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S pomočjo športa 
spremeniti življenje na 
bolje

Bernard Škrlep na 
drugem mestu v 
skupnem seštevku

V spomin Jožetu 
Brojanu, Regalovemu 
Jožetu iz Loke pri 
Mengšu

Tek v Mengšu postaja tradicionalen 
in je vsako leto bolje obiskan. 

Organizator že četrtega sobotnega 
teka, ki se je zgodil 11. novembra, 
je bilo Kolesarsko društvo Mengeš. 
Tekmovalci so se pomerili na 5 in 

na 10 km dolgi progi, ki se je začela 
pred Kulturnim domom v Mengšu.

Melodije okusov in 
glasbe nad pričakovanji

Svečani koncert ob-
65 letnici Kulturnega 
društva Svoboda 
Mengeš

33 38 408 12



NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od NOVEMBRA 2017 
MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00, od pon. do pet.ter v sob. in ned. glede na dogodke

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
*TALENTI V ŽIVO – KONCERT SANDRE ERPE, v petek, 10.11., ob 20.00, v Mladiincu (Nna Zupan)
*MOVIE NIGHT RISANKA – SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV, v soboto, 18.11. ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
* KAKO DO SREČNEGA IN ZDRAVEGA ŽIVLJENJA- PREMAGAJ DEPRESIJO, v sredo, 22.11. ob 18.00, v Mladincu (Barbka Špruk)
*KOŠARKARSKI TURNIR TROJK, v soboto, 25.11., ob 16.00, v dvorani ŠD Partizan (Rok Resnik)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – KUBA, v sredo, 29. 11., ob 18.00, v Mladincu (Nina Zalaznik)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – MADEIRE, OTOK VEČNE POMLADI, v sredo, 6. 12.. ob 18.00, v Mladincu (Izidor Furjan)
*PREDBOŽIČNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE VOX, v soboto, 16. 12., ob 18.00, v Mladincu (Andraž Gliha)
*MOVIE NIGHT RISANKA – JELENČEK NIKO, v soboto, 23.12., ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
PLES IN VADBA
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18.00 do 19.00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19.00 do 20.00,
članska skupina, v torek in četrtek, od 20.00 do 21.00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske),ob četrtkih, od 17.00 do 18.00, 
v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič )
*PILATES ZA MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *PILATES, ob torkih, od 17.00 do 18.00, pričetek v torek, 9. 1. 2018, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVETOVANJE
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16.00 - 21.00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente,  v 
Mladincu (Rok Resnik) 
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching), individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.com,  ena ura brezplačno za člane,  
v Mladincu (Silva Abram)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, prijave na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu (Eva Polančec)
*NOVO - SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com, enkratni razgovor ali cikel 12 srečanj, v Mladincu 
(Urška Vahtar, praktikantka transakcijske analize pri dr. Milivojeviču, trenerka (sport mental)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, ali po 
dogovoru, izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

12. 12. 2017 in
9. 1. 2018 ob 18. uri

 
 

V A B I M O    V A S  
 

na tradicionalno 16. dobrodelno prireditev 
šolskega sklada Osnovne šole Mengeš 

 
 
 
 

v petek, 1. 12. 2017, 
ob 18.30 v Kulturnem domu Mengeš. 

 

Nastopili bodo: 
Folklorna skupina KD Svoboda Mengeš 

Otroški pevski zbor OŠ Mengeš 
Kvatropirci 

Nuša Zakrajšek 

Matej Primož ič  

Plesni par Maša in Žiga, Plesni klub Miki 
Teja Poljanšek 

Tine Zajc 
Plesna skupina AIA, Mladinski center Mengeš 
Tamburaški orkester Vrhpolje pri Moravčah 

 

Napovedovalka: Maja Kerž ič  
 

Vsa zbrana sredstva bomo namenili za pomoč učencem iz 
socialno ogroženih družin. 
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SMUČARSKO 

DRUŠTVO MENGEŠ 
 

organizira 
 

S E J E M 
 

rabljene opreme 
 

03.12.2016  od 9-16  
 

04.12.2016 od 9- 16  
 

v AIA centru( za občino Mengeš) 

SMUČARSKO
DRUŠTVO MENGEŠ

organizira

S E J E M
rabljene smučarske opreme:

 od 9. do 16. ure,
 in 

3. decembra 2017,
 od 9. do 16. ure,

v mladinskem centru AIA
(za občino Mengeš).

ODDAMO V NAJEM
AMD Mengeš odda poslovni prostor v strogem centru Mengša v lepem, 

zelenem okolju. Predmet oddaje sta dve povezani pisarni z mini čajno kuhinjo. 
Pisarni v skupni izmeri 35m2 se  nahajata v 1. nadstropju stavbe Avto moto dru-
štva Mengeš. Stavba ima lastno parkirišče. V ceni so všteti vsi dodatni stroški 

kot so elektrika, voda in ogrevanje!

Vse dodatne informacije
Renato Osolnik 040 778 000
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 30. novembra 2017

Kazalo

Napredni gospodarski razvoj kraja, države in sveta je ponudil tudi 
druge vrste zadovoljevanja kulturnih potreb občanov, kot so televizi-
ja, radio, kinodvorane, javni koncerti in prireditve. A Svoboda se je 
ves ta čas razvijala in še vedno aktivno deluje.
Trenutno nas je veliko, več kot 120, predvsem zaradi podmladka 
folklorne skupine. Zborovskih pevcev je manj kot v najštevilčnejših 
letih, a z devetindvajsetimi pevkami in pevci zbor uspeva uspešno 
poustvarjati različne zvrsti pesmi.
Sedanjost v kulturnem društvu Svoboda Mengeš razveseljuje in 
spodbuja. Članstvo je zavzeto in inovativno; folklorna skupina navdu-
šuje z otroško in mladinsko sekcijo, odrasla folklorna skupina odkriva 
različnosti slovenskih plesov in dosega zavidljivo folklorno odličnost, 
mešani pevski zbor z mladim zborovodjo brusi glasove in odkriva 
bogastvo zakladnice svetovne zborovske glasbe.
Lepo nam je skupaj in želimo si, da s svojim delom in nastopi raz-
veseljujemo občane Mengša in okolice ter ponosno predstavljamo 
Mengeš po Sloveniji in v svetu.

Germana Leben, predsednica KD Svoboda Mengeš

Ponosno predstavljamo 
Mengeš
65 let delovanja kulturne društva Svoboda Mengeš pod tem ime-
nom je spoštljiva doba in samo nekaj posameznikov se lahko pohva-
li, da se spomnijo začetkov. V začetnem obdobju je prevladovala bo-
gata in ustvarjalna aktivnost gledališke skupine in harmonikarskega 
orkestra, leta 1972 pa sta bila ustanovljena mešani pevski zbor in 
folklorna skupina, ki letos praznujeta 45 let delovanja. Ustanovni 
člani folklorne skupine in mešanega pevskega zbora so s podporo 
lokalnega gospodarstva ustvarili kulturno dejavnost, ki plemeniti 
kulturno in umetniško delovanje v kraju in širši okolici.

4 Občina

8 Intervju

12 Reportaža

16 Mengeški utrip

27 Zanimivo

29 Šport

34 Kultura

39 Politika

40 Veliki Mengšani

41 Pisma bralcev

42 Obvestila-oglasi



Obnova vaškega 
vodnjaka in ureditev 
njegove okolici v Loki pri 
Mengšu
Občina Mengeš je v oktobru začela z obnovo vaškega vo-
dnjaka v Loki pri Mengšu. Vodnjak je v preteklosti pred-
stavljal eno od središč za druženje krajanov, zato občina v 
okviru zaključnih del načrtuje tudi ureditev okolice.

Občina Mengeš je na podlagi izdelanega projekta za rekonstrukcijo 
vaškega vodnjaka v Loki pri Mengšu in pridobljenega kulturno var-
stvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - 
Kranj pridobila soglasji za poseg v spomenik in za poseg v varstveno 
območje dediščine.
Vodnjak je bil pred začetkom rekonstrukcije umaknjen za živo mejo, 
zato se je na pobudo vaščanov najprej odstranila živa meja. Pred 
začetkom obnove samega vodnjaka je bil v celoti urejen teren, kjer 
stoji vodnjak in zgrajen oporni zid.
Vodnjak je bil zasut z zemljo, zato se je pod vodnjakom na novo 
izvedla ponikovalnica za odvajanje meteorne vode. V sklopu čišče-
nja je bil posebej očiščen tudi spodnji kamen, ki predstavlja stik 
vodnjaka s tlemi. Sledila bo postavitev kamnitega dela vodnjaka na 
isto mesto ter v podobni obliki. Mehanizma za dvig vode na vodnja-
ku ni bilo nameščenega, zato restavracija v projektu ni predvidena. 
Dodatno pa bo občina hortikulturno uredila okolico vodnjaka.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Sanacija vodnjaka v Loki pri Mengšu je zaključena

Med sanacijo kamnitega dela vodnjaka v Loki pri Mengšu se je urejala 
tudi okolica
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Spoštovani,
v uvodniku, ki bo z moje strani zadnji v letošnjem letu, želim 
opozoriti na nekaj stvari oziroma dejstev, ki so prisotni v našem 
vsakdanu.

Soočenje z dejstvi, željami in resnico so za vsakega posameznika zelo različna, 
tako kot pričakovanja. 
Velikokrat pričakujemo, kaj bo družba oziroma posameznik storil za nas, pa 
naj si bodo to uslužbenci javnih uprav, župan ali podžupan, občinski svetniki 
in vsi, ki delujejo v javnem interesu.
Največkrat je prisotna kritika, izražena od posameznikov - tistih ki so v naši 
družbi bolj ali manj neaktivni. Sam sebe ne mislim vzeti v bran pred tovrstnimi 
kritikami, rad bi se pa postavil v bran ustvarjalcem, ki s  svojo vnemo, zna-
njem in entuziazmom krojijo in ustvarjajo dogodke, ki so nam lahko v ponos, 
pa tudi v razmislek, če smo sami pripravljeni kaj za to postoriti. Ko je minil čas 
dopustov, smo imeli v občini Mengeš veliko dogodkov, praznovanj in srečanj, 
katerih ste se, spoštovani občanke in občani, tudi sami lahko udeležili. Dovo-
lite, da vam jih kar nekaj naštejem: vaške igre v Loki pri Mengšu in Dobenski 
praznik na Dobenu, sprehod ob Pšati, Mihaelov sejem, kolesarska dirka za ve-
liko nagrado Občine Mengeš, teniški turnir Veliki – Mali Mengeš, praznovanja 
65 let Kulturnega društva Svoboda Mengeš, 45 let Folklorne skupine in 45 let 
MPZ Svoboda Mengeš. Zelo odmeven in obiskan je bil tudi dogodek Odprta 
kuhn'a, varna vožnja AMD Mengeš, suhi slalom na Mengeški koči in ena od 
zadnjih množičnih prireditev, 4. Mengeški tek. Slavnostno smo obeležili tudi 
20-letnico Gasilske zveze Mengeš. Na Martinovo soboto pa so nas razveselili 
člani Mengeške godbe, ki so v  Ormožu za pokal Vinka Štrucla osvojili zlato 
priznanje. Veliko prireditev pa so naša društva organizirala in se udeležila tudi 
izven občinskih meja. Zahvaliti se želim vsem, ki ste sodelovali pri organiza-
ciji in izvedbi dogodkov, obenem pa apeliram na vas, spoštovane občanke in 
občani, da se teh dogodkov tudi udeležite in s tem obogatite in izkažete neko 
spoštovanje in priznanje do organizatorjev in izvajalcev. Prepričan sem, da se 
za vsakega od nas najde nekaj, za kar bi se odločili, da takšen dogodek ali 
prireditev tudi obiščemo. Tudi kritike so dobrodošle - v smislu izboljšanja in 
boljšega rezultata. Nikakor pa ne morem mimo dejstva, da v veliki meri raje 
izkažemo nezadovoljstvo, kot pa nekaj pozitivnega in s tem spodbudimo orga-
nizatorje in ustvarjalce za nadaljnje delovanje. 
Svojih dolžnosti se premalokrat zavedamo ali pa pričakujemo, da bo to storil 
nekdo drug v imenu nas. 
Ena od naših dolžnosti oziroma pravica je tudi sodelovanje na volitvah, refe-
rendumih in ostalih državljanskih pristojnostih, ki smo jih dolžni spoštovati in 
jih kot aktivni državljani tudi izvajati.
In če se vrnemo k prejšnji temi, smo v veliki večini kritični do vsega, predvsem 
politike, sami pa se ne udeležimo osnovnega mehanizma, to so volitve, če 
želimo karkoli spremeniti. 
Spoštovani, želim, da skupaj pristopimo k boljšemu jutri, k spremembam, ki si 
jih potiho vsi želimo, čeprav velikokrat nimamo jasnih stališč, hotenj in ciljev.
Naj nam bodo cilji jasni in uresničljivi.

Franc Jerič, župan



OBČINA

Pojav vandalizma v Občini Mengeš
V Občini Mengeš smo se v oktobru srečali s pojavom vandalizma. Najprej je bila poškodovana telefonska govornica ob 
občinski stavbi, v naslednjem tednu so bile razbite vse štiri steklene stene avtobusne postaje v Loki pri Mengšu (v smeri 
Kamnika) ter nato v enem tednu dvakrat uničena ista zapornica, ki je namenjena zagotavljanju prostih intervencijskih poti.

Vandalizem je v mirnem okolju, kot je Občina Mengeš, izredni pojav, 
zato je občina že začela z aktivnostmi, da bi ga odpravila oziroma 
zajezila. V pogovoru z Policijsko upravo Domžale je bilo zagotovlje-
no, da se bo povečalo število obvozov in pregledov, tako podnevi 
kot ponoči. Po nasvetu pristojnih je začela občina razmišljala tudi 
o uvedbi videonadzora v okolici upravne stavbe občine, Kulturnega 
doma Mengeš in drugih objektov, ki so najpogosteje poškodovani. 
Hkrati prosimo vse občanke in občane, da spremljajo dogajanje v 
svoji okolici in nam posredujejo vse informacije o identiteti storilcev 
zgoraj opisanih dejanj oziroma vandalizma v občini.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Razbito steklo na avtobusni postaji v Loki pri Mengšu

Intervencijska krožna pot je 
zaključena z zapornicami, ki 
zagotavljajo prihod intervencijskih 
vozil hitro in v neposredno bližino. 
Zapornice so bile poškodovane kar 
dvakrat v enem tednu

Poškodovana telefonska
govorilnica na Kulturnem domu 
Mengeš

Ukradena slovenska zastava pred upravno stavbo Občine Mengeš

Poškodovana zapornica pred Kulturnim domom Mengeš

Občina Mengeš je v mesecu oktobru ob skakalnici do spomenika 
talcev na Zalokah uredila peš pot. Vsi, ki bodo spomenik obiskali 
ali se udeležili žalnih slovesnosti, lahko avtomobile parkirajo na 
parkirišču ob skakalnici in sedaj pot nadaljujejo na urejeni, maka-
damski poti do spomenika.

Občina Mengeš uredila 
pešpot do spomenika 
talcem na Zalokah

Občina Mengeš uredila pešpot do spomenika talcem na Zalokah

Besedilo in foto: Občinska uprava

Besedilo in foto: Občinska uprava
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Za zagotavljanje požarne varnosti zgrajeni zapornici 
ob Kulturnem domu Mengeš in zapornica ob 
Gasilsko godbenem domu
V sklopu vzpostavitve požarne varnosti v Kulturnem domu Mengeš je bila konec poletja vzpostavljena krožna inter-
vencijska pot, v času poletnih počitnic pa zgrajene tri zapornice, dve ob Kulturnem domu Mengeš in ena ob Gasilsko 
godbenem domu.

V letu 2016 in 2017 je občina pristopila k izvedbi del za zagota-
vljanje požarne varnosti v Kulturnem domu Mengeš. Najprej so bili 
izvedeni tehnični in organizacijski ukrepi, kot so 24 urna povezava 
požarne centrale s centrom za intervencijo. Prav tako so bila  za-
menjava dotrajana tesnila na hidrantih v  KD Mengeš.
Zaradi neprimerne in nezadostne širine evakuacijskih poti iz dvo-
rane, so je odstranilo sedem sedežev, tako da je sedaj evakuacij-
ska pot dovolj široka, prav tako pa so se prilagodila vsa notranja 
vrata, ki so opremljena z panik kljuko.
Na S strani doma so se na zunanji strani zasilnega izhoda uredila 
parkirišča na način, da v času predstave ob izhodu ne more biti 
parkirano vozilo, tako, da je pot za umik prosta.
Konec poletja je bila vzpostavljena krožna intervencijska pot in 
izvedena talna signalizacija za intervencijska vozila, ki omogoča 

Gasilski zvezi Mengeš in drugim izvajalcem, da lahko organizi-
rajo hitro in učinkovito intervencijo. V času poletni počitnic sta 
bili, zaradi nepravilnega parkiranja oziroma oviranja dostopa in-
tervencijskih vozil, zgrajeni še dve zapornici v neposredni bližini 
Kulturnega doma Mengeš ter zapornica ob Gasilsko godbenem 
domu. Tako imajo gasilska intervencijska vozila omogočen ne-
moten odhod iz garaž ter vsa intervencijska vozila hiter prihod 
na različne lokacije Kulturnega doma Mengeš, kar je v času in-
tervencije pomembno, tako za učinkovito reševanje obiskovalcev 
kot premoženja.
V drugi polovici oktobra so bile zapornice v enem tednu dvakrat 
poškodovane, zato občina za zaščito zapornic razmišlja tudi o 
uvedbi video nadzora.

Besedilo: Občinska uprava

Občina Mengeš pristopila k predlogu projekta 
Regionalna kolesarska povezava občin severno od 
Ljubljane
V septembru so se predstavniki občin Trzin, Mengeš in Kamnik udeležili sestanka na Direkciji Republike Slovenije za 
infrastrukturo. Glavna tema sestanka je bila kolesarska povezava občin severno od Ljubljane, s povezavo Mestne občine 
Ljubljana z Občino Trzin, Občino Mengeš in Občino Kamnik ter z odcepi v občine Domžale, Komenda in Vodice. Občino 
Mengeš je na sestanku zastopal Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki je povedal: »Občina Mengeš je v preteklosti 
že pristopila k projektu vrisa obstoječih kolesarskih poti, ki ga je vodil Srce Slovenije in sodeluje v predlogu projekta načr-
tovanja in označitev kolesarskih poti  LAS za mesto in vas. Predlog projekta Regionalna kolesarska povezava občin severno 
od Ljubljane pa je poseben, saj ne načrtuje le urejanje obstoječih poti, ampak pod vodstvom Regionalno razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije in v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo tudi gradnjo novih, povezoval-
nih kolesarskih poti.«

Na sestanku so bili prisotni Tomaž Willenpart, vodja sektorja za inve-
sticije v ceste, na in Aleš Gedrih, oba z Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI), Peter Ložar, župan, in Ana Movrin, oba iz Občine 
Trzin, Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, in Barbara Strajnar iz 
Občine Kamnik. Tomaž Willenpart iz DRSI je pojasnil, da je DRSI kole-
sarsko povezavo severno od Ljubljane že uvrstil v Načrt razvojnih pro-
gramov. Prisotne občine je povabil, da pristopijo k sklenitvi dogovora o 
sodelovanju ter za sodelovanje navdušijo tudi druge, sosednje občine. 
V oktobru so bile k sodelovanju v projektu povabljene tudi druge ob-
čine, opravljeni so bili razgovori s Stanislavom Poglajnom, županom 
Občine Komenda, mag. Renato Kosec, podžupanjo Občine Domžale, 
in Acom Francem Šuštarjem, županom Občine Vodice. Sklenjen je bil 
ustni dogovor, da bodo tudi omenjene tri občine pristopile k podpisu 
dogovora in kasneje k izgradnji povezovalnih kolesarskih poti. Franc Je-
rič, župan Občine Mengeš in strasten kolesar, je ob tem povedal: »Vesel 
sem, da bomo našim občankam in občanom ponudili možnost aktiv-
nega prevoza v in iz službe ter za možnost novih športnih aktivnosti.«

Občina Mengeš skupaj s partnerji pričakuje še odgovor pristojnega 
ministrstva glede vloženega predloga za označevanje obstoječih ko-
lesarskih poti ter finančna sredstva za projekt Regionalna kolesarska 
povezava občin severno od Ljubljane, ki bodo za razvoj Ljubljanske ur-
bane regije zagotovljene neposredno s strani Ministrstva za gospodar-
stvo, tehnologijo in razvoj (že pridobljena sredstva evropskih finančnih 
programov). 
Obstoječe kolesarske poti v Občini Mengeš so v sodelovanju s pred-
stavniki občine sedaj opisane na spletni strani Srce Slovenije: http://
www.srce-slovenije.si/turizem/kolesarstvo/kolesarska-pot-men-
ges-dobeno, na spletni strani KoloPot: http://www.kolopot.com/
ljubljana-menges-vodice-zbilje-ljubljana-k/ in na spletni strani Re-
gionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije: http://www.
gremonapot.si/kolesarstvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=65.   
   
