Boldo o Queule 
v Tihi ocean) in Tolten, sklenili pa v mestu Pucon, ki leži pod Andi na 
obrobju več nacionalnih parkov z najbolj znamenitim okoli delujočega 
vulkana Villarrica. Na ta način smo prepotovali dobršen del regije od 
obale Tihega oceana, do Andov in imeli priložnost videti vso to razno-
likost in pestrost pokrajine, hkrati pa z obiskom avtohtonih vasi že 
omenjenih staroselcev Mapuchev spoznati bogato kulturno dediščino 
in zgodovino.
Turneja se je nadaljevala v mestu Lautaro s predstavitvijo v povorki in 
kratkim nastopom pred mestno hišo, kjer se je s pozdravom župana 
in izmenjavo daril sklenil uradni sprejem. Zvečer nastop v bližnjem 
mestecu Pillanlelbun, naslednji dan pa prosto, ko so bili na sporedu 
ogledi in popoldansko druženje na festivalu piva. Čile je namreč po-
znano po zelo kakovostnem pivu, ki so ga v te kraje prinesli priseljenci 
iz Nemčije. Prav tako dosegajo njihova vina zelo visoko kakovost, tako 
da je bilo tudi za sladokusce in ljubitelje tako hrane kot pijače zelo 
dobro poskrbljeno.
Festivalski del turneje smo sklenili v mestu gostiteljev z večernim na-
stopom na prostem v idiličnem parku, ki je dal odru in razsvetljavi še 
posebej lepo kuliso. Temperature so bile ves čas festivala zelo prije-
tne, saj je v tem času v Čilu poletje, v teh krajih pa temperature nikoli 
niso presegle 30 stopinj.
Sledil je uradni zaključek festivala in skupna večerja, kjer je bilo kar 
čustveno vzdušje, saj smo se v teh sedmih dneh med skupinami iz 
Kolumbije, Peruja in Čila že zelo navezali drug na drugega.
Po zaključku festivala je sledilo raziskovanje nacionalnih parkov v bli-
žini že omenjenega mesta Pucon ob vznožju Andov, kjer smo si v 
naslednjih štirih dneh ogledali naravne lepote tega koščka sveta. Kraj 
ponuja res veliko, od slapov, gorskih jezer in lepih pohodnih poti, do 
namakanja v vulkanskih termah, raftanje, kanjoning, vožnje z ladji-
cami … Zagotovo pa je bil vrhunec potovanja vzpon skoraj celotne 
skupine na že omenjeni delujoči vulkan Villarrica, ki smo ga od daleč 
opazovali ves čas našega bivanja v teh krajih. Visok je točno 4 metre 
manj od našega Triglava (2.860 m), vzpon pa se začne na zgornji 
postaji sedežnice na višini 1.400 m. Dobro opremljeni z derezami 
in cepini smo se spopadli s snežno strmino in v nekaj manj kot štirih 
urah vzpona prišli do roba kraterja. Žal je bil v času našega vzpona vrh 
odet v meglo, tako da žrela nismo mogli videti, smo ga pa zelo dobro 
slišali (grmenje) in vonjali, saj so nekatere skupine morale uporabiti 
celo zaščitne maske proti strupenim plinom.
Za nami je tako še eno izjemno lepo in doživetij polno festivalsko po-
potovanje. Različne kulture, odlične koreografije, lepa pokrajina, stka-
na prijateljstva in vsa doživetja v festivalskih dneh nas res povežejo in 
pustijo nepozaben pečat.

 
Besedilo: Boštjan Svete

Foto: Zoran Jagodič

Folklorna skupina Čile

Folklorna skupina Peru
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"Likovna iskanja" – 
razstava v galeriji Riemer, 
v Slovenskih Konjicah

Na povabilo Slovensko-srbskega kulturno-humanitarnega 
društva Srečanje smo člani Likovnega društva Mengeš po-
stavili razstavo v Mestni galeriji Riemer v Slovenskih Konji-
cah. Razstavo smo poimenovali »Likovna iskanja«. Razsta-
vlja 14 članov in članic društva. Odprtje razstave je bilo v 
petek, 21. februarja, ob 18. uri.

Večer je bil posvečen tudi mednarodnemu dnevu maternega jezika, 
zato sta s svojo poezijo dogodek popestrila srbski pesnik Radovan 
B. Milić, ki je hkrati predsednik društva, in Metka Obrul, podpred-
sednica društva. 
Podpredsednica Metka Obrul je v nagovoru pozdravila vse navzoče 
in izrazila zadovoljstvo, da gostijo naše, tako aktivno likovno dru-
štvo. K besedi je povabila predsednico Likovnega društva Mengeš 
Leonido Goropevšek, ki je predstavila rezultate našega dela in samo 
dejavnost v društvu. 
V prijetnem okolju Riemerjeve galerije so ob muzejskih artefaktih 
naša dela lepo zaživela in dobila nov sijaj. Naše društvo pa je na ta 
način tudi poneslo sloves Mengša tudi v ta del Slovenije.   
Po končanem programu in po ogledu del smo z vsemi gosti prijetno 
poklepetali.