 
                                                                      Besedilo: Občinska uprava
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Kuh'na v Mengšu – 
melodije okusov in zabave
Kuh'na v Mengšu – melodije okusov in zabave je bila v oktobru 
organizirana prvič. Organizatorje je presenetilo število obisko-
valcev, več kot dva tisoč, kar je bilo močno nad pričakovanji.

Vsem, ki ste morali dolgo čakati na želeno kulinarično dobroto ali 
niste dobili sedeža na tržnem prostoru, se opravičujemo. Posebej 
tiste, ki so nas obiskali v zadnji uri, ko se je kar nekaj loncev že 
zaprlo. Z željo, da bodo tudi prihodnje Kuh'ne v Mengšu – melodije 
okusov in zabave, dobro obiskane, vas obveščamo, da bomo prila-
godili tako število ponudnikov kot spremljajoče aktivnosti.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Žalni slovesnosti v Loki 
pri Mengšu in v Mengšu
Na zadnji oktobrski dan smo z žalnimi slovesnostmi pri spo-
meniku žrtvam NOB v Loki pri Mengšu in pri spomeniku Tal-
cem na Zalokah v Mengšu počastili spomin na žrtve vojn in 
vojnega nasilja.

Ob žalostinkah Mengeške godbe so žalni slovesnosti s svojim progra-
mom obogatili še pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Svoboda 
Mengeš, deklamirali pa sta članici KD Antona Lobode Loka pri Mengšu 
Kaja Ručigaj in Urša Brumec. Slavnosti govor je imela Maja Keržič.
Na žalnih slovesnostih so sodelovali še člani PGD Mengeš, Loka pri 
Mengšu in Topole, Združenje borcev za vrednote NOB Mengeš, Ob-
močno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Društvo upokojencev 
Mengeš in Taborniki RUP Mengeš. 

Besedilo in foto: Občinska uprava Slavnosti govor je imela Maja Keržič
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Kulturno društvo
MIHAELOV SEJEM

Prednovoletno druženje

»NAJ BO SREČNO«
pri gasilsko - godbenem domu Mengeš

16. december 2017
od 11. do 16. ure

    • otroška predstava
    • obisk DEDKA MRAZA
    • glasbene, pevske in plesne skupine
    • domača kulinarika

V A  B  I  L  O
Spoštovani, leto je naokoli in ponovno je čas za 

srečanje
z vsemi, ki ste dopolnili 75 ali več let.

Tradicionalno druženje bo v soboto,
2. decembra 2017 ob 12. uri v

preddverju Kulturnega doma v Mengšu.

Upoštevajoč Zakon  o varstvu osebnih podatkov ne bomo 
pošiljali vabil vsakemu posamezniku, zato prosimo vse, ki 

ste že dopolnili 75 let, 
da svojo udeležbo potrdite

do srede, 29. 11. 2017 na telefonski številki: 
01 7237 081 ali 01 7247 100 Občina Mengeš.

Franc Jerič, Župan Občine Mengeš



Športno kariero ste začeli že zelo zgodaj. 
Kaj vas je kot otroka gnalo v šport, ki ste 
mu posvetili življenje?
Kot otrok sem se preizkusil v res veliko 
športih. Poskusil sem vse od gimnastike, 
nogometa, rokometa … Košarka je bila 
pravzaprav moja prva ljubezen. Ko smo se 
iz Mengša za nekaj časa preselili v Domža-
le, je bil moj sosed Sašo Kovačič, državni 
prvak v dviganju uteži. Danes je moj pri-
jatelj, takrat pa veliki vzornik. Prav zara-
di njega sem začel z dviganjem uteži. V 
tistem času je bil v Domžalah tudi edini 
tovrstni klub v okolici, TAK (Težko atletski 
klub) Domžale, ki obstaja še danes.

Torej je bil »krivec« za vašo izbiro športa 
Sašo Kovačič?
On in njegovi uspehi so bili moj vzor. Zato 
sem se šel preizkusiti v dvigovanju uteži. 
Bil sem talent, ostalo pa je prišlo s trenin-
gom. Pri mojem športu potrebuješ eksplo-
zivnost, hitrost in koordinacijo. Na moči pa 
se je dalo graditi.

Koliko ste bili stari, ko ste prvič dvignili 
utež?
Začel sem malo preden sem dopolnil ro-
snih 12 let.

INTERVJU: Damjan Čanžek

Zakaj imam klub v Ljubljani? Če si pri-
seljen, imaš drugačen odnos do razdalj. 
Ljubljančana spraviti v Mengeš je težje, 
kot Mengšana v Ljubljano.

Kaj ni dvigovanje uteži rezervirano za 
starejše športnike in ne za otroke?
Realnost je v nasprotju s splošnim razmi-
šljanjem, da je dviganje uteži nevarno za 
otroke, nevarno za hrbet, da obstaja tve-
ganje nehanja rasti in podobno. Sam sem 
na primer večji od svojih staršev, pa sem 
začel s tem športom kot otrok v fazi rasti. 
Vsi ti pomisleki so vraže, ki so ovržene s 
strani znanosti. Ta je dokazala, da dviga-
nje uteži spada med najbolj zdrave športe. 
Vaje delujejo proti osteoporozi in pozitivno 
vplivajo na moč kosti, vezi in mišičevja, 
kar pripomore k zdravi telesni drži.

Kje je potem skrivnost športnega dvigo-
vanja uteži?
Velik poudarek je na tehniki. Zato dvigo-
valci nimamo nobenih težav s hrbtom in 
smo eni najbolj zdravih športnikov z naj-
manj poškodbami med vsemi. Dokazano 
je to najbolj varen šport, ki se ga lahko 
sploh umislimo.

Toda določena tveganja so vseeno, gle-
de na to, da so uteži, ki jih dvigujete res 
impresivne.

S pomočjo športa 
spremeniti življenje 
na bolje
Eden od promotorjev in gonilna sila v slovenskem športu olimpijskega 
dvigovanja uteži je Damjan Čanžek iz Mengša. Rojen Mengšan, ki je svoje 
življenjske uspehe dosegel v športu, ki se pri nas zopet uveljavlja. Bil je 
večkratni državni prvak, jugoslovanski prvak, dosegel je tudi 11. mesto v 
Evropi in 19. na svetu. Danes je trener, podjetnik in funkcionar, ki je življenje 
posvetil dvigovanju uteži in popularizaciji tega športa pri nas in Evropi.
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korde. In to se je do zdaj zgodilo dvakrat. 
Zdaj  pričakujemo, da se bo to zgodilo že 
tretjič. Naslovi ostanejo, toda rekordi se 
brišejo. Jaz sem nastopal v kategoriji 76 
in 76,5 kg. Današnja pa je 77 kg.

In kakšen je vaš osebni rekord?
Moj neuradni osebni rekord je 130 kg v 
potegu in 160 kg v sunku. V potegu po-
meni dvig, ki ga tekmovalec naredi z enim 
neprekinjenim dvigom od tal nad glavo, 

Tveganja so pri nepravilnih dvigih. Toda 
tako kot na primer pri nogometu, ko si lah-
ko pri nepravilnem zaustavljanju ali hitrem 
spreminjanju smeri zvineš gleženj. Le slab-
še tehnično znanje povzroča potencialno 
možnost poškodb.

Ko sem bral vaš seznam uspehov sem bil 
navdušen.
Bil sem desetkratni državni prvak Slove-
nije, med drugim pa tudi jugoslovanski 
prvak. Nastopal sem v srednji kategoriji 
do 76 kg telesne teže oziroma v današnji 
kategoriji do 77 kg. Bil sem kandidat za 
olimpijske igre v Atlanti leta 1994, a ta-
krat žal ni bilo posluha za naš šport na 
Olimpijskem komiteju, čeprav sem imel 
vabilo za nastop.

Kategorije v vašem športu se spreminjajo, 
kar se zdi na prvi pogled nenavadno. Kaj 
je vplivalo na to?
Žal je naš šport zelo povezan z dopingom. 
Zaradi velikega števila pozitivnih testov so 
na svetovnem nivoju enostavno brisali re-

sunek pa je razdeljen v nalog, kjer utež od 
tal dvigneš na rameni in potem v sunku nad 
glavo.

Kariero tekmovalca dvigovanja uteži pa 
ste dokaj mlad zamenjali za drugačno pot.

Na pripravah pod vodstvom Damjana Čanžka je Yazmin iz Malte. Glavni njun cilj je priprava na svetovno prvenstvo in nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Pri dviganju uteži je velik poudarek na tehniki

»Bil sem talent, ostalo pa je prišlo s treningom.«
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Bil sem res še mlad, ko sem zaključil kari-
ero kot tekmovalec. Pri triindvajsetih letih 
sem rekel, da je dovolj. Toda ta šport me 
je zopet potegnil nazaj; šel sem v svet fi-
tnesa in aerobike. V Mengšu sem v Fit topu 
vodil vadbe fitnesa in aerobike, ki je bila 
takrat v Sloveniji daleč najboljša vadba. 
Bil sem zelo aktiven in v Slovenijo pripe-
ljal LesMills. To je franšizna vadba z Nove 

Zelandije. To vadbo sem predstavljal tudi 
na vseh večjih kongresih po svetu. Danes 
je še vedno v vzponu in postaja vse bolj 
popularna.

Nabirali pa ste si tudi menedžerske izku-
šnje.
Moja težnja je bila že od vsega začetka 
imeti svoj vadbeni center. Do takrat sem 
vodil večino fitnes centrov v Ljubljani in 
okolici, kot so Moj fit, Sunny studio in So-
kol. Vedno pa me je vleklo na samostojno 
pot, začeti nekaj svojega in s svojim zna-
njem tržiti sebe. Začelo se je pred sedmimi 
leti s prihodom cross fita. Njegov sestavni 
del je olimpijsko dviganje uteži. To je funk-
cionalna vadba, kjer je pomembno znanje 
iz dviganja prostih uteži. Lahko omenim, 
da je to pri vsaj devetdesetih odstotkih 

vseh športnih panog najboljša dopolnilna 
vadba za pridobivanje moči, hitrosti, spre-
tnosti, tajminga in koordinacije. 

Kako ste začeli s svojo poslovno in špor-
tno potjo?
Takrat sem stopil v partnerstvo s še tremi 
fanti in odprli smo svoj klub. V tem času 
sem se spet vrnil nazaj k dviganju uteži. 

Ljubezen do tega športa in moje znanje je 
dobilo nov razmah. Prvi klub smo usta-
novili leta 2012 in se vključil v delovanje 
Zveze olimpijskega dviganja uteži, kjer sem 
prevzel mesto predsednika in tudi glavnega 
trenerja. V zvezi je danes sedem klubov iz 
vse Slovenije. Ko sem prevzel Zvezo, so bili 
le šitrje.

In kakšna je vloga, poslanstvo Zveze?
Veliko izobražujemo trenerske kadre, ker si 
želimo imeti dobre dvigalce. Biti moramo 
konkurenčni, imeti dobre rezultate v tujini, 
da bomo bolj prepoznavni in še bolj popu-
larizirali ta šport pri nas. To je osnovni cilj 
Zveze.

Ste pa tudi mednarodno aktivni.
Sem tudi funkcionar v Zvezi evropskega 

dviganja uteži EWF, sem član komiteja za 
izobraževanje in razvoj tega športa v Evro-
pi. Zelo dobro sodelujem tudi s svetovno 
zvezo. Tudi zato se slovenski športniki lah-
ko udeležujemo večjih tekmovanj in dose-
gamo uspehe.

Vaše znanje pa kot trener predajate tudi 
športnikom iz tujine. Ravnokar imate go-
stjo z Malte.
Sodelujem z različnimi športniki po celem 
svetu. Trenutno je pri meni na pripravah 
Yazmin z Malte. Prvič sem jo srečal na 
Malti lansko leto, na mednarodnem tek-
movanju, letos pa sva se s predsednikom 
zveze za dviganje uteži na Malti dogovo-
rila, da jo pripravim za nastop na Uni-
verzijadi, ki je potekala avgusta. Tam je 
dosegla šest državnih rekordov in normo 
za Commonwealth games. Zdaj se pripra-
vljava na to veliko tekmo, ki bo 7. aprila 
naslednje leto. Glavni najin cilj je svetovno 
prvenstvo in priprava na olimpijske igre v 
Tokiu.

Tudi v Sloveniji potekajo tekmovanja v 
dvigovanju uteži.
Ravnokar organiziram veliko mednarodno 
tekmovanje v Ljubljani. To bo Mediteran-
ski pokal, tekmovanje v olimpijskem dvi-
ganju uteži. Odvijal se bo v hotelu Austria 
trend, v soboto 18. novembra. Nastopilo 
bo 57 tekmovalcev iz trinajstih držav.

Zdi se mi, da ste človek, ki ima pred seboj 
vedno nek cilj. Kaj je vaš cilj na področju 
športa?
Moj cilj je narediti tekmovalca, ki bo na-
stopil na olimpijskih igrah in dosegel tisto, 
kar meni ni uspelo kot športniku.

In kaj vas žene naprej?
Da pomagam čim večjim ljudem do kako-
vostnejšega življenja s pomočjo športa. Da 
pomagam drugim uresničevati športne in 
življenjske cilje. Ljudem dajem nazaj, kar 
sem prejel in jim želim pomagati s pomo-
čjo športa spremeniti življenje na bolje.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Kljub Jeklo ima veliko državnih pr-
vakov in lovorik na tekmovanjih v 
Sloveniji in tujini. Večina uspešnih 
športnikov, ki nastopajo v tujini, pri-
haja iz Jekla. Letos so bili s klubsko 
ekipo na mednarodnem tekmovanju 
na Madžarskem, kjer so zmagali kot 
ekipa.
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»Moje poslanstvo je, da pomagam drugim uresničevati športne in življenjske cilje.«
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INTERVJU: Damjan Čanžek
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Obisk melodije okusov in glasbe nad 
pričakovanji

Med soorganizatorji Kuh'ne v Mengšu je bil Bogo Ropotar, podžupan Občine 
Mengeš, ki je uvodoma povedal: »Zahvalil bi se vsem soorganizatorjem, ki so 
podprli projekt Kuh'ne v Mengšu in druženje na trženjskem prostoru, Kulturnem 
društvu Mihaelov sejem, Turističnemu društvu Mengeš, Turističnemu društvu 
Dobeno in podjetju Toma prireditve. Skupaj smo pripravili zares prijetno 
druženje, v katerem uživajo tako obiskovalci kot gostinci. Posebej bi se zahvalil 
stalnim ponudnikom na tržnem prostoru, ki obiskovalcem vsako soboto ponujajo 
domače izdelke in vas vabim, da jih obiščete tudi v prihodnjih sobotah.«
V soboto, 21. oktobra 2017, je bila na tržnem prostoru v Mengšu prvič 
organizirana Kuh'na v Mengšu – melodije okusov in glasbe. Obiskovalkam in 
obiskovalcem so kulinarične specialitete ponujali gostinci iz bližnje okolice, 
okusno pečenega odojka in bujto repo Dobenski hram, barvite hamburgerje 
Zdenko Đura iz Kamnika, okuse orienta Maher Kaddoura iz Kamnika, 
pohanega piščanca in lignje na žaru Toma prireditve ter flancate, miške in 
carski praženec Turistično društvo Mengeš. Okusne sladice sta ponujali tudi 
Slaščičarna Flere iz Mengša in ledene lučke La Popsi.
Organizatorji so poskrbeli tudi za bogat glasbeni program, saj so po 
otvoritvenih taktih veteranov Mengeške godbe obiskovalce navdušili Poljanski 
orgličarji, Klub harmonikarjev Stopar, skupina Loške orglice, Ansambel ODZIV 
in Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem, zaplesala pa so tudi dekleta 
skupine Leaders. Za predstavitev kulinarike in ponudbe na stojnicah, vezno 
besedo pri glasbenih izvajalcih kot tudi za kontaktiranje s publiko je na 
prireditvi skrbel Matjaž Repnik.
Med stalnimi ponudniki na tržem prostoru so svoje izdelke ponujali Kmetija 
pri Vazarju, Sadjarstvo Kimovec, Robert Zamljen, Lali d.o.o., Kmetija Mis, 
Mesnine Mrčun in Čebelarstvo Pavrič. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali 
njihove izdelke in obljubili, da jih obiščejo v prihodnjih sobotah.
Mize in klopi, ki so jih mengeški gasilci postavili na in ob tržnem prostoru, so 
se napolnile kmalu po 11. uri, ko je že posijalo sonce in so se spraznile šele 
pozno popoldan, ko so se začeli zapirati kuhinjski lonci. Ponudniki kulinaričnih 
specialitet so bili presenečeni nad obiskom prve kulinarične zgodbe melodij 
okusov in glasbe, saj so se lonce izpraznili že pred napovedanim zaključkom. 
Boštjan Zadravec, predstavnik organizatorjev in ponudnikov je povedal: 
»Maksimalno smo se morali potruditi in dobesedno zavihati rokave, 
se podvizati, saj vrste čakajočih in užitkov željnih, kar niso ponehale.« 
Organizatorji so ocenili, da je Kuh'no v Mengšu – melodije okusov in glasbe 
obiskalo več kot dva tisoč ljudi. Dan so zaključili utrujeni z obljubo, da se bodo 
v prihodnje še posebej dobro pripravili.

Besedilo: Tina Drolc in Matjaž Repnik
Foto: Tina Drolc in Miha Požar

V soboto, 21. oktobra, je v Mengšu prvič potekala sedaj ponovno aktualna oblika druženja na tržnem prostoru, Kuhʼna v Mengšu – 
melodije okusov in glasbe. Tržni prostor je bil ob 10. uri, ko so se začeli odpirati prvi lonci, še v senci, zato so prve obiskovalce najprej 
pogreli otvoritveni takti veteranov Mengeške godbe. Sledil je pozdrav Franca Jeriča, župana Občine Mengeš: »Kuh'na v Mengšu je 
oblika druženja občanov, ki ga bomo v Občini Mengeš podpirali tudi v prihodnje. Vesel sem, da ste se odzvali v tako velikem številu.«

REPORTAŽA: Kuh'na v Mengšu

Flancate, miške in carski 
praženec je ponudilo Turistično 
društvo Mengeš

Praženi lignji ponudnika Toma prireditve
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Veliko zadovoljnih obiskovalcev, 
ki cenijo dobro hrano in družbo

Matjaž Repnik in Janez Per

Okusne slaščice je nudila tudi 
slaščičarna Flere

Vsi zaslužni za uspeh prve 
kulinarične melodije

Stojnica TD Dobeno

Dobro obiskane stojnice, ki so vsaka posebej nudile svojo kulinarično posebnost

Organizatorji so poskrbeli za bogat glasbeni program

Barvite hamburgerje je ponudil Zdenko Đura iz Kamnika
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Mengeškega teka se je udeležilo 63 otrok in 187 odraslih tekmovalcev. V zgo-
dnjih dopoldanskih urah so se na 700 m dolgo progo najprej podali otroci. 
Trasa je bila speljana okoli tenis igrišča, Harmonije in nazaj po drevoredu pred 
Kulturni dom. Letos je bil start tekmovanja prvič pred Kulturnem domom, kjer 
je po besedah organizatorja Primoža Jeretine več prostora za dogajanje na sami 
prireditvi. Trasa pa je že vsa leta približno enaka.
Ob 11. uri so se na pot podali tekmovalci na 5 in 10 kilometrov. Tekmovali 
so v desetih moških in desetih ženskih kategorijah. Veliki zmagovalec teka na 
10 km je bil Jani Mulej s 35 min. 47 sek., iz kluba Team Ljubič. S tem rezul-
tatom je dosegel tudi rekord proge. Znani tekač je tudi državni prvak v teku. 
Med ženskami je bila najboljša Nives Skobe, ki je za progo potrebovala 45 
min. Občinski prvak na 10 km je bil Jure Mehle, pri ženskah pa Lucija Mušič. 
Najštevilčnejša ekipa, ki jo je sestavljalo osem tekmovalk, so bili Veseli polžki, 
najhitrejši par pa zakonca Božič iz Radomelj. Vsi so prejeli praktične nagrade, 
najboljši pa tudi pokal.
Tekaška prireditev v Mengšu je nastala na pobudo župana Franca Jeriča - z 
namenom, da se tudi v Mengšu in okolici ponudi zanimiv tek. Zdaj se je zgodil 
že četrtič in je vsako leto bolj obiskan. Veliko pa na obisk vpliva tudi vreme. 
Po besedah Primoža Jeretine so letos imeli željo privabiti do 200 tekačev in 
je to bilo tudi izpolnjeno. O sami tekmi pa je še povedal: »Tehnična izvedba 
teka je bila na nivoju. Več pa moramo narediti na redarski službi ob trasi, ki 
v večini ustreza dobremu rekreativnemu teku, zato trase v prihodnje ne bomo 
spreminjali in bo ostala enaka. Želimo pa si privabiti še več tekmovalcev. Lo-
kacija starta in cilja pred Kulturnim domom se je izkazala kot dobra in jo bomo 
ohranili tudi v naprej. Kot posebnost pa naj povem, da je zmagovalec na 10 km 
letos postavil zelo dober čas, zato razmišljamo, da bi v prihodnjih letih podelili 
denarno nagrado za novi rekord proge.«

Besedilo in foto: E.V.

Tek v Mengšu postaja tradicionalen in je vsako leto bolje obiskan. 
Organizator že četrtega sobotnega teka, ki se je zgodil 11. novembra, 
je bilo Kolesarsko društvo Mengeš, Občina Mengeš pa je nastopila 
kot glavni donator. Tekmovalci so se pomerili na 5 in na 10 km dolgi 
progi, ki se je začela pred Kulturnim domom v Mengšu. To pa je bila 
tudi največja organizacijska sprememba glede na prejšnja leta.

Več kot 200 tekačev 
po mengeških ulicah

REPORTAŽA: Tek v Mengšu

Prvi so se podali na pot tekači, ki so tekli na 5 km

Župan Franc Jerič družno skozi ciljno ravnino

Pred uvodnim piskom pa je bila na startu velika 
vznemirjenost in pričakovanje
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Na koncu se je vsem prilegel golaž in čaj

Prijetna in ravna pot teka je vodila tudi ob Pšati Začetek teka pred KD Mengeš

Jani Mulej, zmagovalec na 10 kilometrovNa 10 km so tekli tudi otroci … … in starejši v različnih kategorijah

Prvi je na cilj pritekel Gašper Hren Za primer prve pomoči je bilo 
poskrbljeno. Nasmeh je ostal do 
konca teka.
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Predstavitev veščine qigong in taiji v AIA - 
mladinskem centru
Le kdo bi se lotil česa takega? Pravzaprav prav vsak, ki želi okrepiti svoje zdravje in moč uma, vsakdo, ki se želi sprostiti 
in počutiti vitalno. Qigong je starodavna kitajska veščina, stari mojstri so jo stoletja vadili za zaprtimi vrati. Kot skrivnost 
se je prenašala v templjih, po družinskih vezeh in v skrivnih krogih. Danes je zaradi blagodejnih učinkov za zdravje qigong 
uveljavljen povsod po svetu.

Predstavlja enega bistvenih elementov kitajske kulture in je po-
membna veja tradicionalne kitajske medicine. Še danes se upora-
blja kot terapija, zaradi česar zanimanje znanstvenikov in moderne 
medicine za qigong predvsem od leta 1990 dalje narašča. Skozi 
zgodovino pa ni veljal le kot metoda za vzdrževanje zdravja, temveč 

tudi kot pomembna vadba pri razvijanju in krepitvi notranje moči 
v borilnih veščinah. Qigong bi v slovenskem jeziku lahko imenovali 
'urjenje življenjske energije'. Tako rekreacija kot qigong vsebujeta 
preobražanje telesa, uma in duha, razlika je ta, da se pri izvaja-
nju rekreacije osredotočamo na vsako enoto posebej, pri čemer je 
v ospredju telo, vadba qigong pa stremi k povezanosti vseh treh 
hkrati.
V društvu za kakovost življenja Leteča želva poleg veščine taiji va-
dimo Zhineneg qigong. Študije so pokazale odlične razultate pri 
izboljšanju različnih bolezenskih stanj, ohranjanju zdravja, mirnosti 
uma, osredotočenosti učencev v osnovi šoli idr. Zhineng qigong lah-
ko vadi vsakdo, ne glede na starost in fizično pripravljenost.
Kaj smo torej počeli v Mladinskem centru Mengeš? Začeli smo s 
predavanjem, ki ga je vodil Mauro, večletni učitelj taijija in qigonga. 
Po predavanju smo se umirili z meditacijo in se naučili, kako za-
čutiti energijo z dlanmi. V praktičnem delu smo spoznavali gibanje 
telesa v formi taiji in se preizkusili v vrtenju bambusove palice. 
Sledil je zanimiv klepet ob čaju.

 
Besedilo in foto: Anja Trampuš

AIA - Mladinski center Mengeš na prireditvi Živ žav
V Mengšu smo letos teden otroka ponovno obeležili tudi z našim sodelovanjem na že tradicionalni prireditvi Živ-žavu 
Osnovne šole Mengeš, na katero k sodelovanju povabijo veliko okoliških organizacij in društev, med njimi Mladinski center 
AIA. Za otroke smo pripravili veliko zanimivih dejavnosti, od ustvarjalnih, športnih, plesnih, zabavnih in poučnih. Priredi-
tve se je udeležilo veliko otrok in njihovih staršev.

Okoli tretje ure popoldne smo se prostovoljci Mladinskega centra 
skupaj z drugimi zbrali na šolski ploščadi in pripravljali teren za 
dogodek. Medtem ko so stojnice dobivale svojo podobo, je sredi plo-
ščadi rastla tudi plezalna stena, na kateri so otroci kasneje preisku-
šali svoje spretnosti. Na kraj dogodka so kmalu pridrveli tudi gasilci 
skupaj s policisti, vendar tokrat zaradi popolnoma drugih razlogov 

kot ponavadi, prišli so zabavat otroke in jih tudi kaj novega naučit. 
Ko je vse stalo na svojem mestu, je tudi ''sončna dežela neomejenih 
možnosti AIA'' na široko odprla svoja vrata vsem obiskovalcem ter 
uradno oznanila začetek prireditve. Medtem ko so se nabirali še 
zadnji radovedneži, se nam je na odru pridružil ravnatelj Osnov-
ne šole Mengeš Milan Burkeljca in vsem skupaj zaželel prijetno 
preživeto popoldne. Dogodek je povezovala naša prostovoljka Nika 
Manevski, ki je udeležence na zabaven in hudomušen način vabila 
k sodelovanju. Pripraviljen program AIA se je odvijal med predsta-
vitvijo krožkov osnovne šole, raznih društev in klubov. Obiskovalci 
so si poleg stojnic in delavnic lahko ogledali tudi veliko nastopov, ki 
jih je pripravila koreografinja Sanja Tomšič in prisluhnili glasbenim 
točkam Nike Manevski ter drugim. Voditeljica se je med prireditvijo 
sprehodila med delavnicami in povpraševala, kaj počnejo.
Popoldne se je prevesilo v večer in ploščad se je praznila. Nasmeja-
ni obrazi, ki smo jih srečevali ob koncu dogodka, so poplačali trud 
naših sodelujočih, zato smo zadovoljni odkorakali novim izzivom 
naproti.
Lepo povabljeni na prosta druženja, zabave, različne dogodke in 
druge različne dejavnosti v AIA - Mladinski center Mengeš!

Besedilo: Nika Manevski

Plesno glasbena predstava, Smrkci. Foto: Simon Štebe

Gibanje telesa v formi taiji. Foto: Brane Tomšič
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Izlet presenečenja za prostovoljce mladinskega centra
Ker so prav prostovoljci tisti, ki vedno nekaj planirajo, organizirajo in skrbijo za druge, sem jih tokrat konec septembra pre-
senetila z izletom presenečenja. Moj cilj je bil, da jim omogočim, da se v nagradnem vikendu popolnoma prepustijo in brez 
skrbi uživajo v vsakem danem trenutku. Hkrati menim, da so takšni izleti najboljša priložnost za spoznavanje drug drugega 
in krepitev medsebojnih vezi. 

Prvo presenečenje nas je čakalo eno uro stran od Mengša, Pripeljali 
smo se do mariborskega  Lenta in vstopili na  ladjico Dravska vila. 
Čudovit jesenski dan smo nekaj časa uživali z rečnim pogledom na 
staro mariborsko jedro in labode, ki so spokojno plavali po vodi. 
Okrepčani z dobro kavico smo se odpeljali do druge točke presene-
čenja pri Bukovniškem jezeru, ki je znano po energetskih točkah. 
Privoščili smo si sproščujoč sprehod do izvira in se predajali gla-
sovom gozda. Napolnjeni s svežo energijo smo prispeli k naši tretji 
točki presenečenja, do prenovljenih Term 3000. Tu smo se predali 
uživanju na bazenu, mehurčkom, rečnim tokovom in vožnji po to-
boganih. V večernih urah smo se zapeljali do domačije, kjer smo 
prenočili. Po okusni večerji in presenečenju s pečenimi kostanji pa 
se nam ni mudilo spat, poveselili smo se ob sproščenem klepetu in 
petju ob kitari. 
Naslednji dan se je začel športno. Najprej so se pomerili v odbojki, 
nato smo jim predstavili novo zelo zabavno igro ''disk frizbi''. Po 
dobrem kosilu smo se odpravili na pot. Mislili so, da je presenečenj 
konec, vendar so kmalu ugotovili, da se peljemo v drugo smer, proti 
krajinskemu parku Goričko v Prekmurju. Prispeli smo do doživljaj-
skega parka Vulkanija, kjer so nas čakala nova, tridimenzionalna 
presenečenja in ogled razstave poldragih kamnov. Izlet smo zaklju-
čili z zadnjim presenečenjem na domačiji PASSERO. To domačijo 
vodi mlad par, ki nam je hkrati prikazal, kako se lahko z izvirno idejo 
in kvaliteto uspe v svetu podjetništva. Predstavili so nam domačijo, 

čokoladnico, v kateri izdelujejo čisto svoje praline, poskusili pa smo 
tudi njihove dobrote, seveda pa brez prekmurske gibanice ni šlo. 
Domov smo se vrnili polni doživetij in novih spoznanj, kako smo si 
po svoje različni, a vendar prav s to različnostjo največ dajemo drug 
drugemu, se drug od drugega učimo in se bogatimo. 

Besedilo: Blanka Tomšič

Terme 3000. Foto: Anže Lustek

Akcija zbiranja papirja za zapuščene živali v MC Mengeš
V soboto, 7. oktobra 2017, smo v Mladinskem centru Mengeš ponovno organizirali akcijo zbiranja papirja za živali. Tradicionalno se 
tovrstni pozivi in akcije vrstijo ravno v času jeseni, ko zavetiščem za zapuščene živali po vsej Sloveniji že pojenjajo zaloge hrane in 
odej, predvsem pa finančnih sredstev za zdravila in medicinsko oskrbo. 

Letos smo tako v prostorih Mladinskega centra preko celega dneva zbi-
rali odpadni papir, zamaške, odeje, hrano in tudi igrače. Kot vsako leto 
smo zbiralno akcijo organizirali v okviru vodilnega dogodka v Ljubljani, ki 
ga letos  jubilejno že dvajseto leto organizira Društvo za zaščito živali Lju-
bljana. Del zbranih sredstev je bil tudi tokrat namenjen Zavetišču Horjul 
in Zavodu SVSP (Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe, zavod za ve-
terinarsko oskrbo, zaščito, nego in vzgojo zavrženih in izgubljenih živali). 
Tako posamezniki kot tudi ostala društva in zavodi so  tudi v tej akciji 
prinesli različne količine materiala pred Center Interspar Vič v Ljubljani. 
V okviru dogodka se je  poleg nagradnih iger, sproščenega druženja in 
društvene stojnice odvilo tudi predavanje o mačkah. Z vašo pomočjo 
smo na zbirališče skoraj 400 kilogramov zbranih sredstev pripeljali tudi 
prostovoljci MC Mengeš. 
Bliža se zima, ki je za zapuščene živali kajpak zelo težko obdobje, zato 
z zbiranjem papirja, donacijami in splošno ozaveščenostjo poleg društev 
in zavodov lahko pomagamo  prav vsi posamezniki. 
Želimo si, da bi vse živali živele dostojno življenje, brez trpljenja, da bi 
imele topel, varen dom in primerne lastnike. 'Zmanjševanje zasedenosti 
zavetišč za zapuščene živali in s tem odprava nepotrebnih evtanazij od-
večnih zdravih živali je zagotovo želja vseh nas, ljubiteljev živali, in cilj 
mnogih društev in ostalih institucij s področja za zaščito živali. Prvi ko-
raki do tega so denimo prepoved gostovanj cirkusov, v katerih nastopajo 
živali, izbira kozmetike in ostalih izdelkov, ki niso testirani na živalih in 
odprava krzna za namene modne industrije. Za našo občino je relevan-
ten tudi poziv k omejitvi prostoživečih mačk in spodbujanje lastnikov 
k potrebni kastraciji ali sterilizaciji zunanjih ljubljenčkov, prav tako kot 

omogočanje ustreznega bivalnega prostora in zadostnega gibanja kuž-
kom na domačih dvoriščih. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so si vzeli čas in na naše sobotno druženje 
prinesli kupe papirja in ostalih potrebščin za zavetišča. 
Vljudno vas vabimo, da še naprej lepo skrbite za svoje živali in potrpe-
žljivo zbirate star papir. Za boljši jutri vseh bitij je namreč nujna naša 
pomoč, sodelovanje, boljša pravna ureditev ter nedvomno odgovorno 
skrbništvo in velika, zajetna mera empatije. Več na: www.dzzz.si 
  

Besedilo: Maša Žekš 

Vsaka pomoč pa je bila nagrajena s slastno palačinko. Foto: Rok 
Resnik
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12. oktobra 2017 je Šola zdravja - skupina Mengeš Mali, 
organizirala medgeneracijsko srečanje z otroki vrtca Son-
ček, vzgojiteljicami ter dedki in babicami teh otrok.

Skupaj smo izvedli "1000" gibov po metodi dr. Nikolaya Grishina. 
Bilo je zelo prijetno in dogovorili smo se, da bo to srečanje postalo 
naša tradicija. 

Besedilo: Majda Golob, vodja skupine ŠZ - Mengeš Mali 
Foto: Stane Golob, član skupine ŠZ - Mengeš Mali

Otroci vrtca Sonček na jutranji telovadbi "1000" 
gibov

MENGEŠKI UTRIP

Po 50-ih letih
V vabilu smo zapisali: Vsak tiho zori počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je potrebno na novo začeti! Tako smo se v 
petek 30. 10. 2017 sicer po 10 letih, v celoti pa po 50 letih srečali generacija osmošolcev, ki smo končali šolanje v Osnovni 
šoli Mengeš Mengeš. Bili smo generacija, ki se je šolala na 4 lokacijah: v sedanji Glasbeni šoli, mežnariji ( sedaj Muzej), v 
Kulturnem domu ( sedaj glasbena soba pevcev Svobode) in seveda: po 4. razredu so k nam prišli sošolci iz Trzina. Tako nas 
je bilo v generaciji okoli 70 sošolk in sošolcev.

Zadnji petek v oktobru 2017 nas je 31 prišlo na srečanje, ki je bilo na 
Mengeški koči. Spomini in sedanjost sta vrela iz nas, saj se mnogi že 
nismo srečali dolga leta. Na srečanju se nam je pridružila naša draga 
učiteljica Štefka Mlakar, ki je tudi tokrat dokazala iskrivost v spominu in 
domislicah. Uživala je v pesmih, ki smo jih peli skupaj v glasbeni spre-
mljavi nenadkriljivega mojstra na harmoniki Robija Stoparja. Pesem in 
pogovor sta v nas odzvanjali še, ko se je ura prevesila v nov dan. 
Lahko zapišem, da smo preživeli čudovite skupne ure in si na koncu 
obljubili, da se čimprej zopet srečamo – zmagala je ideja, da že na-
slednje leto. Vendar takrat malo drugače v upanju, da se nam še kdo 
priključi iz generacije.
Naj na koncu zapišem: lepo je biti mlad in vsaj mlad ostati tudi po 50 
letih, pa čeprav v spominih in srečanjih!

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Prijetno srečanje, še lepši 
pogovori
V življenju si vsak sam išče in gradi svojo pot. Z iskanjem 
si utrjuje tudi strpnost, voljo in moč. Sama se trudim živeti 
tako. Po vsakodnevnem kratkem pohodu me je nekega dne 
doma čakalo presenečenje. Vabilo! Kam in zakaj? Poslali so 
ga gospe in gospodje, ki so bili pred toliko leti moji učenci. 
Dobesedno citiram njihovo uvodno misel iz vabila: »Vsak tiho 
zori – počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na 
novo začeti.«

Odzovem se vabilu in sin Igor me je v zadnjih oktobrskih dneh odpeljal 
na Gobavico. Vsi so bili že zbrani in bilo je kot v razredu. Že na za-
četku bom zbor tako poimenovala, ker so res bili kot močno številčni 
razred. Razredni vodja je Jože Vahtar, tajnica Jelka Janežič Golob 
in izvolili so blagajničarko Vido. Odbor je zelo skrben in natančen. Z 
rokovanjem smo ugotovili navzočnost in z dolgim aplavzom pozdra-
vljali tiste, ki živijo izven našega kraja. Posebno toplo smo sprejeli 
Danico. Z družino živi v Puli in na srečanje jo je pripeljal sin. Nekaj 

jih že ni med nami in poklonili smo se jim z minuto molka. Pogovor 
med navzočimi prisotnimi je bil sproščen in živahen. Vsak izmed njih 
ima svojo zgodbo o domu, družini, delu in ustvarjanju. Svoje znanje 
in pridnost prenašajo na otroke in že naprej na naslednje rodove. 
Pripovedovali so mi dogodke iz svojega življenja. Res je to, da v ži-
vljenju najdeš svoj križ. In treba ga je znati pobrati in z njim živeti. V 
pogovoru s tremi »učenci« sem ugotovila, da to znajo in zmorejo. V 
skupnost na Gobavico so povabili tudi Robija Stoparja. Razred je bil 
popoln. Peli smo ljudske pesmi in plesali. Pri igranju na harmoniko 
sta pomagala Robijeva učenca, Petrova vnuka. V pogovoru sem tudi 
spoznala, da so vsi vključeni v različne kulturne, športne in društve-
ne dejavnosti v kraju. Marjan je pripovedoval, kako gasilci enkrat 
tedensko sprejmejo ljudi s posebnimi potrebami in jim pokažejo delo 
v okviru njihovih potreb in zmožnosti. Pa smo spet malo zapeli in 
zaplesali naš domači mengeški Grabčev ples. Ni manjkala gasilska 
slika. Ob njej pa čisto po šolsko zapeli in prikazali ljudsko »Navzgor 
se širi rožmarin«. Hvala vsem. Ob tem sem se kar pomladila.
Sklep letošnjega srečanja je, da se sestanejo naslednje leto in Dani 
jih je vse povabila v Pulo. Potrdilo so ta sklep in odpeljali se bodo. 
Lepo je bilo in še moja misel: »Pojdi naprej po poti in išči nove cilje. 
Na njej varno prestopi vse ovire.«

Besedilo: Štefka Mlakar

Generacija osmošolcev, ki so končali šolanje v Osnovni šoli Mengeš

Medgeneracijsko srečanje v sklopu Šole zdravja



Predavanje o defibrilatorju
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Predstavitev uporabe 
defibrilatorja
V šoli zdravja skrbimo za zdravje, dobro voljo in optimizem 
za boljše počutje v jeseni življenja, zato vsak dan telovadimo 
na svežem zraku ob vsakem vremenu, da razgibamo vse skle-
pe, izboljšamo ravnovesje in uživamo v naravi. Iz tega razloga 
smo se odločili, da v mesecu požarne varnosti organiziramo 
predstavitev uporabe defibrilatorja. To nam je omogočil gospod 
Miha Veider, diplomirani medicinec in reševalec, ki nam je naj-
prej praktično prikazal oživljanje na lutki in nato predstavil še 
defibrilator. Poleg tega pa nam je razložil razliko med srčnim 
infarktom in možgansko kapjo.

V Sloveniji se zgodi letno približno dva tisoč zastojev srca, ki pa so 
največkrat posledica infarkta. Zelo pomembno je, da znamo taki 
osebi čimprej nuditi prvo pomoč: najprej pokličemo reševalca na 
številko 112 in začnemo z oživljanjem: 30-krat močno pritisnemo 
na prsni koš, sledi 2-kratni vdih na usta in to ponavljamo do pri-
hoda strokovnega osebja. Pomembno je, da vemo, kje se nahajajo 
defibrilatorji. 
Na koncu pa sta dve naši članici še izvedli prikaz oživljanja na lutki. 
Takih predavanj si v naši šoli zares želimo in  se istočasno zahva-
ljujemo gospodu Veiderju za predstavitev in gasilcem za uporabo 
prostorov v gasilskem domu.

 
Besedilo: Majda Golob, vodja skupine Mengeš Mali in Nuša 

Srebačič, vodja skupine Oranžerija 
Foto: Nuša Srebačič

Okrogli jubilej Stanislave Novak
V sredo, 25. oktobra, smo v Domu počitka Mengeš praznovali jubilej Stanislave Novak, ki je dan prej dopolnila 90 let.

Gospa je bila rojena v Moravčah, v veliki družini, kjer je bilo kar devet 
otrok, ona pa je bila osma po vrsti. Oče Franc je umrl, ko je imela rosnih 
deset let. Tudi ostali družinski člani so že pokojni, razen brata Dominika, 
ki se je na veliko veselje slavljenke udeležil prireditve, skupaj z ostalimi 
sorodniki. 
Gospa je bila po poklicu šivilja, poleg službe pa je opravljala tudi dela na 
kmetiji ter v bližnji trgovini. V prostem času je veliko brala in pletla. Sle-
dnjega sedaj ne zmore več, bere pa še vedno rada. Že 25 let je vdova, v 
posebno veselje so ji obiski otrok in vnukov. Prireditev ob njenem jubileju 
so oblikovali domski pevski zbor, zakonca Jagodic iz Kamnika in sostano-
valke, med katerimi je bilo tudi nekaj njenih nekdanjih sodelavk. V imenu 
Občine Mengeš ji je čestital in izročil darilo podžupan Bogo Ropotar, v 
imenu Doma počitka pa direktorica Lidija Krivec Fugger in njena name-
stnica Stanka Štrus. Gospe Novak sta izročili šopek in toplo odejo, da ji 
bo v prihajajočih hladnejših dneh bolj prijetno. Vsi skupaj ji želimo zdravja 
in še naprej dobrega počutja v našem Domu.