 
Besedilo in foto: Milica Tomšič

Prva likovna in 
fotografska razstava 
"Zgodbe naših mokrišč" v 
Trzinu

V okviru programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja LAS za mesto in vas je potekal likovni in foto-
grafski natečaj »Zgodbe naših mokrišč« v občinah Mengeš, 
Medvode, Trzin in Vodice. Organizatorja natečajev sta Ob-
čina Trzin in Zavod RS za varstvo narave. Natečaj je pote-
kal od oktobra 2019, odprtje prve razstave izbranih del teh 
dveh natečajev »Zgodbe naših mokrišč« je bila 6. februarja 
ob 18. uri v Centru Ivana Hribarja v Trzinu.

Med 17 likovnimi deli, ki so prispela na natečaj, je kar 12 likovnih 
del članov Likovnega društva Mengeš.  Petčlanska strokovna komi-
sija, ki jo je imenoval župan občine Trzin, je ocenila vsa dela. Prvo 
mesto je zasedlo likovno delo v mešani tehniki »Mokrišče Hraše 
Medvode« avtorice Barbare Rabič, drugo mesto je zasedlo likovno 
delo v akrilu »Vodni drsalec« avtorja Lojzeta Burje in na tretje mesto 
se je uvrstil akvarel  »Regica» avtorice Bince Lomšek. Vsi sodelujoči 
avtorji so prejeli knjižne nagrade. 
Na fotografski natečaj je prispelo 70 fotografij 15 avtorjev, med nji-
mi so  tudi trije člani Likovnega društva Mengeš, Lojze Burja, Binca 
Lomšek in Helena Testen. Za 21 fotografij, ki so dosegle največje 
število točk, je Občina Trzin odkupila avtorske pravice. Med izbra-
nimi z največjim številom točk so tri fotografije Lojzeta Burje in dve 
fotografiji Bince Lomšek. Izbrala je tudi dva najboljša fotografa ter 
podelila dve pisni pohvali. Ta čast je doletela našega člana Lojzeta 
Burjo, za kar mu iskreno čestitamo.
Razstava bo odprta do 31. marca, do zaključka projekta pa bo go-
stovala tudi v preostalih občinah partnericah, v Mengšu, Medvodah 
in v Vodicah.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Fotografska razstava 
Nejca Trampuža

Meseca marca se v AIA – Mladinskem centru Mengeš pred-
stavlja fotograf, intermedijski umetnik, okoljski aktivist in 
navsezadnje tudi domačin Nejc Trampuž. Vzporedno z re-
dnim in požrtvovalnim udejstvovanjem, pri gibanju ''Mladi 
za podnebno pravičnost'' ustvarja dela, ki sovpadajo z dana-
šnjo nedobrodošlo brezbrižnostjo do propadajočega okolja, 
porušenega naravnega ravnovesja in zastrašujoče človeške 
sebičnosti. Digitalni kolaž in barviti riso-printi razstavljeni v 
MC Mengeš sestojijo iz poglavitnih uničujočih fenomenov, s 
katerimi človek že desetletja uničuje Zemljo.

Nejc Trampuž (1993) je podiplomski študij zaključil na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer fotografija. Za za-
ključno magistrsko delo, ki nosi naslov Napaka kot transformativna 
metoda, je lani prejel tudi nagrado ALUO. Med drugim je razstavljal 
na Češkem, Slovaškem, na OFF festivalu v Bratislavi in v novogori-
ški Mestni galeriji. Leta 2017 je razstavljal v Cirkulaciji2, sodeloval 
na Animateki, v +MSUM – Muzeju sodobne umetnosti Metelko-
va pa je imel samostojno razstavo z naslovom Check signal cable. 
Med študijem je interes iz fotografskega medija razširil še na druga 
področja intermedijskega umetniškega ustvarjanja. Sčasoma se je 
usmeril k naravovarstveni oz. okoljevarstveni in podnebni tematiki. 
Vsebinska osredotočenost je postala družbeno, tehnološko in okolj-
sko angažirana kritika. Ta se odraža v obliki interaktivnih instalacij, 
ki raziskujejo robne pogoje fotografskega medija, ga presegajo in 
prehajajo v druge medije in pristope, kot so video, zvok, svetlo-