Besedilo in foto: Katarina Pezdirc, soc. del.

Na oktobrskem druženju 
članic Mengeške 100-
krat peš na Brezje
Članice FB Mengeške 100-krat, ki je bila ustanovljena v začet-
ku leta kot podpora za lažje druženje vseh pohodnic, ki redno 
obiskujejo in hodijo po številnih poteh na Mengeško kočo, so 
za oktobrsko druženje izbrale pohod na Brezje. V oktobru je 
svoj stoti pohod na Mengeško kočo v družbi družinskih članov 
in drugih podpornic prehodila tudi Helena Germavc. Novembr-
sko druženje članic skupine bo v soboto, 11. novembra 2017, 
na 4. teku Občine Mengeš.

Članice FB skupine 100-krat so za pohod izbrale soboto, 21. oktober 
2017, in se ob 7. uri odpravile iz Mengša. Pohoda so se udeležile štiri 
članice, Maja Jerič, Milica Tomšič, Katja Dremelj Šav in Pika Purnat. 
Pogumno so se spopadle s potjo mimo skakalnic in Topol v Moste pri 
Komendi, nato ob glavni cesti do Kranja ter Naklega vse do Brezij. Po-
hodnice so se na pohodu spopadle z manjšimi težavami, kot so žulji in 
utrujene noge, vendar pozitivne energije ni zmanjkalo vse do cilja. Pot iz 
Mengša do Brezij so prehodile v osmih urah. 
Elitni skupini članic FB skupine Mengeška 100-krat, ki so se od januarja 
stokrat sprehodile na Mengeško kočo, se je v oktobru pridružila nova čla-
nice. Svoj stoti pohod je prehodila Helena Germavc, ki je za članice FB 
skupine in njihove družinske člane pripravila prijetno družinsko druženje. 
V novembru bo mesečno druženje FB skupine Mengeška 100-krat v 
soboto, 11. novembra 2017, ko se bodo članice FB skupine Mengeška 
100-krat pridružile tekačicam in tekačem na 4. teku Občine Mengeš. 
Vabljeni, da se nam pridružite na teku in v FB skupini!

Besedilo in foto: Tina Drolc 

Prihod članic FB skupine Mengeška 100krat na Brezje, ki so pohod 
začele pohod pred OŠ Mengeš nadaljevale mimo skakalnic in Topol v 
Moste pri Komendi, ob glavni cesti do Kranja ter Nakla vse do Brezij

V imenu Občine Mengeš je slavljenki čestital in izročil darilo podžupan 
Bogo Ropotar
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Delovno-čistilna akcija 
 
To soboto smo imeli taborniki v letnem gledališču Mengeš de-
lovno-čistilno akcijo. S pomočjo številnih starejših in tudi naših 
najmlajših članov smo poskrbeli, da bosta naša taborniška hi-
ška in njena okolica pripravljeni na zimo. 

Nažagali smo drva in pospravili na kupe listje, ki ga je odvrglo drevje. 
Temeljito smo pospravili tudi notranje prostore in jih pripravili na vodove 
sestanke, ki bodo v deževnejših dneh potekali pod streho. Delovno akcijo 
smo zaključili v prijetnem vzdušju ob odličnem makaronflajšu in druženju.

Besedilo in foto: Ela Praznik

Motivacijski vikend v Beli 
Krajini
Vodstvo se je ta vikend odpravilo v Bistrico pri Črnomlju - z 
namenom, da ovrednotimo preteklo šolsko leto, bolje izpopol-
nimo plane za vodove sestanke, načrte za mesečne rodove ak-
cije in seveda, da se med vsem delom tudi malo sprostimo in 
motiviramo.

Tako smo se trinajstčlansko vodstvo v petek, 27. oktobra 2017, po 
zadnjem vodovem sestanku pred počitnicami, odpravili v Bistrico, kjer 
smo se nastanili v tamkajšnjem lovskem domu. Po večerji smo se pri 
večernem druženju dogovorili o predvidenem poteku nalog in dejavno-
sti. V soboto smo po zajtrku in kavi naredili vrednotenje preteklega šol-
skega leta in seveda prediskutirali predloge izboljšave. Sledilo je kosilo 
in počitek oziroma druženje ob družabnih igrah. V popoldanskem delu 
dneva so se vodniki zbrali z načelnikom in naredili oziroma preverili 
že narejen program letošnjih vodovih sestankov, ostali del članov pa 
se je odpravil v nabavo za večerjo in nedeljsko kosilo. Po večerji je 
sledilo druženje ob igranju različnih družabnih iger. Naslednji dan smo 
po zajtrku in kavi naredili plan in določili vodje rodovih akcij, katere so 
planirane mesečno čez celo šolsko leto. Nato smo se odpravili na krajši 
sprehod in sledilo je pozno kosilo. 
Del ekipe se je žal moral odpraviti zvečer proti domu, saj so imeli na-
slednji dan neodložljive obveznosti. Tako nas je do ponedeljka ostalo še 
devet članov, ki smo se po zajtrku in pospravljanju našega vikend doma 
odpravili v pregled tabornih prostorov za naslednje leto. Pregledali smo 
štiri prostore ob reki Kolpi ali njeni bližini, si naredili piknik malico in 
se v poznih popoldanskih urah vrnili v naš taborniški dom, kjer smo 
razložili skupno opremo in se polni zanosa odpravili proti domu.

Besedilo in foto: Ela Praznik

Backove vezilje obudile 
stare običaje
Backove vezilje se želimo udejstvovati tudi na drugih področjih, 
zato se je vodja gospa Vida Burnik odločila, da na kmetiji Perovih, 
to je še ena redkih kmetij v Mengšu, obudimo star kmečki obi-
čaj - ličkanje koruze. To je bilo pred desetletji najpomembnejše 
kmečko opravilo, ki pa se je na koncu končalo s pravo veselico. 

Za ličkanje pa smo seveda potrebovali koruzo, zato nas je na sončni 
jesenski dan gospod Janez Per odpeljal s traktorjem na njivo, kjer 
smo koruzo potrgali, naložili v koše in jo znosili na traktor. Nato smo 
veselo vse poskakale na traktor in odpeljal nas je na njihovo dvorišče. 
V četrtek smo se vse Backove vezilje namesto na vezenje odpravile 
na ličkanje na kmetijo Perovih. Za mnoge je bilo to pravo doživetje, 
saj niso ličkale še nikoli.
Najlepše ličkance smo dajale v posebno vrečo, ker je nato sledila še 
izdelava predpražnikov.
Delo nam je šlo dobro od rok, koruzne storže smo dajali na kup, 
drugi pa so vezli v cofe za obešanje. To je bil za nas vesel dogodek, 
vseskozi pa nam je delal družbo gospod Janez Per s svojimi godci. Po 
opravljenem delu smo se še malo zabavali, zaplesali in se posladkali 
z dobrotami naših članic.
Gospod Janez Per nam je obljubil, da se naslednje leto zopet vidimo. 
Posebno doživetje pa je bilo tudi za domače otroke, ki so ves čas zelo 
pridno sodelovali.
24. oktobra pa nam je gospa Betka iz Rokodelskega društva Dom-
žale pokazala izdelavo kit, ki je morala biti dolga od šest do sedem 
metrov, nato smo kite šivale z močno vrvico in posebno iglo in na-
stal je predpražnik. Pokazala nam je tudi, kako se dela  copate in 
klobuke.
Prepričani smo, da bo naše navdušenje nad starimi običaji prešlo tudi 
na mladi rod, da se to ohranja še naprej.

Besedilo: Majda Golob
Foto: Jože Vahtar

Backove vezilje pri ličkanju

Letno gledališče je spet čisto
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Pohajalčkova otvoritvena turca v novo sezono
Planinski škratje Palčki Pohajalčki so se zbrali na Krvavcu ob brunarici Sonček in že od samega začetka poskušali osvojiti glavni cilj 
- najti vse prijatelje pastirske škrate in razvozlati njihov poseben jezek, škratorunščino. Z vztrajnostjo in s sodelovanjem v številčni 
super družbi je to gladko dobro uspevalo, vse pa je polepšale še toplo jesensko vreme.

Mali škratje so bili navdušeni nad točkami na pastirski poti, starši pa 
so občudovali veličino v okolici, bližnji in daljnji, v teh prelepih pisanih 
barvah pod nebesno modrino. Branje zemljevida je prava naloga za 
planince, to smo preizkusili in vse točke so bile dosežene. Naj izjava 
enega otroka ne ostane skrivnost: "Mami, hvala ti, da si me prijavila 
na to pot, si najboljša mamica v Sloveniji."  To je prava zahvala za 
pravilno odločitev - hoja v hribih, v naravi, nekje zunaj, ki povzroči 
zadovoljstvo v malih in velikih glavah. Kaj vse doživiš tam nekje nad 
dolino, v raju gora, zato nič ne odlašajte in se nam pridružite na nasle-
dnji Pohajalčkovi turci, na Sv. Jakob mimo Sv. Katarine (4. novembra 
2017). Nova planinska sezona 2017/2018 se je dobro začela in naj 
se tako nadaljuje, zato vabljeni v super družbo!

Besedilo in foto: Nika Zavašnik

Športno druženje v vrtcu 
sonček
V četrtek, 12. oktobra 2017, so nas v velikem številu obi-
skali člani Šole zdravja Mali Mengeš. Pod vodstvom men-
torice Majde Golob smo na ploščadi našega vrtca izvajali 
vaje »1000 gibov« po metodi dr. Nikolaya Grishina. Da bi 
bilo druženje še bolj zabavno, smo k sodelovanju povabili še 
naše babice in dedke, ki so se nam z veseljem pridružili in 
skupaj s svojimi vnuki in pravnuki potelovadili.

Vesele smo, da nas je obiskalo kar štirideset babic in dedkov. Hvala 
za vaše sodelovanje in prijetno druženje. Pričarali ste nam lepo do-
poldne in nasmehe na otroške obraze.
Veselimo se ponovnega srečanja z vami, saj sta gibanje in veliko 
smeha najboljša pot do zdravja in uspeha.

Besedilo: Miranda Lavrič, dipl. vzg.
Foto: Mateja Zrnec

Linija Palčkov Pohajalčkov s starši

10 otrok, 4 mentorji in starši so pomagali izdelati buče mlajšim otrokom
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Aktivnosti ob mescu 
požarne varnosti v PGD 
Topole
PGD Topole smo imeli sklopu aktivnosti meseca požarne var-
nosti v petek, 27.10. ob 17h dan odprtih vrat. Namenjen je 
bil osveščanju za varno življenje pri čemer je prednjačila po-
žarna varnost. Najprej smo naše najmlajše na zabaven način 
podučili o nekaterih aspektih varnega življenj - varna uporaba 
lestve, varna uporaba in shranjevanje čistil ter drugih kemi-
kalij, ki jih lahko najdemo po hiši, varna uporaba ognja in 
primerni načini gašenja, če pride do požara.

Spoznali smo tudi oznake, ki nam opišejo osnovne karakteristike snovi 
s katerimi imamo opravka. Predstavo je financiralo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, lik, ki je na zabaven način predstavil zgod-
bo je bil Napo v izvedbi igralca Aleša Kolarja. Naslov predstave je »Ej, 
Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo«. V drugem delu smo izvedli 
še delavnico oživljanja z defibrilatorjem pod vodstvom zdravnice Špele 
Vrankar. Na koncu smo se pogostili s pizzami.
V ponedeljek, 30. 10. smo izvedli delavnico izdelovanja buč, ki se je 
uskladila z prihajajočimi običaji postavljanja buč s svečkami na vidna 
mesta. Prisotnih je bilo 10 otrok, 4 mentorji in starši, ki so pomagali 
izdelati buče mlajšim otrokom. Vsak otrok si je izdelal svojo bučo, ki jo 
je odnesel domov, nekaj buč pa smo izdelali tudi za gasilni dom. Upa-
mo, da ga bodo danes lepo krasile in odgnale vse hudobne duhove.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batis
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Po sledeh Soške fronte
Zadnjo soboto v septembru smo se domžalski veterani vojne 
za Slovenijo podali v Vipavsko dolino, in sicer v malo staro-
davno mestece Vipava, prepredeno z mostovi in mnogimi izvi-
ri reke Vipave. Tam nas je prijazno sprejel predsednik OZVVS 
Ajdovščina – Vipava, Ivan Marc. Pokazal nam je nekaj skritih 
kotičkov mesta in opisal dogodke iz leta 1991.
Pot smo nadaljevali mimo znamenitega Vipavskega Križa proti majhni va-
sici Prvačina. Tam namreč deluje društvo, ki goji spomin na aleksandrinke, 
dekleta in žene predvsem z goriškega območja, našo prvo organizirano 
obliko ženske ekonomske migracije. V drugi polovici se je začel graditi Su-
eški prekop – najkrajšo morsko pot iz Sredozemlja v Indijski ocean. Egipt 
je privabil mnogo poslovnežev iz cele Evrope, njihove družine so potrebo-
vale pomoč pri varstvu, dojenju, pospravljanju in tudi vzgoji otrok. Žene in 
dekleta z Goriškega so bile kot naročene, doma je bila revščina, večina pa 
jih je znala tudi italijanski jezik. Nastalo je mnogo uspešnih zgodb, pa tudi 
tragedij; nekateri možje so denar, ki so ga aleksandrinke redno pošiljale do-
mov »znosili« v gostilne ali podobne kraje, skratka od trdega nekajletnega 
dela in odrekanja ni ostalo ničesar.
Preko Mirna smo pripeljali do Doberdobske planote, kjer stoji osrednji spo-
menik Slovencem, ki so se v času prve svetovne vojne bojevali za svojo 

Oktobrski bralni večer v 
knjižnici Mengeš
Lucij Anej Seneka je bil stoiški pisec, čigar besedila je še stoletje 
nazaj poznal vsak, ki je veljal za izobraženega. V knjigi Pisma prija-
telju Luciliju bralcem razgrinja poti k vrlinskemu, dobremu življenju.

V oktobru smo v Knjižnici Mengeš prebirali Senekovo 31. pismo, kjer raz-
laga, da si je v prizadevanju za uresničitev tistega, »kar nosimo v duši«, 
potrebno zamašiti ušesa pred glasovi, ki prihajajo z vseh strani. Potrebno 
je biti gluh za želje, ki nas vabijo v slavo, materialne dobrine, zunanjo lepo-
to. Celo pred tistimi, ki nas imajo najraje, si moramo zamašiti ušesa, kadar 
se njihove želje ne skladajo z našim notranjim prizadevanjem. Vzrok in 
trdno oporo za dobro življenje imamo namreč v zaupanju v samega sebe. 
Seneka razlikuje med delom, ki ga je v življenju potrebno prezirati, in de-
lom, ki človeka plemeniti. Za slednje je potreben napor, ki je za stoike ena 

Mengeški zvon na Višarjah
Pogovor med člani je dalo idejo, da letos pa le izvedemo pevski izlet, saj smo ga dolga leta odlašali zaradi najrazličnejših vzrokov. 
Seveda smo s seboj povabili tudi svoje žene, ki so mnogokrat prikrajšane ob naših odsotnostih in obveznostih pri petju.

Tako nas je zgodaj zjutraj že čakal avtobus in seveda lepo vreme. Iti 
na Višarje, je bilo za nas izziv, saj nas je tam že čakal pater Peter 
Lah, ki je sicer duhovnik iz Suhadol. Vzpenjača nas je kar hitro po-
peljala na vrh 1780 visokih Višarij. Tam nas je presenetila množica 
in tudi pater Peter, ki nam je povedal, da bomo peli kar na poročni 
maši, ki je bila trojezična. Bilo je neverjetno doživetje peti pri taki 
maši, cerkev pa je bila nabito polna. Tako se je maša in petje podalj-
šalo veliko čez eno uro. Imeli smo še toliko časa, da smo si ogledali 

zanimivosti Višarij, potem pa nas je v sončnem opoldnevu že čakala 
pot v dolino. Postoj popotnik tudi ob lepem Raibelskem (Rajbl) je-
zeru in tudi mi smo naredili tako. Slovenska pesem je zadonela pod 
mogočnim Mangartom, turisti pa so nam namenili spontan aplavz.
Pot nas je vodila v vas Log pod Mangartom. Sprejela nas je turi-
stična vodička Urška, ki nas je najprej popeljala skozi zgodovino 
slovitega predora (Štoln) in rudnika svinca in cinka, ki povezuje 
Slovenijo in Italijo. Blizu je tudi znameniti spomenik in pokopališče 
iz 1. svetovne vojne z več kot 800 žrtvami. Ob vznožju spomenika 
je zadonela naša pesem Oj, Doberdob, ki je bila poklon nas vseh, 
vsem žrtvam te nesmiselne in krvave vojne. Ogledali smo si še farno 
cerkev in se seznanili z zgodovino kraja, ter plazom, ki je prizadel 
Log pod Mangartom pred leti.
V avtobusu je donela pesem, ko smo se spuščali proti Gorici. V vasi Črni-
če pa nas je na kmečkem turizmu že čakalo pozno kosilo. Noč in pesem 
pa nas je že in še spremljala, ko smo se zadovoljni podali proti domu.

Besedilo in foto: Jože Vahtar

»Kaj je torej dobro? Pravilno spoznanje. Kaj je slabo? Nevednost.« (Seneka)

domovino, tedaj Avstro-Ogrsko monarhijo. Vojna, kot vsaka vojna večjih 
razsežnosti, zahteva na tisoče žrtev, a končni uspeh ni nikoli dolgotrajno 
zagotovljen. Tega se, žal mi vsi premalo zavedamo, ker k sreči živimo v 
miru. V zadnjem času, ko so na naši stari celini Evropi zopet v vzponu 
nacionalistične težnje, je mir še toliko manj gotov.
Po kosilu na tržaškem delu Krasa, pri prijaznih zamejskih Slovencih, smo si 
ogledali še nekaj zanimivih strateških točk. Zanimiv ogromen bunker je na 
Debeli Griži, kjer so bile odprtine za topovske cevi na obeh straneh, kdor je 
pač zavzel postojanko, si jo je po svoje prilagodil.
Obiskali smo tudi veličastno kostnico v Sredipolju, kjer je pokopanih več 
kot sto tisoč italijanskih vojakov, med njimi je mnogo naših slovenskih ro-
jakov.
Dobili smo občutek, da so naši zamejci, ki živijo v vaseh po goriški in trža-
ški pokrajini, večinoma ponosni, da so Slovenci, in to veliko bolj kot mi, ki 
imamo kot nacija svojo državo in živimo v njej.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo našemu vodiču in delnemu gostitelju 
Viliju, ki je ravno tako veteran vojne za Slovenijo.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite na 
bralnih večerih 14. novembra in 12. decembra 
2017 od 19:30 do 21:00 v Knjižnici Mengeš.

od indiferentnih stvari, kar pomeni, da ni ne dober ne slab. S preziranjem 
napora pa človek doseže zaupanje v samega sebe in »vztrajnost duha je 
tisto, kar spodbuja k trdnemu in težavnemu delu.« 

Besedilo: Dragica Rutar in Nataša Spreitzer Jamnik, Društvo za 
študije kontemplativnih tradicij Mengeš
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DOBENO

TD Dobeno soorganizator Kuh'ne v Mengšu
V začetku meseca oktobra me je poklical podžupan Bogo Ropotar in obširno seznanil s pripravo in organizacijo prireditve, Kuh'na v Mengšu – 
melodije okusov in glasbe, ki se je odvijala na tržnici v Mengšu, v soboto, 21. oktobra 2017, ter nas povabil, da se pridružimo organizatorjem 
pri sooblikovanju zgodbe, veselega druženja občanov in ostalih obiskovalcev ob pestri kulinarični ponudbi, obogateni z dodatnimi stojnicami 
domačih izdelkov povezanih s kuhinjo in kulinariko, katerega bodo popestrili še priznani glasbeni izvajalci.

Glede na vsebino dogodka smo k sodelovanju povabili Robija Jankovi-
ča, šefa gostišča Dobenski hram, ki je brez pomisleka privolil in takoj 
zelo konstruktivno pristopil k oblikovanju slastne, kulinarične ponudbe. 
Tako je bila v soboto že zgodaj zjutraj Robijeva ekipa na terenu, v akciji, 
da je pravočasno pripravila vse potrebno za okusno ponudbo Doben-
skega hrama obiskovalcem.

Obiskovalce Kuh'ne so najprej pozdravili takti veteranov Mengeške 
godbe, sledil je pozdrav Mengeškega župana Franca Jeriča: »… kuh'na 
v Mengšu je prijetna oblika druženja občanov, ki ga bomo v Obči-
ni Mengeš podpirali tudi v prihodnje …«, kar so prisotni pozdravili s 
spontanim aplavzom. Bogomir Ropotar, podžupan in glavni pobudnik 
prireditve, se je zahvalil vsem soorganizatorjem, ki so podprli projekt 
Kuh'ne v Mengšu; kulturnemu društvu Mihaelov sejem, Turističnemu 
društvu Mengeš, Turističnemu društvu Dobeno in podjetju Toma. To je 
bil prijeten dogodek, v katerem smo obiskovalci uživali v kulinaričnih 
specialitetah gostincev, gostinci pa v številnem obisku, saj so prodali 
vse, kar so pripravili.
Na stojnici Turističnega društva Dobeno je ekipa Dobenskega hrama 
ponudila okusno pečena odojka izpod peke, bujto repo in polže. »Ob 
13. uri je že vsega zmanjkalo,« je povedal Robi, »saj nismo pričakovali 
takega obiska«. Organizatorji in ponudniki na prireditvi smo bili prese-
nečeni nad številnimi obiskovalci, ocenjujemo, da je prireditev obiska-
lo preko 2.000 ljudi. »Maksimalno smo se morali potruditi, zavihati 
rokave in se podvizati, saj vrste čakajočih in užitkov željnih kar niso 
ponehale,« je povedal predstavnik organizatorjev, Boštjan Zadravec.  

 
Besedilo in foto: T. Vidrgar

Potepanja z razlogom na Dobenu
Turistično društvo Dobeno je v četrtek, 19. oktobra, v turistični kmetiji Blaž pripravilo potopisno reportažo, Potepanja z razlogom. Ljubiteljski 
fotograf in popotnik Peter Rojc, nam je slikovito prikazal današnjo pokrajino, iz katere so pred poldrugim stoletjem avstrijski vojaki pregnali 
Turke iz Bosne in Hercegovine.

Peter Rojc, ki se ukvarja tudi z rodoslovjem, je v iskanju rodbinskih 
korenin našel tudi svojega pradeda, Franceta Rojca, rojenega 1847 
na Hudem pri Radomljah. Franc je bil vojak v 17. pešpolku, ime-
novanem tudi »Kranjski Janezi«. Leta 1878 je kot izvidnik Avstro-
-ogrske armade, sodeloval v bojih na Balkanu. Jernej Andrejka je v 
knjigi Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini, izdani petindvajset 
let po dogodkih, zapisal tudi  »... cesarjeve enote so, zahvaljujoč 
Francovemu izvidništvu, utrpele izjemno majhne izgube v boju s 
turško-pravoslavnimi uporniki«. Franc je bil za svoje zasluge večkrat 
odlikovan. In Peter se je na osnovi opisa dogodkov v knjigi podal po 
poti svojega pradeda.
Nastala je zanimiva, fotografsko-potopisna reportaža, ki jo je av-

tor tematsko navezal na vojaški pohod svojega prednika. Prikazane 
fotografije zvesto sledijo potem in bitkam »Kranjskih Janezov«. Od 
Siska, Banja Luke, Jajca, do Travnika. So prepričljiv dokument o 
današnjem življenju na Balkanu. Obenem pa pretanjeno umetniško 
pričevanje, skozi katerega se zrcali stoletna zgodovina dežele.
Po končani uro in pol trajajoči predstavitvi, ki  je pritegnila pozor-
nost  obiskovalcev, je Peter odgovarjal še na vprašanja prisotnih. O 
njegovih vtisih, srečanjih in pogovorih z ljudmi, živečimi na vedno 
nemirnem Balkanu, še vedno na šahovnici krutih političnih interesov.
 

Besedilo: Tone Vidrgar
Foto: Peter Rojc 

Polne stojnice

Peter Rojc je slikovito prikazal današnjo pokrajino Zanimiva fotografsko-potopisna reportaža
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DOBENO

Dobeno predstavljeno v novem prospektu Turističnega 
društva Dobeno
Turistično društvo Dobeno je v letu 2017 pripravilo predstavitveni prospekt, ki ga kraj do sedaj ni imel. Prvič je bil obiskovalcem in krajanom 
predstavljen septembra 2017, najprej na tradicionalni prireditvi Dobenski praznik in kasneje še na Mihaelovem sejmu. V novi zloženki je 
predstavljeno naselje Dobeno s krajevnimi znamenitostmi, predvsem lepi razgledi in narava, možnosti rekreacije, gostinska ponudba, Anži-
nova domačija, Ručigajev studenec, Čičkova kapelica in razgledni stolp na vrhu Rašice. Na prospektu je objavljen tudi spremenjen logotip 
Turističnega društva Dobeno, ki je bil marca predstavljen in sprejet na skupščini društva. Sedaj je logotipu, hrastovemu listu z želodi, dodan 
še slogan Dobeno »razgledni raj, od Ljubljane le streljaj«.

Ime Dobeno
Ime Dobeno najverjetneje izhaja iz besede »dob«, kar pomeni hrast, 
ki je bil na tem območju zelo razširjen in prisoten še danes.

Naselje Dobeno
Dobeno je hribovska vas, ki jo sestavljajo trije zaselki, Spodje, Sre-
dnje in Zgornje Dobeno. Prvič je bilo omenjeno 1461 kot Dobien. 
Danes v naselju živi že preko 260 prebivalk in prebivalcev.

Največje znamenitosti
Najbolj privlači obiskovalce neokrnjena narava, s travniki, pašniki in 
gozdovi, ki obiskovalcu ponujajo različne oblike rekreacije, od poho-
dništva, teka in kolesarjenja, predvsem pa Dobenske terase nudijo 
čudovite poglede na Kamniško Savinjske Alpe, Domžalsko-Menge-
ško kotlino, Ljubljano in okoliško hribovje, s Kumom in Snežnikom.  
Veliko obiskovalcev Dobena se odpravi tudi 20 min oddaljen vrh Ra-
šice (647 m), kjer se dviga 20 m visok razgledni stolp s pogledom 

na Julijce, Karavanke, celotno verigo KSA, Polhograjske Dolomite 
in dolino Save.
V kraju so ohranjene tudi stare domačije. Na Zgornjem Dobenu je 
zanimiva, blizu 300 let stara Anžinova domačija, ki je dobro ohra-
njen primer ljudskega stavbarstva s pritlično, delno leseno in delno 
zidano stavbo z gospodarskim poslopjem. Na Spodnjem Dobenu 
pa se nahaja (sicer že prenovljena) Ručigajeva domačija z letnico 
1586, ki je verjetno najstarejša v kraju, pa tudi širše.
Med zanimivostmi kraja je tudi kapelica na Spodnjem Dobenu, ki 
jo je ob 50-letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu dal postaviti Franc 
Jerko – Čiček. V kapelici je kip Lurške Marije, visok 125 cm, kiparja 
Martina Bizjaka (1874-1918). Njegova najbolj znana dela sta dopr-
sni kip Jurija Vege in angela na glavnem oltarju Uršulinske cerkve 
v Škofji Loki.
Na Spodnjem Dobenu je posebnost tudi studenček, iz katera celo 
leto, brez presihanj, teče hladna studenčnica, ki osveži marsikate-
rega pohodnika ali kolesarja na poti.
Med slikami v prospektu je tudi znameniti Grad Jable, kjer je veliko 
parkirišče in od koder vodi ena najlepših poti na Dobeno. Rene-
sančni grad (prvič omenjen 1268) ima strateško pozicijo. Med la-
stniki gradu so bili Lambergi, Mosconi, kot zadnji pa baroni Janežič 
– Lichtenberg. V njem so tudi stenske poslikave baročnega slikarja 
Franca Jelovška iz Mengša.
Med znamenitostmi kraja so tudi manj znanje kraške jame, ki brez 
strokovnega vodstva niso dostopne. Na rašiško -dobenskem po-
dročju jih je kar precej, najlepša s kapniki, zavesami in čipkami je 
Kraljeva jama nad Dobenom. V eni od njih »kevdru« je bila po ljud-
skem izročilu tudi, »ravbarkomanda«, kjer so rokovnjači (v glavnem 
domačini) pripravljali napade na poštne kočije in furmane, ki so 
vozili med Ljubljano in Celjem.
Manj znano je tudi, da na rašiško-dobenskem področju živijo tudi 
gamsi gošarji. Seveda pa se v kraju dogaja še veliko zanimivega.

Gostinska ponudba
Pod razglednim stolpom na Rašici je planinski dom PD Rašica, kjer 
vam prijazno postrežejo domače jedi. Prav tako tudi na spodnjem 
Dobenu v gostilni Ručigaj. Na zgornjem Dobenu pa vas na levi stra-
ni ceste vabi Dobenski hram, na desni, nad cesto pa Kmečki turi-
zem Blaž.
 
Tradicionalne prireditve v kraju
Turistično društvo Dobeno, ki je zelo dejavno na različnih področjih 
in skozi celo leto, organizira različne zanimive prireditve za doma-
čine in obiskovalce.
Največja tradicionalna prireditev je prvo soboto v septembru,Dobenski 
praznik, veliko obiskovalcev pa pritegnejo še Prešernov dan, Mi-
klavževanje, velikonočno žegnanje pri Anžinovi kapelici, Dobensko 
srečanje ter različne delavnice in predavanja.

Besedilo in foto: Tone Vidergar in Tina Drolc

Najlepša jama v bližini je s kapniki, zavesami in čipkami ovenčana 
Kraljeva jama nad Dobenom



Indija obiskala Dobeno
Med raznovrstne dogodke, ki jih organiziramo v turističnem društvu Dobeno in so zelo dobro obiskani, se uvrščajo tudi potopisne reportaže, 
ki jih v večini primerov pripravijo člani našega društva, oziroma sovaščani.

Zelo zanimivo fotoreportažo, nam je v četrtek, 5. oktobra ob 19. uri, 
v posebni sobi turistične kmetije Blaž, pripravil svetovni popotnik, 
naš sovaščan, Janez Smerdelj. Pripovedoval nam je o svojem poto-
vanju po  Indiji, daljni, raznoliki deželi, deželi mnogih kultur, s pestro 
zgodovino in velikimi nasprotji, kjer govorijo 14 glavnih in še okrog 
1000 manj razširjenih jezikov.
Podrobneje nam je opisal Indijski pod Himalajski del, »pravljično de-
želo« Kašmir in »oddaljeno gorsko lepoto« Ladakh. Lepoto gorskih 
pejsažev in življenje ljudi, ki tam živijo. Slikovito je predstavil tudi 
turistično najbolj zanimive in obiskane znamenitosti v Indiji; Zlati 

tempelj v  Amritsarju, kar pomeni »Tolmun nektarja nesmrtnosti«,  
prestolnico Mogulskega cesarstva (15. - 16. stol.), Agro, trdnjavo in 
znamenito "grobnico velike ljubezni" Taj Mahal. 
Zanimiva in pestra predstavitev popotovanja po Indiji, je trajala de-
belo uro, nato pa so nekateri obiskovalci, 35 nas je bilo, zastavili 
predavatelju še vrsto dodatnih vprašanj o različnih podrobnostih, 
predvsem pa o življenju in sožitju ljudi, s tako različnimi verami in 
kulturami na katera je Janez obširno odgovarjal še kar nekaj časa.

 
Besedilo in foto: T. Vidrgar
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112 SOS OBVESTILA
Tehnična in druga pomoč, 20. 10. 2017, 22:31
Ob 22.31 so na Kamniški cesti v Mengšu gasilci PGD Mengeš nudili 
pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane občanke iz stanovanja 
do reševalnega vozila.

Požari na prometnih sredstvih, 2. 11. 2017, 22:22
Ob 22.22 je na Slovenski cesti v Mengšu gorelo osebno vozilo. Požar 
so pogasili gasilci PGD Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu.

Tehnična in druga pomoč, 5. 11. 2017, 9:48
Ob 9.48 se je na Slovenski cesti v Mengšu, pri trgovini TUŠ, nevarno 
nagnil večji reklamni pano in obstajala je možnost, da pade na parkiri-
šče ali cesto. Gasilci PGD Mengeš so pano odstranili.

Besedilo: Gasilci
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Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
(v stavbi občine Mengeš)
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sobota
ZAPRTO!OptikaGolavšek

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

T: 01/7237-968
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S: www.optika-golavsek.si

Tretji gasilski dan in sveta maša za pokojne gasilce 
v Loki
Da so loški gasilci znani po svoji marljivosti in dejavnosti, je že znano. Vedno se radi odzovejo na pomoč, dopolnjujejo svoje 
znanje in bolj redko mirujejo. Poleg vseh nalog, ki jih opravljajo, so mentorji mlajšim skupinam, ki redno dosegajo najboljše 
rezultate.

Seveda pa radi pokažejo svojo izurjenost in znanje tudi takrat, ko 
nista ogrožena življenje ljudi in njihova lastnina. To so dokazali 
tretji oktobrski petek v Športnem parku Loka, ko so za sovaščane 
in okoličane pripravili tretji gasilski dan, na katerem so predstavili 
gasilska vozila, njihovo opremo in delovanje. Odraslim obiskoval-
cem, ki se jih je v dveh urah zbralo več kakor sto, so prikazali 
zanje najzanimivejše gasilske veščine – prikaz maščobne in plin-
ske eksplozije ter temeljnih postopkov uporabe defibrilatorja in 
oživljanja z njim, o čemer je spregovoril Sandi Zajc iz Mengša. 
Predstavljen je bil tudi policijski motor BMV 1150 RT z vso pripa-
dajočo opremo. O njegovih lastnostih in sposobnostih je sprego-
voril policist voznik, naš sovaščan Sandi Sheikha. Otrokom, ki se 
jih je nabralo za dva razreda, pa je bilo najbolj všeč zbijanje tarče 
z brentačo, brizganje z vodo iz avtocisterne in predstavitev policij-
skega motorja. Da je vse potekalo strokovno in brez zapletov, gre 
zahvala in pohvala vsem operativkam in operativcem – modera-
torjem Kaji Ručigaj, Urški Brumec, Teji Reven, Branku Urbancu, 
Anžetu Kvedru, Boštjanu Čebulju, Mihu Jeriču, Blažu Slabajna, 

Anžetu Gorjupu in voditelju celotnega programa Andreju Brojanu. 
Da je bilo udeležencem v dokaj hladnem in vetrovnem vremenu 
toplo, sta vse s pečenim kostanjem razvajala predsednik društva 
Robert Ručigaj in gospodar Slavko Sedeljšak.
Dan pozneje, v soboto ob 17. uri, pa so že petnajstič zapored v 
loški cerkvi sv. Primoža in Felicijana skupaj z župnijo poskrbeli še 
za duhovnost, saj so pripravili sv. mašo za nekdanje sotovariše, ki 
že uživajo večnost. Uvod v bogoslužje so začele Francka, Joži in 
Irena s pritrkavanjem v zvoniku, sv. mašo pa je pred sovaščani, 
svojci umrlih in uniformiranimi gasilci iz PGD Loka, PGD Mengeš, 
PGD Topole, PGD Jarše - Rodica, PGD Trzin in ob spremljavi Pev-
ske skupine Rž daroval župnik Marko Košir. V rokah gasilcev je 
bilo tudi branje beril, prošenj in ministriranje. Pa seveda postrežba 
po koncu sv. maše. Ja, kot vedno so se s sladkimi dobrotami izka-
zale loške gospodinje. V noč se je oglasila tudi slovenska narodna 
pesem.

Besedilo in foto: Jože Brojan

LOKA

Prikaz temeljnih postopkov uporabe defibrilatorja in oživljanja z njim

V loški cerkvi sv. Primoža in Felicijana so skupaj z župnijo poskrbeli za 
duhovnost in pripravili sv. mašo za nekdanje sotovariše, ki že uživajo 
večnost
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ZANIMIVO

Premagaj stres, strah in depresijo
V začetku oktobra smo v AIA - Mladinskem centru Mengeš gostili našega stalnega gosta Andreja Pešca, ki kot predavatelj, 
svetovalec, mentor in coach proučuje skrivnosti človeških odnosov, delo z mladimi, družinsko dinamiko, zdravljenje odvisno-
sti, celostno zdravje, samozdravljenje, karierno usmeritev in osebnostno rast ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi centri, 
družinami, posamezniki, podjetji in javnimi zavodi po vsej Sloveniji.

Stres, strah in druga čustva nas kot kompas vedno usmerjajo k boljšemu 
delovanju in optimalnemu razumevanju sebe, življenja in drugih. Poma-
gajo nam dojeti, kaj delamo narobe, nikdar pa jih ne smemo ignorirati ali 
celo zatirati. Za svoje občutke smo odgovorni sami, tako je treba redno 
skrbeti za dobro samozavedanje in kvalitetno psihofizično regeneracijo. 
Identificirajmo, česa nas je strah, nato pa se ga potrudimo rešiti s po-

Jakarta je na otoku Java, ki je najbolj poseljen otok na svetu, ima več kot 
141 milijona ljudi, ki so po večini muslimani. Mesto za turista ali avan-
turista ni najbolj privlačna atrakcija, saj nima veliko muzejev ali drugih 
spomenikov, zato sva se po dveh dneh izgubljanja po mestu odločile 
za odhod. Med raziskovanjem otoka sva obiskali plantažo čaja, hinduj-
ski tempelj Prambanan in budistični tempelj Borobudur. Na vzhodnem 
delu Jave sva si ogledali narodni park Bromo, zato sva se zbudili že ob 
treh ponoči, da sva lahko opazovali sončni vzhod ob pogledu na aktivni 
vulkan Bromo in se nato zjutraj povzpeli nanj. Pogled na vulkane, ki so 
bili vidni iz razgledne ploščadi, je bil res veličasten in spektakularen. Še 
isti dan sva se odpravili do vznožja kraterja Ijen, ki je del vulkanskega 
kompleksa, ta krater pa je najbolj poznan po izpustih ogromnih količin 
žvepla. Naslednji dan naju je za dobro jutro že ob enih zjutraj čakal dve 
urni pohod do vrha kraterja in nato še ena ura do njegovega dna. Že na 
vrhu kraterja lahko opaziš lokalne moške, ki nosijo iz kraterja na svojih 
plečih košare žvepla in ga nato prodajajo za proizvodnjo kozmetike. Za 
en kilogram nabranega žvepla zaslužijo približno pol centa. Najin plan je 
bil, da bova ponoči opazovali t.i. blue fire (moder plamen), to je žveplo, ki 
gori in se ob stiku z zrakom obarva modro, kar bolj pričakuješ v kakšnem 
kemijskem laboratoriju kot pa v naravi. Okoli štirih zjutraj sva prispeli do 
tega blue fireja, kjer se lahko v miru ob vonju  po gnilih jajcih opazovali 
to  čudo narave - blue fire. 
Naslednji je bil otok Bali, ki slovi kot top turistična destinacija, eni ga 
obožujejo, drugi  prezirajo. Kljub temu je Bali otok, kjer bo vsak našel 
kaj zase. 
Turistični jug je idealen za ležanje na plaži in učenje surfanja. Po dveh 
tednih potovanja po Javi in prvem stiku z azijsko kulturo nama je zelo 
odgovarjalo, da sva se lahko kak dan odpočili. Toda hoteli sva videti tudi 
divjo stran Balija, zato sva najeli avto za pot proti severu. Severni del Ba-
lija ponuja lepo naravo s številnimi riževimi terasami, slapovi in vulkani, 

močjo pravega razumevanja in dobre družbe. Strah premagamo z dobro 
pripravo na vse, kar utegnemo v življenju srečati in potrebovati. 
Največ stresa, infarktov in nesreč je ob ponedeljkih zjutraj, ko odhajamo 
v šole in službe. Ključno je, da vsak od nas poišče in najde področje, ki 
mu je pisano na kožo, saj delo v okolju, ki nas izmuči, povzroča verižno 
reakcijo in porušeno zdravje, slabe odnose in hud stres. 
Depresija pomeni uvid v nesmisel materialistične civilizacije, hkrati pa 
odsotnost zavedanja višjih zakonitosti življenja. Življenje brez smisla kar 
kliče težave in depresijo. Dokler na življenje gledamo kot na splet na-
ključij, ne moremo ničesar pravilno razumeti. Huda bolezen sodobnega 
človeka je, da se poistoveti le s telesom, umom, intelektom in egom, 
pozablja pa na svojo duhovno naravo ... 
Pogosto se vprašam tudi, kako to, da še nikdar nisem srečal depresivne 
zares velikodušne, modre ali svete osebe. 
Nikomur od nas ni dano ne dobro ne slabo življenje, na nas pa je, da 
naredimo iz njega  čudežno avanturo, največ kar lahko.   

Besedilo: Andrej Pešec

Indonezija, zanimivo popotovanje v AIA – MC Mengeš
»Kam bi šla? Vseeno kam, samo da je jugovzhodna Azija! Ja, Indonezija ima spektakularno naravo! Potem pa greva v Indo-
nezijo!« Tako nekako je zvenel najin pogovor o destinaciji za dopust, ko  je vsaka proslavljala svoj dosežek v življenju, jaz 
končanje študija, Anja pa je preprosto potrebovala oddih od naporne službe. Rezervirali sva letalske karte, naredili osnovni 
načrt poti in že sva bili na poti proti glavnemu mestu Indonezije. Pristali sva v Jakarti, s približno 10 milijonov ljudi je to 
velika betonska džungla, kjer se na cesti premikaš po polžje, na nebu nad mestom pa vlada smog. 