ba, raznovrstne projekcije, kolaži, avtomatizacija, interaktivnost in 
tehnologija. Na skupinskih razstavah njegova dela ostajajo najbolj 
vpadljiva, interaktivna in navsezadnje tudi igriva. Preseneča nas s 
premikanjem meja v raziskovanju sveta napak, naključij in tehnolo-
gij. Navdušenje nad glitchi in njihovo manipulacijo je v tandemu z 
okoljevarstvenim aktivizmom privedlo do všečne, a žugajoče ume-
tnosti informacijskih napak.
Okoljevarstveno tematiko, negativni človeški vpliv na kvaliteto biva-
nja in krivična razmerja moči avtor preizprašuje pri številnih nedavnih 
projektih, med drugim tudi na razstavi Select > Edit > Transform. 
Izhodišče so fotografije raznovrstnih krajin, najdenih na spletu. Opa-
zimo lahko tako poznane gozdove, gorovja in polja kot tudi tropske 
plaže, neskončne puščave, mogočna vodovja in arktični led. Nam 
ljub in razširjen žanr kičaste krajinske fotografije pravzaprav naspro-
tuje našemu resničnemu odnosu do narave, do katere se nenehno 
vedemo destruktivno in brezbrižno. Poleg vsesplošno sprejetega za-
nikanja globalnega segrevanja, sekanja gozdov, povečevanja povr-
šin za vzrejo živali, namenjenih prehranski industriji in obsesivnemu 
kopičenju plastike, podpiramo tudi gradnjo termoelektrarn, širimo 
obvoznice, obdavčujemo električne avtomobile in cigaretne ogorke 
mečemo skozi okna nevarčnega avtomobila, v katerem sedimo sami. 
Zavoljo lastnega udobja in prikladnosti se trmasto oklepamo navad 
in prepričanj, ki poglabljajo okoljsko krizo in vzpostavljajo še močnej-
ši sistem, ugoden za izkoriščanje narave in človeka. 
Na podoben način uničevalno se do omenjenih fotografij vede avtor, 
ki izrablja procese pretirane, destruktivne računalniške manipulaci-
je in tako iz digitalnih slikovnih datotek izvabi intenzivnejše barve 
in kompresijske artefakte ter vzpostavi samosvojo estetiko glitcha 
napake (glitch je napaka v analognem ali digitalnem elektronskem 
sistemu, ta se lahko izrazi tudi v vizualnem). Pri delu uporablja tudi 
posnetke napak, s katerimi se srečuje pri svojih dejavnostih. To 
estetiko glitcha združuje z izvornimi podobami krajine in podobami 
umetnih vedut, rezultat tega so bolj ali manj kompleksni digitalni 
kolaži. Strupene barve in svarilne vsebine oblikovno in ikonografsko 
alarmirajo gledalca, katerega vest, tako kot naša voda in zrak, zago-
tovo ne ostaja čista. Vsak pri sebi namreč najbolje ve, zakaj ga ob 
misli na polarne medvede ali goreče koale vsakič znova zapeče vest. 
Oblika dopadljive propagandne umetnosti, ki ujame naše zdolgoča-
seno oko, je zato skorajda nujna. Bila pa bi potrebna naša zdramitev, 
odločnejša družbena angažiranost, naklonjenost do izobraževanja in 
takojšnjih  nujnih sprememb. 
Razstava je prodajna in bo na ogled do sredine aprila. 

 
Besedilo in foto: Maša Žekš
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Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar 
druži nas, so vezi močnejše, brez pomena 

so razdalja, kraj in čas.

ZAHVALA
V 85. letu nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

ERNEST KISELAK

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in vsem, ki ste ga imeli radi. Hvala go-

spodu Gezi Filo za izrečene lepe besede. Posebna 
hvala doktorici Kovačevi in vsemu osebju v Domu 
počitka za oskrbo in podporo v njegovi dolgotrajni 

bolezni.

Vsi njegovi.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo! 
Ujet v naša srca,  

z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA
Tik pred 82. letom je svojo življenjsko pot 

sklenil naš dragi mož, oče, stari oče, prade-
dek, brat, stric in tast

FRANC DERMASTJA

zidarski mojster v pokoju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, cvetje in sveče, ter 

darove za sv. maše in za cerkev. 
 

Hvala župniku Marku Koširju, pogrebni 
službi Vrbančič, pevcem in trobentaču za lep 
pogrebni obred. Hvala prijateljem golobarjem 

za tako lepo in ganljivo slovo s spustom 
golobov ob grobu.   

 
Posebej se zahvaljujemo ambulanti dr. Kovač 
Mohar, za vso skrb in pomoč v času njegove 

bolezni in ambulanti za paliativno oskrbo 
Jesenice, za neprecenljivo srčnost in lajšanje 

njegovih poslednjih dni. 
 

Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.

Kako prazen je dom in dvorišče,
rosno oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,

le trud in delo tvojih pridnih rok
za vedno nam ostaja.

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,

v naših srcih večno boš živel.

ZAHVALA
V 97. letu se je od nas za vedno poslovil 
dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric

ALBIN BURGAR

Jerčkov Albin iz Mengša

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

sožalja, za darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se g. župniku Marku Koširju, 

pevcem, Veteranski godbi Mengeš, 
trobentaču g. Komparetu za lepo opravljen 

pogrebni obred.
Zahvaljujemo se dr. Gabrijeli Kovač Mohar 

in njenemu osebju, praporščakom PGD 
Mengeš ter pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.
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