Premagaj  stres, strah in depresijo. Foto: Brane Tomšič

Nina Caf o popotovanju po Indoneziji. Foto: Brane Tomšič

ki dominirajo v pokrajini. Bo treba še enkrat tja! Najina naslednja posto-
janka so bili majhni otočki Gili, ki so jih v prejšnjem stoletju odkrili mladi 
popotniki. Še dandanes se otočki počasi razvijajo, zato ni opaziti hotelov, 
so le hostli in apartmaji. Sem še dandanes prihajajo predvsem mladi, ki 
so željni zabave ali pa miru. Midve sva obiskali največji in najbolj turističen 
otok Gili Trawangan, ki ima številne lokale na plaži, kjer lahko z veseljem 
poješ kakšen obrok za 4 ali 5 eur z nogami v mivki. Zame je bil Gili Tra-
wangan preveč turističen, zato sva se odpravili do otoka Gili Meno, ki pa 
je njegovo nasprotje, lokali ob plaži precej redki, turistov je bolj za okras. 
Tu sva se odpravili na snorklanje, kar se je izkazalo za eno najlepši stvari, 
ki sva jih doživeli v Indoneziji. Opazovanje koralnega grebena s številnimi 
barvitimi ribami in opazovanje morskih želv je nekaj res neprecenljivega. 
Indonezija je država, ki te ne pusti hladnega, tako v pozitivnem kot nega-
tivnem smislu. 

Besedilo: Nina Caf 
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25. oktober, dan suverenosti
Letos tretjič praznujemo dan suverenosti, ki je postal naš državni praznik. Na ta dan, pred šestindvajsetimi leti, ko je sloven-
sko ozemlje zapustil še zadnji vojak tuje armade (JA), je Slovenija ne samo pravno formalno, ampak tudi dejansko postala 
suverena država. Od tistega trenutka dalje je samo Teritorialna obramba skupaj s Policijo skrbela za varnost države.

Nekaj let kasneje smo se ob vstopu v EU in NATO zavestno odrekli 
delu suverenosti, saj nam drugega ob splošni globalizaciji sveta tudi ni 
preostalo. Tudi z monetarnega vidika smo odvisni od močnejših članic 
EU povezave. Torej smo gospodar na svojem ozemlju z nekakšno ome-
jeno odgovornostjo. Imamo, vsaj pravimo tako, demokratične volitve, 
na katerih izbiramo ljudi, ki nas zastopajo in upravljajo našo državo.
Pa jih res? Volilni sistem nam tega v celoti ne omogoča, ker pri nas 

Redno vzdrževanje in skrb za mengeško pokopališče
Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. kot upravljavec pokopališča Mengeš skrbi za redno vzdrževanje, čiščenje in ure-
janje pokopališč ter si tako prizadeva zagotavljati dostojno slovo pokojnikov in urejeno mesto spomina nanje.

Redno vzdrževanje mengeškega pokopališča
Vzdrževanje pokopališča vključuje odvažanje odpadkov, urejanje pro-
stora za zabojnike za odpadke, zagotavljanje vode in zalivalk za naje-
mnike grobov. Zelenice na pokopališču pri parkiriščih in poslovilnem 
objektu se vzdržujejo z vsaj štirinajstkratno košnjo na sezono. V času 
košnje se zatira in odstranjuje plevel po poteh na pokopališču. Jeseni 
se odstranjuje listje na parkiriščih in pri platoju pred poslovilnim objek-
tom. Pozimi se zagotavlja zimska služba, ki očisti parkirišča, plato pred 
poslovilnim objektom in glavne dostopne poti po pokopališču. Pred 
dnevom spomina na mrtve se dostavi pesek, ki je na voljo najemnikom 

grobov za urejanje okrog grobnih prostorov. Dvakrat letno se obrežejo 
vse pripadajoče zelene površine. 

Številni dodatni projekti
Tudi v letošnjem letu je bilo poleg rednega vzdrževanja izvedenih ne-
kaj dodatnih projektov, ki so bili potrebni za zagotavljanje urejenosti 
pokopališča. Najemnikom grobov sta tako od letošnjega leta dalje na 
voljo dve dodatni lokaciji, kjer lahko natočijo vodo za zalivanje cvetja. 
Poleg tega sta bili dve dotrajani fontani nadomeščeni z novima. Ure-
jena je bila tudi nova vrsta za žarne in enojne grobove na novem delu 
pokopališča. Očiščene so bile stene poslovilnega objekta, ki so bile 
porisane z grafitom. Pred praznikom 1. novembra sta bila nameščena 
dva nova zabojnika za pesek, ki bosta skrbnikom grobov sedaj na raz-
polago skozi celo leto. Zaradi odtujitve pa je bilo treba namestiti tudi 
nov stebriček, ki zapira pot proti poslovilnemu objektu.
Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. bo tudi v prihodnje skrbelo 
za urejenost mengeškega pokopališča, skrb za posamezne grobove pa 
je odgovornost njihovih najemnikov. 

Besedilo in foto: Tadeja Jenčič, Javno komunalno podjetje Prodnik

Dvakrat letno se na pokopališču obreže vse zelene površine, zelenice 
pa se kosi vsaj štirinajstkrat na sezono

Letošnje državna proslava v Pivki

Voda je bila napeljana na dve dodatni lokaciji, kjer sta postavljeni novi 
fontani

vlada nekakšna strankokracija in se težko znebimo posameznih elit in 
posameznikov, ki po delih razprodajajo našo suverenost.
Slovenska politika je imela v času osamosvajanja na razpolago svoje 
obrambne sile (TO in milico), saj se je dobro zavedala nastale situacije. 
Bdela je nad takrat tajnim delovanjem in ustanavljanjem obrambnih sil, 
ki jih je za dosego končnega cilja tudi uporabila.
Morda se nam nehote vsiljuje primerjava s Katalonijo, ki pa žal razen 
naših simpatij nima veliko skupnega. Naša celotna družba je bila eno-
tna, kar za španski primer ne moremo trditi. Tudi v zvezni ustavi je bila 
zapisana možnost odhoda iz skupnosti, česar v njihovem primeru ni, 
kar so Španci izkoristili s prepovedjo in poseganjem v sam referendum. 
In, kar je najpomembnejše, mi smo imeli organiziran obrambni sistem - 
svojo milico in TO (vojsko v sicer konspirativni obliki). Mi smo z orožjem 
v rokah podprli plebiscitarno odločitev in uspeli. Iz naroda smo postali 
nacija, majhna, a vendar ponosna Slovenija.

Besedilo in foto: Janez Gregorič

Nameščena sta bila dva dodatna zabojnika s peskom, ki bo najemni-
kom grobov na voljo skozi celo leto



1. Odprti turnir v namiznem tenisu - odlična 
organizacija in odlični rezultati
V nedeljo, 8. oktobra, je Namiznoteniška sekcija Partizana Mengeš v Komendi organizirala 1. odprti turnir za člane in članice 
v sezoni 2017–2018. Turnir je v rangu državnega prvenstva, le da se igrajo samo posamični dvoboji. Katarina Stražar in Ana 
Tofant sta upravičili vlogo favoritinj, saj sta poskrbeli, da je bil finale mengeški.

Tekmovanje je odlično izpeljala preizkušena ekipa članov NTS Mengeš. 
Delegat in vodja tekmovanja je bil Jože Mlakar ob pomoči Toneta Gostiše, 
vrhovni sodnik Janez Stibrič, predstavnik organizatorja Dušan Osolin, ra-
čunalniško vodenje, žreb in obdelava rezultatov so bili delo Žige Zupana, 
vodja sodnikov je bil Femi Šalja, pomagalo pa mu je petnajst sodnikov 
NTS Mengeš. Za prevoz opreme je poskrbel Brane Vrhovnik, za pripravo 
dvorane pa starši igralcev. Prav vsi so zaslužni, da je tekmovanje potekalo 
pravočasno in brez pripomb udeležencev. 
Na tekmovanju je nastopilo 25 tekmovalk in 50 tekmovalcev iz dvajsetih 
slovenskih klubov, med njimi je bilo 5 tekmovalk in 12 tekmovalcev iz 
Mengša. 
Predtekmovanje je potekalo v skupinah s štirimi igralci, kjer so igrali vsak 
z vsakim na tri dobljene nize. Prvi in drugi sta se uvrstila v finalni del 
tekmovanja, kjer se je igralo na izpadanje do konca na štiri dobljene nize. 
Pri naših članih so se v finalni del tekmovanja uvrstili Andraž Avbelj, Matej 
Prezelj, Rok Trtnik, Tim Pavli, Klemen Jazbič in Aljaž Frelih. Odličen rezul-

Rezultati:  
Člani: 
5. - 8. mesto: Aljaž Frelih 
9. - 16. mesto: Andraž Avbelj, Klemen Jazbič 
med 32: Matej Prezelj, Tim Pavli, Rok Trtnik 
Članice: 
1. mesto: Katarina Stražar 
2. mesto: Ana Tofant 
5. - 8. mesto: Vita Kobetič 
9. - 16. mesto: Tara Kobetič 

Najboljši člani

tat je dosegel Aljaž Frelih, ki je v osmini finala premagal drugega nosilca 
Tilna Cvetka iz Krke in nato v borbi za med štiri najboljše izgubil s Tilnom 
Novakom iz Krke. 
Pri članicah so se uvrstile Katarina Stražar, Ana Tofant, Tara Kobetič in 
Vita Kobetič. Odlično predstavo je uprizorila mlada Vita Kobetič, ki je v 
skupini premagala vse tekmovalke, v finalnem delu pa je nato premagala 
še Mašo Harkai iz Puconcev, za uvrstitev med štiri pa je nato z rezulta-
tom 2:4 izgubila z drugo nosilko Leo Paulin iz Izole, ki je v prvem krogu 
premagala Taro Kobetič. Ana Tofant in Katarina Stražar sta brez težav 
premagali vse tekmice v skupini. 
V finalnem delu je nato Ana Tofant najprej premagala Leo Kadiš iz Mute, 
v drugem krogu Špelo Trelec iz Vesne, v polfinalu Aleksandro Vovk iz 
Krke, v finalu pa je izgubila s klubsko kolegico Katarino Stražar z rezul-
tatom 0:4. 
Katarina Stražar je v prvem krogu premagala Anino Selak iz Vesne, Nato 
Stašo Matis iz Puconcev, v polfinalu pa Leo Paulin iz Izole z rezultatom 
4:2. V lepem in atraktivnem finalnem dvoboju je slavila mlajša Katarina 
Stražar z rezultatom 4:0. 
Pokale najboljšim štirim so podelili novoizvoljeni predsednik mag. Marjan 
Hribar in novoizvoljena sopredsednica Biljana Todorovič, v imenu organi-
zatorja pa podpredsednik ŠD Partizan Mengeš, Jože Mlakar. 
  

Besedilo: MLAJ 
Foto: Žiga Zupan

Sprejem evropskega prvaka

V Italiji je Zdravljica dvakrat donela 
Junak Luka Trtnik - član NTS Mengeš
Genovi je od 11. do 15. oktobra potekalo Evropsko prvenstvo v paraigrah v namiznem tenisu. V sedemnajstčlanski slovenski 
reprezentanci je uspešno nastopil Luka Trtnik, ki že sedem let trenira v NTS Mengeš pod vodstvom trenerja Davida Orešnika. 

V posamični kategoriji je Luka prepričljivo osvojil zlato medaljo. V fi-
nalu je premagal Slovaka Tomasa Vlacha z rezultatom 3:0. V tekmo-
vanju dvojic pa sta s srbskim soigralcem Luko Andrašićem v finalu 
premagala italijansko-slovaški par in osvojila še eno zlato medaljo, 
zato je še enkrat zadonela slovenska Zdravljica. 
19-letni Luka Trtnik je po osvojitvi dveh medalj povedal: »Ta naslov 
mi veliko pomeni. Osvojil sem ga z veliko truda. Veliko in kvalitetno 
smo delali v NTS Mengeš in z reprezentanco«. 
»Luka  je nadarjen igralec in velik up slovenskega športa. Je dobra 
motivacija za vse, ki z njim delajo in se lahko na mednarodnih tur-
nirjih razvije v konkurenčnega igralca,« je bil vesel njegovega uspeha 
Damjan Lazar, predsednik Zveze športnih invalidov Slovenije. 

Besedilo: MLAJ 
Foto: David Orešnik, arhiv ZSIS
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Tudi letos smo se košarkaške veteranke ŠD Partizana Mengeš udeležile veteranskega turnirja 'Alassiocup-over40, International 
Maxibasketball Turnament, Memorial Mario Berrino', ki je potekal od 21. do 24. Septembra, za nas že 10. leto zapored.

Kaj je bilo tokrat drugače? Prvič, ekipa je bila najštevilčnejša do sedaj, 
bilo nas je natančno toliko, kot je minilo let, odkar smo se prvič udeleži-
le tega turnirja: 10! Poleg rednih udeleženk: Milene Muc, Maje Ogrinec, 
Geni Arh, Alenke Pustotnik, Mateje Pišek, Sonje Bokalič, Polone Raz-
potnik in Polone Bolhar, letos še Katarina Duščak in Nuša Sitar. Drugič, 
največ do sedaj je bilo ženskih ekip: 8! Poleg Irk, Dank (2 ekipi), Nemk, 
Litvank, Latvijk in nas, so bile prvič tudi Angležinje. Prav tako pa nas je 
letos sprejel sam župan Alassia in nam dal plaketo prijateljstva. Očitno 
zvestoba šteje tudi na košarkaških turnirjih.
Seveda pa je pomemben tudi dosežek. Letos nam je do tekme za 3. 
mesto zmanjkalo malo športne sreče, ena sama točka. Prav ekipa, ki 
smo jo premagale, ga je potem tudi dosegla. Bo pa naslednjič boljše.
Našo udeležbo so, poleg našega rednega sponzorja Toneta Muca in 
njegovega Trdinovega hrama, podprli še ostali sponzorji: Občina Men-
geš, STV Global d.o.o. Domžale, RP design d.o.o. Mengeš, Jantar Trade 
d.o.o., Coffeepub Domžale in Troha d.o.o. Domžale.
Tako kot štejejo prijateljstvo, zvestoba, dosežki, pa največ šteje tudi 
zdravje. Tega si seveda želimo najbolj, saj bomo le tako lahko še naprej 
dvakrat tedensko uživale v igranju košarke, kar nam bo, med drugim, 
omogočalo zastopati Mengeš in Slovenijo na mednarodnih turnirjih.

Besedilo in foto: Geni Arh

10 let košarke, 10 let prijateljstva v italijanskem 
Alassiu

ŠPORT

Skupinska slika z angleško ekipo Pick & Mix

V nedeljo, 22. oktobra 2017, je bil v Logatcu 1. odprti turnir 
v namiznem tenisu za kadete in kadetinje. Nastopilo je 67 
tekmovalcev in 31 tekmovalk iz enaindvajsetih namiznoteni-
ških klubov iz vse Slovenije.

Mengeš so zastopali: Živa Markič, Brina Markič, Gaja Kobetič, Eva 
Šobar, Dejan Jokič, Aljaž Goltnik, David Grad in Jan Šobar.

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik 

2. OT Slovenije v 
namiznem tenisu za 
kadete in kadetinje

Aljaž 3. mesto

Rezultati:  
Kadetinje: 
3. - 4. mesto: Gaja Kobetič , 5. - 8. mesto: Eva Šobar 
 Kadeti:
 3. - 4. mesto: Aljaž Goltnik , 5. - 8. mesto: Dejan Jokič 

V športnem parku v Loki poseben dan. Nekoč maraton v ba-
linanju med ekipama sever in jug smo spremenili v memorial 
za našima prezgodaj preminulima članoma.

Sodelovalo je dvajset balinarjev, deset v tako imenovani Janezovi  in 
deset v Brankovi ekipi. Igralce za posamezno ekipo je določil žreb. 
Po osmih urah igranja je zmagala Janezova ekipa z 103:73, kar pa 
sploh ni pomembno, važno je, da ohranjamo spomin za naša pokojna 
člana. Vsi sodelujoči so prejeli spominske medalje. 

  
Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar, ŠD Loka 

2. memorial v spomin na 
Janeza in Branka

Balinarji Loke
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Po tekmovanju v posameznih kategorijah je bilo na koncu še tekmovanje, 
ločeno po spolu, v kategoriji OPEN, kjer so se pomerili med sabo vsi 
nastopajoči tekmovalci. 
Luka Trtnik, član NTS Mengeš, je  naslov državnega prvaka osvojil najprej 
v svoji kategoriji, nato pa še v kategoriji OPEN. Trenutno je Luka Trtnik 
najboljši tekmovalec invalid v Sloveniji. Za uspešen nastop iskrene čestit-
ke Luki in trenerju Davidu Orešniku. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: Zveza za šport invalidov

Državno prvenstvo 
invalidov v namiznem 
tenisu 2017 
Luka Trtnik dvakratni državni prvak

V soboto, 21. oktobra, je bilo v športni dvorani v Logatcu dr-
žavno prvenstvo invalidov v namiznem tenisu. Na državnem 
prvenstvu so nastopili igralci v vseh kategorijah. 

Luka Trtnik 1. mesto

"Na teh rezultatih lahko gradim svojo samozavest," je 21-letni Dom-
žalčan poudaril na tradicionalni predstavitvi reprezentanc Smučarske 
zveze Slovenije, ki je bila letos prvič na Pokljuki. Na članskem držav-
nem prvenstvu v Kranju je nato Lanišek pristal na sedmem mestu, pri 
čemer ni veliko zaostal za dobitniki kolajn, so se pa z njimi ovenčali 
njegovi mlajši klubski kolegi. Taj Ekart si je med dečki, starimi do 14 
let, v Velenju priskakal bronasto odličje, tako kot tudi Tit Voranc Božič 
(do 12 let) v Sebenjah pri Tržiču, kjer je na tretje mesto skočila tudi 
mengeška zasedba (v postavi Božič, Benjamin Bedrač, Nik Bergant 
Smerajc in Igor Teodor Herbstritt) na moštvenem DP do 13 let, na ka-
terem je Herbstritt z 39 metri povrhu izboljšal tudi rekord skakalnice. 
V konkurenci do 11 let so upi iz SSK Mengeš, barve katerega sta ob 
Božiču in Bergantu Smerajcu v Žireh odlično zastopala tudi Alen Pe-
stotnik in Timo Šimnovec, sredi oktobra pod vodstvom trenerja Aleša 
Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota prepričljivo ubranili na-
slov državnih prvakov. Moštveno zmagoslavje sta tam v posamični 
konkurenci dopolnila zlata Božič (do 11 let) in Pestotnik (do 10 let), 
srebrni Bergant Smerajc (do 11 let) in bronasti Jaka Perne (do 10 
let), ki je predtem zmagal v Krškem med cicibani (do 9 let). Zelo blizu 
posamičnima odličjema na državnem prvenstvu sta bila tudi Bedrač 
(do 12 let) in Šimnovec (do 11 let), ki sta pristala na četrtih mestih. 
Nase je znova opozoril tudi nordijski kombinatorec Leon Šarc, ki si je 
na finalu velike nagrade FIS v Planici priskakal in pritekel 29. mesto, 
s katerim je osvojil svoji prvi točki med svetovno elito. To je lepa po-
potnica pred prihajajočo zimo, katere glavni vrhunec bodo februarske 
olimpijske igre v Pjongčangu. 
Oktober pa članom mengeškega kluba ni prinesel zgolj radost, tem-
več tudi žalost. Nepridipravi so namreč pred dobrim mesecem vdrli v 
brunarico na Zalokah, jo dodobra poškodovali in iz nje ukradli precej 
orodja, še kako potrebnega za vzdrževanje skakalnega centra. Da se 
kaj takega ne bi več ponovilo, prosimo občane, da nam nemudoma 
sporočijo, kadar ob brunarici opazijo kaj neobičajnega. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: Aleš Selak

SSK Mengeš spet s 
posamičnimi in ekipnimi 
državnimi prvaki
Smučarski skakalci iz SSK Mengeš so navduševali tudi prej-
šnji mesec, saj so kot za stavo nizali uspehe na različnih rav-
neh in v različnih konkurencah. V absolutni se je izkazal Anže 
Lanišek, ki je bil najboljši Slovenec v veliki nagradi Mednaro-
dne smučarske zveze (FIS). V končni razvrstitvi poletne raz-
ličice svetovnega pokala je osvojil imenitno drugo mesto in 
na ta način postal šele četrti slovenski skakalec (po Robertu 
Kranjcu, Juriju Tepešu in Jerneju Damjanu), ki je v skupnem 
seštevku tega tekmovanja končal med najboljšo trojico.

Državni prvaki v konkurenci do 11 let

V Mengšu ali okolici 

K U P I M  PA R C E L O
s komunalnimi priključki in 

bližino infrastrukture, velikosti 
med cca 500 in 800 m2. 

Cena po dogovoru, cca 200 €/m2.
Telefon: 031 518 - 046
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1. mesto Rok Trtnik

Peter Tomažin in Marko Kocjan

ŠPORT

1. Odprti turnir Slovenije 
za mladince in mladinke 
v namiznem tenisu
V nedeljo, 15. oktobra, je bil v Cerknici 1. odprti turnir za 
mladince in mladinke v sezoni 2017/2018. Na turnirju je 
nastopilo 27 mladincev in 31 mladink iz enaindvajsetih slo-
venskih namiznoteniških klubov. Uspešno je nastopilo 9 mla-
dincev in 4 mladinke iz NTS Mengeš.

Po igranju v skupinah, kjer sta se prvo- in drugouvrščena uvrstila v finalni 
del tekmovanja, so v finalu pri mladincih igrali Aljaž Frelih, Bor Rutar, 
Matej Prezelj, Javor Zavec, Tim Pavli in Rok Trtnik. Pri mladinkah so v 
finalnem delu tekmovale Katarina Stražar, Tara Kobetič in Nika Kobetič. 

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

Ekipa Cornilleau Mengeš 2

Športni dan v Loki
V soboto, 9. septembra, smo priredili turnir odbojke na mivki in vsakoletni ekipni turnir v balinanju. V vsaki panogi je sodelovalo po 
osem ekip.

Odbojkarji so imeli nekaj smole zaradi dežja, balinarjev pa nič ne 
zmoti, niti slabo vreme ne. Na koncu so se na odbojkarskem turnirju 
trojk veselili mladi igralci ekipe Kapš iz Mengša (se vidi, da redno 
trenirajo), pri balinarjih pa so bili najboljši veterani BK Duplica. Vsi 
najboljši so prejeli pokale in medalje, posebno tekmovanje za naj 
bližača je osvojil Dušan Prijatelj iz Mengša. 

  
Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar, za ŠD Loka 

Uspešen začetek 
ligaškega tekmovanja v 
namiznem  tenisu
Prva članska ekipa, za katero igrajo Andraž Avbelj, Klemen 
Jazbič in David Orešnik, tekmuje v 1. slovenski namiznote-
niški ligi. V prvem krogu se je prva ekipa srečala z ekipo iz 
Murske Sobote. Po  napetem in dramatičnem poteku so sla-
vili Mengšani z rezultatom 5:4. Dvoboj so odigrali v dvorani 
ŠD Partizan Mengeš.

Ekipa Cornilleau Mengeš 2 pa v letošnji sezoni nastopa v 2. slovenski 
namiznoteniški ligi. Za ekipo igrajo Nejc Erjavec, Aljaž Frelih, Tim Pavli 
in od jeseni tudi  novi član Rok Trtnik. V prvem krogu so gostovali na Ra-
keku in v Logatcu. Vsi Mengšani so še mladinci, proti izkušenim igralcem 
iz Rakeka so izgubili z rezultatom 1:5, čeprav so se kar trije dvoboji tesno 
končali z rezultatom 2:3. V drugem dvoboju so se nato pomerili z ekipo 
Logatca in jih premagali z rezultatom 5:0. 
Ekipa Cornilleau Mengeš 3 igra v Gorenjski namiznoteniški ligi. V prvem 
krogu so se srečali z ekipo PPE Erpo sistemi. Srečanje je bilo v dvorani 
ŠD Partizan Mengeš, 9. oktobra 2017. Mengšani so igrali v postavi: 
Mitja Zavec, Bor Rutar, Matej Prezelj, Javor Zavec, Rok Grad in zmagali 
z rezultatom 7:3. 

  Besedilo: MLAJ 
Foto: David Orešnik

Rezultati:  
Mladinci: 
1. mesto: Rok Trtnik 
9. - 16. mesto: Aljaž Frelih, Bor Rutar, Tim Pavli. 
Mladinke: 
2. mesto: Katarina Stražar 
3. - 4. mesto: Tara Kobetič 
9. - 16. mesto:Nika Kobetič 

Rezultati tekmovanj 

Odbojka: 
1. Team Kapš 
2. Loboda team 
3. Fantje vseh vetrov 
4. Šd Loka 

Balinanje: 
1. BK Duplica 
2. BK Mengeš 
3. Gašperji 
4. Budničar
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Prišli so tudi poškodovani igralci, ki so s svojo prisotnostjo, družabnostjo 
in navijanjem počastili ta dan. Ko smo začeli igrati, je sonce pregnalo 
meglo in nam pričaralo čudovito jesensko kuliso z bližnjimi drevesi, ki so 
jih krasili že odpadajoči listi pastelnih barv. Odigrali smo tri kola, najboljši 
dvojici pa sta se pomerili za zmago. Zmagovalna dvojica sta zasluženo 

Zaključek teniškega sezone 2017 na igriščih TK 
Mengeš

postala zimzeleni Darko Zupančič – Župca in ne več tako rosno mladi 
Borut Pišek. 
Že pred poldnevom so se začeli finalni dvoboji vseh lig, ki so se igrale od 
meseca ljubezni skozi vso teniško sezono. Ob igriščih so navijali gledalci 
za svoje finaliste, nagrajevali pa tudi lepe poteze nasprotnikov. Prisotna 
so bila presenečenja, saj so morali favoriti in tudi zaporedni zmagovalci 
lig tokrat priznati boljšo igro in premoč nasprotnikom. 
Po podelitvi pokalov za dosežena prva, druga in tretja mesta se je ob 
zatonu sončnih žarkov zaključila še ena teniška sezona TK Mengeš.

Besedilo in foto: Bregov Šimen

Prvo oktobrsko soboto, 7. dne v preteklem mesecu, se nas je zbralo nepričakovano veliko število teniških igralcev, da uradno 
zaključimo igranje v letu 2017 na dobro urejenih in vzdrževanih igriščih ob Pšati. V še meglenem jutru nas je bilo toliko, 
da smo se razporedili v nestalne dvojice, zapolnili vseh pet igrišč, dve dvojici pa sta morali počakati na prvo končano igro.

Zmagovalci lig: 

1. Ženske posamezno: Vanja Jovičevič 
2. Moški posamezno: 
    1. liga: Nejc Skok 
    2. liga: Gašper Grošelj 
    3. liga: Aleš Volgemut 
3. Mešane dvojice: Olga Avsenik in Andrej Peterlin - Petko 
4. Moške dvojice: Domen Dolinar in Igor Tomazin - Ičo 

Po bojih v skupinah in nato v izločilnih bojih sta v ženski kategoriji drugo 
in tretje mesto osvojili Mengšanki Katja Urankar in Nina Dodič. V moški 
kategoriji sta srebrni medalji odnesla dva člana badminton sekcije ŠD 
Partizan, in sicer Jure Šinkovec v kategoriji nad 36 let in Tomaž Magerl 
med mlajšimi. 
Začetek sezone se je pričel obetavno. Verjamemo, da bomo v tem duhu 
nadaljevali tudi v prihodnje in bomo lahko tako poročali o še več odličjih.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec 

Začetek boja za najvišja 
mesta v badmintonu
V nedeljo, 22. oktobra 2017, smo se udeležili prvega bad-
minton turnirja Lige Komenda v tej sezoni. Na igriščih v Har-
moniji se nas je zbralo dvaindvajset igralcev. Pomerili smo se 
v različnih kategorijah: ženske posamično, moški posamično 
do 36 let in nad 36 let.

Ženske posamično

Dva tedna kasneje je bil v Kranju odigran Slovenia Open 2017, turnir 
WTHT serije, ki vedno privabi tudi mnoge tuje tekmovalce. Ukrajinec 
Mykhaylo Shalomayev je prekinil petletno vladavino Čehov in prvič 
zmagal na turnirju serije WTHT. Od članov NHK Mengeš je bil znova 
najuspešnejši Bernard Škrlep, ki je v osmini finala presenetil Tima We-
isseisna, a potem klonil v četrtfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu in 
končal kot sedmi. S tem se je v skupnem seštevku Slovenskega pokala v 
namiznem hokeju prebil na drugo mesto.

Besedilo in foto: B. Š.

Bernard Škrlep na 
drugem mestu v 
skupnem seštevku
Nova sezona se je začela prav v Mengšu, tekmovalci so se 
pomerili v namiznem hokeju že na štirinajstem Mengeš Ope-
nu, ki je potekal v času sejma. Zmaga je odšla v Kranj, slavil 
je Tim Weisseisen, ki je v finalu ugnal Anžeta Božiča (oba 
NHK Kranj), za zadovoljstvo v domačem klubu pa je poskrbel 
Bernard Škrlep s tretjim mestom.

Mengeš 
Open 2017 
(z leve): A. 
Božič, B. 
Škrlep, T. 
Weisseisen



KULTURA

V septembru smo poleg tradicionalnega programa na 25. Sejmu v 
Mengšu odigrali nekaj rockovskih uspešnic. Pravi rock koncert pa 
smo izvedli v petek, 29. septembra, v Domžalah v Češminovem 
parku, kjer smo imeli skupni koncert z Godbo Domžale, ki je pred-
stavila godbo v gibanju oz. figurativno korakanje. 
Prvi oktobrski nastop smo imeli kar pri našem dolgoletnem članu 
Janiju, ki je praznoval abrahama. Poleg dveh nastopov na Oktober-
festu v Ljubljani in Mariboru smo kot presenečenje nastopili na pra-
znovanju 20. letnice Špas teatra, ki je bilo v četrtek, 26. oktobra. 
Praznični večer smo popestrili z nekaj koračnicami nato pa četrtkov 
večer zaklučili v godbenem domu z vajo, saj nas v novembru čaka 
tekmovanje v zabavnem programu za Pokal Vinka Štrucla v Ormo-
žu. Tradicionalno pa že zdaj pridno vadimo tudi za božično-novo-
letni koncert, ki bo 26. decembra  v KD Mengeš. Več o tem pa v 
naslednjih prispevkih.

Besedilo: Maja Keržič

Jesenske aktivnosti Mengeške godbe
Mengeški godbeniki in godbenice imamo jeseni veliko nastopov. Septembrsko dogajanje smo zaključili s koncertom na 25. Sejmu 
v Mengšu ter rock koncertom v Češminovem parku. Oktobra smo sodelovali na dveh oktoberfestih, obogatili 20. obletnico Špas 
teatra v Mengšu ter tradicionalno sodelovali na komemoracijah v Loki in Mengšu ter 1. novembra na mengeškem pokopališču.

Godba v parku, nastop Mengeške godbe z rock programom v Češmino-
vem parku v Domžalah. Foto: Karin Božič

"Polje sanj" Špele 
Magister na Rečici ob 
Savinji
Prva Lenartova prepletanja je organiziralo Kulturno društvo 
likovnih ustvarjalcev GAL z Rečice ob Savinji, prvo nedeljo v 
oktobru - v okviru tradicionalnega Lenartovega sejma.

Razstava z naslovom Dober kruh je likovni prikaz vzdušja domačnosti 
in dobrote, kar pravzaprav simbolizira kruh. Za razstavo je dipl. kiparka 
Nadja Osojnik izbrala dela likovnih ustvarjalcev iz cele Slovenije. Med 
njimi je tudi likovno delo »Polje sanj« Špele Magister v mešani tehniki. 
Špela je najmlajša članica našega društva tako po starosti kot tudi po 
stažu v društvu. 

Besedilo: Binca Lomšek 
Foto: Špela Magister

Mengeška godba na dveh Oktoberfestih
Oktobra je čas za Oktoberfest, čeprav tisti pravi na Bavarskem v resnici poteka že v septembru in le nekaj dni tudi v mesecu oktobru.

Mengeška godba se je odzvala povabilu in zaigrala na kar dveh Okto-
berfestih v organizaciji podjetja Porsche Slovenija, s katerim uspešno 
sodelujemo že tretje leto. Prve pivske veselice smo se udeležili v pe-

tek,  13. oktobra, v Ljubljani, nato pa teden kasneje, 20. oktobra, še v 
Mariboru. 
 Obe prireditvi sta imeli za nas praktično enak protokol. Godbeniki smo 
najprej pri vhodu preigravali koračnice in druge zabavne melodije, s ka-
terimi smo pozdravljali množico obiskovalcev. Nato smo s korakanjem 
po šotoru otvorili uradni začetek prireditve. Med odmorom smo se za-
služeno okrepčali s pivom, pivskimi klobasicami in prestam, ob drugem 
prihodu v šotor pa smo spremljali prihod častnih gostov. V Ljubljani smo 
korakali z mladimi smučarskimi skakalci in Petrom Prevcem, v Maribo-
ru pa s priljubljenima pevcema, Alfijem Nipičem in Edvinom Fliserjem. 
 Naš glasbeni prispevek je glede na pozitivne odzive poslušalcev in or-
ganizatorjev vse prisotne navdušil, tako da si tudi drugo leto obetamo 
podobno sodelovanje. 

 Besedilo: Maja Keržič
Foto: Porsche Slovenija

Mengeška godba že tretjič na Oktoberfestu v Ljubljani

Špela je najmlajša 
članica Likovnega 
društva Mengeš
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Dobenska umetnica Brigita Herjavec
V rokodelstvu je del naše zgodovine, del srca, del duše naših prednikov, vrednost in lepota, ki ne mine in loči rokodelske izdelke od 
velikoserijskih, industrijsko narejenih za množice. Brigita je prepričana, da znanje naših dedov ne sme iti v pozabo, zato že nekaj 
let prenaša znanje, ki ga je pridobila, vsem, ki si želijo spoznati lončarsko vreteno ter ostale ročne tehnike oblikovanja keramike.

Od slikanja, s katerim se je ukvarjala v začetku svoje umetniške dejav-
nosti, je njena umetniška pot pred dobrimi 15 leti, ko je spoznala svo-
jo mentorico Mojco Žalik, zavila v lončarske vode. Ona jo je uvedla v 
skrivnosti lončarjenja. Lončarsko vreteno in glina sta jo povsem prevzeli. 
Brigita ustvarja tako z rdečo in črno glino, ki sta zelo primerni za etno-
keramiko kot tudi za moderne izdelke. Najljubša pa ji je bela glina, saj 
kot pravi, si kot neposlikano platno želi čopiča. Z umetelnim spiralastim 
okrasjem ali vrtnicami že sama po sebi dobi status umetnine. Včasih 
doda na izdelke različne barve, pa tudi šaljive napise, ki jih popestrijo.   
To je zelo prefinjen izdelek, popolna novost na slovenskem trgu. Prime-

ren je tudi za poročno slavje oz. posebne, svečane dogodke. Skledica 
je izdelana iz bele gline, po sestavi podobne porcelanu, zato je izredno 
lahka. Izdelana je popolnoma ročno, tehnologija postopka pa je lastna 
inovacija in je zavita v tančico skrivnosti.  
"Ideja o keramični čipki se mi je dolgo vrtela v mislih, razvijala pa sem jo 
približno dve leti. Od ideje do uporabnega izdelka sem imela vrsto težav, 
različnim mojstrom-orodjarjem sem razlagala, kaj želim narediti in kaj 
potrebujem, a je večina le nejeverno zmajevala z glavo, češ da zamisel 
ni izvedljiva, ker je čipka preveč delikatna. Iskreno povedano, do prvega 
poizkusa tudi sama nisem vedela, ali bo postopek, ki sem si ga zamislila, 
res deloval." 
Brigita je umetnica, ki v svoje keramične izdelke vključuje tudi zlato. »Zla-
to se dodaja kot nadglazura v tretjem žganju keramike na 700 stopinj C«. 
Z dodajanjem te žlahtne kovine se lepota in vrednost izdelkov še poveča, 
namenjeni so predvsem za posebne priložnosti. Poudarila je še, da ne 
izdeluje masovne keramike, temveč le visoko kvalitetne, unikatne izdelke, 
največkrat po naročilu.
Zaupala nam je še, da se trudi, da ne bi postala ukalupljena, "... zato stal-
no raziskujem in eksperimentiram. V oblikovanje vsakega kosa keramike 
dam del sebe, kot je nedavno zapisala neka moja učenka na facebooku".  
Brigita je tudi mama treh otrok, ki počasi a vztrajno stopajo na samostoj-
no pot, toda še vedno jo potrebujejo. "In tudi razveseljujejo me, čeprav 
je vzgoja v bistvu največja umetnost in najodgovornejši poklic v življenju."

Besedilo in foto: T. Vidrgar 

Prvo srečanje slovenskih orgličarjev
Večnamenska ploščad ob domžalski tržnici je zadnja leta postala prizorišče najrazličnejših prireditev, kjer se pod geslom Dobro-
došli v Domžalah s kulinarično, turistično in kulturno ponudbo predstavljajo različni kraji, pokrajine in društva.

V soboto, 21. oktobra 2017, pa so omenjeno ploščad na pobudo Štefa-
na Borina in Marjana Urbanije iz orgličarske sekcije Sejmarji kulturnega 
društva Mihaelov sejem iz Mengša in v organizaciji Občine Domžale 
zasedli najbolj znani in priljubljeni slovenski orgličarji, ki delujejo v raz-
ličnih zasedbah ali pa nastopajo posamično. Zvoki orglic so se razlegali 
čez celo dopoldne vse do 13. ure, za vezno besedo je skrbela Majda 
Grošelj. Glasbeniki so s svojim nastopom v tem času razveselili še sta-
rejše v Domu upokojencev Domžale.

Poleg Sejmarjev so se predstavili še Poljanski orgličarji iz Poljan nad 
Škofjo Loko, ki jih vodi Anton Krek, nato Oto Nemanič in Jure Čemas z 
Gornje Lokvice pri Metliki, za njima pa še mojster orglic Robert Ivačič, 
ki ga je spremljal kitarist Marjan Brezovar. Mlado generacijo so za-
stopali orgličarji podmladka folklorne skupine KUD Oton Župančič iz 
Sore pri Medvodah, ločeno pa so nastopili še domžalski orgličarji Silvo 
Girandon v duetu z Janezom Vrenjakom – Stegnom in Matjaž Brojan. 
V bogatem programu smo slišali še Loške orglice društva U3 iz Škofje 
Loke pod vodstvom Ivanke Prezelj. Zaigrali pa so še trije posamezniki: 
Janko Mlakar s kitaristom Ernestom Kosom iz Ljubljane in Sandi Petrej 
iz Vojnika pri Celju. Srečanje pod naslovom Slovenski orgličarji na plac 
pa so sklenili Sorški orgličarji iz Sore pri Medvodah, ki jih vodi Zdenka 
Bergant.
Na sobotnem srečanju slovenskih orgličarjev so obiskovalci na stojnici 
Melodije iz Mengša orglice lahko tudi kupili, na voljo pa je bila še notna 
literatura za začetnike in napredne orgličarje. Za jesenski utrip pa so 
s ponudbo pečenega kostanja, palačink in jabolčnega mošta poskrbeli 
člani Turističnega društva Jarše-Rodica.
Glede na dober odziv številnih poslušalcev so organizatorji sklenili, da 
bo srečanje postalo tradicionalno.

Besedilo: Miha Ulčar in Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Slovenska ustvarjalka z Dobena, Brigita Herjavec, oblikuje čudovi-
to unikatno keramiko. V velik ponos ji je edinstven izdelek, skleda 
s keramično čipko, ki je našla pot med »velike«, kristal iz Rogaške 

in idrijsko čipko, protokolarna darila Republike Slovenije.

Zvoki orglic so se razlegali čez celo dopoldne vse do 13 ure

Uresničila je idejo o keramični čipki, ki jo je razvijala dve leti
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"Jesen" v medgeneracijskem centru Bistrica
V avlo MGC Bistrica  je prišla »Jesen«. Velik mozaik in skupina platen.  Vsa ta likovna dela so popestrila stene v avli ter 
v  življenje stanovalcev doma in obiskovalcev prinesla zlate odtenke jeseni. Odprtje skupinske  razstave  članov Likovnega  
društva Mengeš  je bilo 10. oktobra.

V kulturnem programu je skupina Medgeneracijska skupina Rožmarin 
iz Doba napolnila veliki prostor s svojimi ubranimi glasovi ljudskih 
pesmi ob spremljavi harmonike, da so prisotni kar pritegnili s petjem. 
Tudi z izvirnimi  skeči iz vsakodnevnega življenja so izzvale sproščen 
smeh. 
Predsednica Likovnega društva Mengeš, Leonida Goropevšek,  je pri-
sotnim predstavila  društvo in uspehe članov ter bogate aktivnosti. 
Simfonija toplih jesenskih barv, nenavadni in bogati motivi, ki se ra-
hlo naslanjajo na dela znanega italijanskega slikarja Giuseppeja Ar-
chimbolda, privlačijo s svojo izvirnostjo. Veliki jesenski mozaik krasi 

Irena Gorenc se je udeležila  23. Ex tempora Sora 2017, ki 
je potekal v času od 16. septembra do 15. oktobra 2017. 
Tema letošnjega Ex tempora je bila Spomin na Soro. Li-
kovno kritiko je podala Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka. 

V prostorih KUD-a Sora je bilo razstavljenih 24 likovnih del devetnaj-
stih avtorjev. Tokrat je Irena upodobila »Kraljice hruške«, motiv si je 
zamislila ob ogledu kraja Sora. Hruške so v zgodnjem jesenskem času 
že ležale na tleh, njena pot v Sori pa jih je prečkala. Irena je vedno 
izvirna pri iskanju motivov, tako je tudi »Kraljice hruške«  v svojem 
likovnem izrazu upodobila v pokrajino ob Sori.

Besedilo: Binca Lomšek 
Foto: Irena Gorenc

Irena Gorenc sodelovala 
na Ex temporu 2017

Tokrat je Irena upodobila »Kraljice hruške«, motiv si je zamislila ob 
ogledu kraja Sora.

Predsednica Likovnega društva Mengeš, Leonida Goropevšek, je prisotnim predstavila društvo in uspehe članov ter bogate aktivnosti

KULTURA

prostor v avli - njegova velikost je 210 x 300 cm - in je v prostor pri-
nesel poseben  jesenski pridih, polno mero toplote in darov jeseni na 
platnih. Razstavljenih je še šestnajst slik posameznih članov društva, 
ki vsak s svojim likovnim pristopom upodablja portret jeseni. Kolikor 
različnih barv je na platnih, toliko različnih videnj jeseni, vsak avtor je 
svoje videnje absolutno individualiziral. 
Razstava bo na ogled dober mesec, v tem času MGC Bistrica praznu-
je tudi svojo peto obletnico delovanja. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Kulturno društvo Andraž in likovna sekcija sta 13. okto-
bra 2017, ob 25. obletnici Andraške poti in 30. pohodu 
po poteh Andraža pripravila likovno razstavi na temo »pla-
ninstvo«. Sodelovalo je veliko število domačih likovnikov,  
likovnikov iz Polzele, Likovnega društva Mengeš ter učenci 
podružnične osnovne šole. Lojze Burja in Binca  Lomšek sta 
sodelovala s kar osmimi likovnimi upodobitvami gora.

Na začetku je bil premierno predvajan  kratek film Zgodovina in 
znamenitosti Andraža. Domači Vaški godci so popestrili prireditev, 
članice kulinarične skupine pa so pripravile domače dobrote. 
Veliko število likovnih upodobitev gora v Domu krajanov je privabilo 
ogromno obiskovalcev, kar potrjuje, da je likovna dejavnost živa tudi 
na podeželju. 

  
Besedilo in  foto: J. Šmon

Ina Malus in Cvetka Vačun

Likovniki razstavljajo na 
Andražu pri Polzeli

"Preplet" Irene Gorenc 
na razstavi velika črta
Na  tematsko  razstavo velika črta v organizaciji JSKD IO 
Domžale se s sliko »Preplet« uvrstila članica Likovnega dru-
štva Mengeš Irena Gorenc.

Selekcijo oddanih del je v skladu z razpisnimi pogoji opravila selek-
torica Saša Bučan, sodelovali so likovniki iz širše gorenjske regije. Za 
razstavo v Galeriji Domžale je selektorica izmed 36 izbrala 13 del. 
Odprtje razstave je bilo 3. oktobra. Razstava bo na ogled do 13. ok-
tobra 2017, od ponedeljka do petka, od 17. do 19. ure. 

Besedilo Binca Lomšek 
Fotografije: Irena Gorenc

Irena Gorenc ob sliki 
"Preplet"

Prvi november v Mengšu
Prvega novembra pri nas obeležujemo dan spomina na mrtve ozi-
roma praznik vseh svetih. 

Dan vseh svetih je katoliški praznik, ki ga praznujejo skoraj pov-
sod po svetu, v čast in spomin kot praznik vseh svetnikov. Tudi v 
Mengšu je soj sveč in svetle lune lepo obsijal pokopališče. Redki 
obiskovalci pa so tudi ponoči obiskali razsvetljene grobove in s 
spoštovanjem pozdravili svoje rajne.

Besedilo in foto: E.V.

Pokopališče v Mengšu
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Svečani koncert ob-65 letnici Kulturnega društva 
Svoboda Mengeš 
V Kulturnem domu Mengeš je bil 20. oktobra 2017 svečani koncert z naslovom To je veselje. Kulturno društvo Svoboda Mengeš 
letos praznuje 65 let, Folklorna skupina in Mešani pevski zbor pa 45 let neprekinjenega delovanja. Za uvod v svečani koncert 
so vsi nastopajoči s pesmijo »Stu ledi, stu ledi naj pride nuoter«, ob spremljavi godcev, povabili občinstvo na svečano proslavo.

Otroška folklorna skupina predstavlja zgodbo "Od zemlje do kruha"

Na odru se je pelo in plesalo, da je bilo veselje.
Folklorna skupina Svoboda Mengeš se je predstavila s tremi sek-
cijami – otroško, mladinsko in člansko, vsaka s svojim programom 
in vsebinsko tematiko.
Najmlajši plesalci pod mentorstvom Boštjana Sveteta so prikazali 
zgodbo »Od zemlje do kruha«. Letos se lahko pohvalijo z uvrstitvijo 
na regijsko revijo najboljših na Gorenjskem, v Rogaški Slatini pa so 
prejeli zlato priznanje za svoj nastop.
Mladinska folklorna skupina, ki jo prav tako vodi Boštjan Svete, 
ima svetlo prihodnost, saj ima eno najštevilčnejših skupin v Slo-
veniji. Lani so se lotili zahtevnega spleta plesov iz Razkrižja, letos 
se jim je uspelo uvrstiti na državno srečanje folklornih skupin v 
Beltince.
Članska folklorna skupina, njen mentor je Zoran Jagodič, se po-
naša s številnimi nastopi doma in turnejami v tujini. Člani so si v 
45 letnem delovanju ustvarili ime, ki sodi v sam vrh ljubiteljskih 
folklornih skupin v Sloveniji. Pred dvema letoma so se na povabilo 
svetovne organizacije CIOFF odpravili na zelo uspešno turnejo v 
Indonezijo, letos pa v Portoriko. Gostovanje na takih festivalih je 
odgovorno, saj predstavljajo svoj kraj in svojo domovino.
Na svečanem koncertu so polno dvorano obiskovalcev navdušili s 
hudomušnim plesom »Trentarji na obisku v Mengšu«. 

MePZ Svoboda Mengeš ohranja pevsko tradicijo v Mengšu.
Pevci so se na svečanem koncertu predstavili s cvetnim izborom 
različnih pesmi. V 45 letih delovanja zbora se je zvrstilo več kot 
300 pevcev in pevk ter sedem zborovodij. Zadnja tri leta zbor vodi 
Iztok Kocen. Poleg božično-novoletnega in letnega koncerta vsako 
leto s pesmijo in prijazno besedo razveselijo oskrbovance Doma 
počitka v Mengšu. Gostujejo v raznih krajih po Sloveniji in v zamej-
stvu. Lani je bilo lepo peti v Križnem hodniku Minoritskega samo-
stana v Piranu, zelo svečano pa tudi v Grand hotelu v Portorožu.
V zadnjem letu so dvakrat pogledali k našim južnim sosedom. Prvi 
koncert prijateljstva treh dežel: Islandije, Slovenije in Hrvaške je bil 
v Pazinu, idejo za nastop pa sta dala basist Tomaž in njegova se-
stra Ana, ki živi na Islandiji in poje v ženskem zboru iz Akureyrija.
To poletje, so nastopili na drugem koncertu prijateljstva v Rovinju. 

S 60-članskim moškim zborom iz Walesa, Velika Britanija, so nav-
dušili občinstvo. 
Poseben izziv za pevce je bila prva javna, odprta pevska vaja pred 
Kulturnim domom Mengeš. Želeli so predstaviti, kako poteka obi-
čajna pevska vaja. Drugačna je bila le po tem, da so povabljene in 
naključne poslušalce pogostili s prigrizki in napitki.
Z odprto pevsko vajo so želeli pridobiti nove pevce in pevke, ki 
še zbirajo pogum, da se jim pridružijo. Pevske vaje so prijetno 
delovne, pa tudi humorne zaradi iskrivih dirigentovih komentarjev.
Pevci so se na svečanem koncertu spomnili tudi prvega zborovodje 
MePZ Svoboda, prof. Tomaža Habeta, ki je letos praznoval okrogli 
življenjski jubilej, 70. obletnico rojstva. Pod njegovo taktirko je v 
zboru pelo 60 pevcev. Nekaj »ta pridnih« jih še vedno vztraja. Žal 
se koncerta ni mogel udeležiti.
Poslal je pozdravno pismo, v katerem je čestital pevcem in foklor-
nikom za jubilej. V čast prof. Habetu so pevci zapeli dve pesmi, ki 
jo je pred nedavnim napisal za zbor. 
Voditelja koncerta sta povabila k besedi župana Franca Jeriča in 
druge goste, ki so želeli voščiti ob jubileju.

Obletnica društva je tudi mejnik, ko društvo pregleda aktivna 
leta članov.
Pevcem so podelili bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke, 
folklornikom pa bronaste, srebrne in zlate Maroltove značke. Ča-
stno Gallusovo značko sta prejela pevca Miha Mihelčič in Tomaž 
Korbar. Častno Maroltovo častno značko pa so prejeli folkloristi: 
Edo Reven, Matjaž Loboda, Sabina Loboda, Jerneja Eržen in Zo-
ran Jagodič. Priznanja je podelil Matej Primožič, vodja območne 
izpostave JSKD Domžale. Pred koncem koncerta so sledile zahvale 
vsem donatorjem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi koncerta. 
Predsednica KD Svoboda Mengeš in MePZ Svoboda Mengeš je 
sklenila svoj zahvalni govor: »To smo mi, Svoboda Mengeš danes in 
tudi za jutri … in to je veselje!« Koncert se je končal tako kot se je 
začel, svečano in veselo. Vsi nastopajoči so se zahvalili občinstvu 
s skupno pesmijo Navzgor se širi rožmarin.

Besedilo in foto: Olga Pavlin

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

POLITIKA

Pred desetimi leti samo Občina Mengeš 
ni hotela pristopiti k obnovi in povečanju 
zmogljivosti Medobčinskega vodooskrbne-
ga sistema Krvavec. Edina izmed šestih 
občin, največja 30-odstotna solastnica in 
nosilka vodnih pravic alpske vode izpod Kr-
vavca. Za 42 l/s od 142 l/s. Po petdesetih 
letih delovanja brez stroškov črpanja in s 
prihodki od generirane električne energije. 
Pet občin sedaj razpolaga tudi z našo alp-
sko vodo in z našo lastnino.
Vodo je upravljavec zaprl pred dvema le-
toma in nedavno celo porušil povezavo. Si 
predstavljate to samovoljo, ki meji na ka-
znivo dejanje? Neodgovorno in sporno je 
delovanje župana g. Jeriča, ker ne varuje 
interesov Občine Mengeš – vodnih pravic 
in solastnine. Da ne omenjam odgovornosti 
glede zdrave pitne vode, varne in zanesljive 
oskrbe, pa tudi stroškov in gospodarnosti. 
Nenazadnje pa je ob vsem tem tragično 
in sramotno dejstvo, da so bili Mengšani 
glavni pobudniki in graditelji sistema. Gle-
de (ne)umnosti takega ravnanja je najboljši 
odgovor petih občin, ki (ne)umno upora-
bljajo krvavški vodovod z alpsko vodo Ka-
mniških Alp.
Od pred desetimi leti govorjenega in natol-
cevanega ter izgovarjanja na strokovnjake 
in 'strokovnjake' se ni uresničilo prav nič. 
Resnično nič. Takrat so se v množično 
obrambo take odločitve razpisali v decem-
brskem Mengšanu Skupina občanov (!?), 
lista LOM župana g. Jeriča, stranka SLS 
podžupana g. Vahtarja, vsi trije brez poi-
menskega podpisa in stranka LDS podžu-
pana g. Janežiča s podpisanim g. Guban-
cem.

10 let je od odločitve, da Občina Mengeš ne sodeluje pri obnovi krvavškega vodovoda in se raje preusmeri z oskrbe z alpsko 
vodo na podtalnico domžalskega vodovoda. 2 leti je od zaprtja dotoka alpske vode izpod Krvavca. In nekaj manj od dejanske 
porušitve vodovodne povezave.

Obletnici za zdravje in varnost dolgoročno nevarni 
odločitvi o pitni vodi

Zaradi omejitev pri objavah skrajšano na-
vajam le glavne (menda strokovno podprte) 
argumente županove liste LOM, zakaj so 
podprli nesodelovanje največje lastnice pri 
obnovi krvavškega vodovoda, in usmeritev 
občine, z večinoma alpske vode Kamniških 
Alp, na lastne vodne vire – kar je daleč od 
resnice. Na primer:
    • o usmeritvi na lastne vire – tri dolomi-
tne vrtine na Mengeškem polju, od katerih 
je aktivirana le ena. Še na tej imamo le 
22-odstotkov vodnih pravic.
    • o zelo onesnaženi vodi na Krvavcu: To 
je floskula brez osnove, ki je bila zelo raz-
širjena. Vpogled v analize kamniške vode 
v Iverjih (Kamniška Bistrica) in krvavške 
vode v Izvirih pod Krvavcem pokaže, da 
imata enake oz. primerljive kemične in mi-
krobiološke lastnosti. 
    • da smo na koncu krvavškega vodovoda 
in zato je otežen dotok vode: To je daleč 
od strokovnosti, če je sistem hidravlično 
ustrezno izveden in upravljan. Tudi Kranj 
oz. Šenčur in Vodice oz. Komenda so ena-
ko oz. primerljivo oddaljeni od zajetij. 
    • tožbe, birokracija, odškodnine za iz-
gradnjo novega vodovoda – kako huda ovi-
ra in zakaj, ne želijo razlagati: Vsak izgovor 
je dober za propagandno (samo)prepriče-
vanje. 
    • da sta občini Cerklje in Komenda veli-
ko večji porabnici vode (letališče, poslovna 
cona). Kakšen razlog oz. uslužnost (ser-
vilnost), ki nima nobene zveze z vodnimi 
pravicami in količinami, ki pripadajo posa-
mezni solastnici in so urejene z ustreznimi 
pretoki oz. količinami!
Pred dvema letoma je Občina Mengeš 
(dokončno!?) zaprla dotok alpske vode na 
meji med občinama Komenda in Mengeš 
pri Topolah (Obvestilo JKP Prodnik z dne 
11. 11. 2015). Lani pa je JKP Prodnik še 
fizično odstranil povezavo. Če je to storil 
samovoljno, brez pisnega sklepa župa-
na, je to kazniv poseg v lastnino Občine 
Mengeš! Da župan Jerič ne ukrepa oz. je 
dovolil samo zaprtje dotoka in zastaranje 
(neuporabnost!?) ter porušitev priključka 
vodovoda iz Komende do Topol, meji tudi 
na njegovo kazensko, ne le 'politično' (ne)
odgovornost.
Torej najmanj dve leti voda podtalnica iz 
domžalskih vodnjakov v celoti nadome-

Povezovanje vodovodov srednja Sava: Cerklje, 
Domžale, Kamnik, Komenda, Kranj, Ljublja-
na, Mengeš, Šenčur, Trzin, in Vodice

ZA zdravo, dobro, varno, zanesljivo, PITNO 
VODO

šča alpsko vodo izpod Krvavca. Poleg po-
membnih deležev pesticidov, kdaj tudi nad 
dovoljenimi mejnimi vrednostmi, analizira-
nih v naših laboratorijih, sta analizi v tujini 
zaznali tudi prisotnost hlapljivih halogen-
skih spojin.
Podroben pregled stanja po desetih letih 
glede na strokovne in propagandne naved-
be objavljam na spletu.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, Civilna iniciativa 
Mengeš



Mengšan – november 201740

Jože Brojan med prejemom gasilskega odlikovanja ob 80-letnici društva

V spomin Jožetu Brojanu, 
Regalovemu Jožetu iz Loke pri 
Mengšu
Člani društva in drugi vaščani, smo v ponedeljek 23. 10. obnemeli ob vesti o 
njegovem nenadnem odhodu, prav ob zaključku njegovega 66. leta življenja. Še 
pred dvema dnevoma, v soboto, smo se v večjem številu s sosednjimi društvi 
zbrali pri vsakoletni gasilski maši v loški cerkvici, za katero je kot gasilec in klju-
čar cerkvice skrbno pripravil vse potrebno, da je slovesnost potekala nemoteno. 

R
odil se je 24. oktobra 1950 kot tretji 
izmed štirih otrok v družini. Po kon-
čani osnovni šoli se je podal v uk za 
avtoličarja k mojstru Alojzu Veseliču 

v Mengeš. Poklicno izobraževanje je uspešno 
zaključil in opravljal svoj poklic v več delov-
nih sredinah, nazadnje v podjetju Aerodrom 
Ljubljana, do upokojitve v letu 2010. Z ženo 
Marjano sta ustvarila topel dom za družino, 
na vrtu rojstne hiše. Prijeten dom sta zapolnila 
hči Barbara in sin Andrej. Tudi po poroki hčere 
in sina, sta mladi družini z vnuki, vedno našli 
varno zavetje pri očetu in dedku.
V gasilske vrste je vstopil kot pionir pri rosnih 
osmih letih. V letu 1968 je opravil osnovni te-
čaj za gasilca in kasneje še nadaljevalni tečaj. 
S sodelovanjem v gasilski operativi je nese-

bično opravljal dela v reševalnih akcijah, kot 
tudi delovnih akcijah za potrebe društva, saj 
je bil 16 let tudi podpoveljnik. Ko je društvo 
nabavilo večje gasilsko vozilo, je kot voznik z 
izpitom C kategorije vrsto let vestno opravljal 
tudi to dolžnost. Prav gotovo je bila posnema-
nja vredna njegova želja po ureditvi novega, 
bolj primernega doma za potrebe gasilskega 
društva s prepotrebnimi prostori tudi za drugi 
dve društvi v vasi. Ob tem je nam v času, ko je 
bil stari dom porušen, nov pa v gradnji, dajal 
zavetje in prostor za seje, ki smo jih imeli v 
njegovi hiši. Vseskozi gradnje je tvorno sode-
loval in v mnogo čem pripomogel, da smo se 
po dobrem letu že vselili v nov dom in ga ob 
75. obletnici društva v letu 2008 tudi predali 
v uporabo. Vestno je beležil dogajanja tako v 

našem društvu, kot tudi širše v rodni vasi, ter 
jih s tenkočutno slovensko besedo objavljal v 
občinskem glasilu. Kar vrsto let je v sleherni 
številki Mengšana bil vsaj en tvoj tekstovni in 
slikovni prispevek. Tudi zapis o sobotni maši 
za pokojne in še žive gasilce v loški cerkvi je 
imel v ponedeljek že dokončan, žal pa ga je 
smrt presenetila in ga je morala na uredništvo 
poslati tvoja življenjska sopotnica Marjana.
V društvu smo že dlje časa načrtovali pripra-
vo kronike. Naposled smo se ob 80-letnici 
lotili priprave kronike oz. zbornika. Z velikim 
veseljem in žarom in poln načrtov je sprejel 
delo v uredniškem odboru. V zborniku z na-
slovom »Loka pri Mengšu v objemu časa« je 
zapustil neizbrisen pečat z opisom cerkve sv. 
Primoža in Felicijana, o rojevanju in delovanju 
Kulturnega društva Antona Lobode in izborom 
ter opisom znanih Ločanov. Občina Mengeš 
je uredniškem odboru v letu 2014 podelila 
priznanje Znak občine Mengeš. Že desetletje 
prej, v letu 2003 pa je prejel Srebrno priznanje 
občine Mengeš v znak aktivnega delovanja v 
obeh društvih.
Predolg spisek bi bil, če bi hoteli naštevati vsa 
tekmovanja, katerih se je udeležil že v pionir-
skih vrstah, kasneje pa v mladinskih in član-
skih desetinah. Tudi kot član veteranske ekipe 
je sodeloval dokler mu je zdravstveno stanje to 
dopuščalo. Neštetokrat smo se veselili uspe-
hov, bila so tudi razočaranja, toda vedno je z 
optimizmom in voljo pristopil ob novih izzivih. 
Ob tem je ostalim članom desetine dajal zgled 
ter jih bodril na nastopih. Svoje znanje in ve-
ščine je uspešno prenašal na nove generaci-
je gasilcev in gasilk v našem društvu, ter kot 
mentor vrsto let vodil različne desetine. V letih 
1969 do 1975, ter 1980 do 1990 je bil tudi 
član UO. Za prizadevno delo v gasilskih vrstah 
je bil nagrajen s Priznanjema gasilske zveze III. 
stopnje ter I. stopnje. Prejel je tudi Gasilsko 
odlikovanje III. stopnje, ter Značko za dolgole-
tno delo za 50-let dela v društvu. V letu 2013 
mu je bila podeljena tudi Plaketa gasilskega 
veterana. S ponosom in častno je nosil gasilsko 
uniformo na raznih prireditvah in slovesnostih.
V imenu PGD Loka pri Mengšu se mu iskreno 
zahvaljujemo za njegovo delovanje in nepre-
cenljiv prispevek v delu društva.
Svojo zadnjo knjigo, z opisom cerkvice sv. Pri-
moža in Felicijana je naslovil: »Kjer duša najde 
svoj mir«. Upamo in verjamemo, da je njego-
va duša že našla večni mir in pokoj. Njegova 
dela bodo vsem nam obveza in vodilo, da delo 
v društvu nadaljujemo. To je bilo prav gotovo 
tudi njegovo vodilo in želja, saj sta v naše vr-
ste, poleg druge generacije, že vključena tvoja 
vnuka Miha in Žiga.

Besedilo: Miro Urbanc, Prostovoljno gasilsko 
društvo Loka pri Mengšu 

Foto: PGD Loka pri Mengšu

VELIKI MENGŠANI
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S
vojo prvo pesniško zbirko je izdal leta 
1989, njej pa so sledile še štiri. Napi-
sal je pet del realistične proze, zbirko 
pravljic in preko dvesto besedil za 

narodno-zabavne ansamble. Kot pisatelj otro-
ške in mladinske književnosti je bil slogovno 
blizu mladim, pogosta tema njegovih proznih 
besedil pa je bilo družinsko življenje na pode-
želju s poudarkom na krščanskih vrednotah. 
Tematika in liki so običajno vzeti iz domače-

ga, vaškega okolja, in marsikdo med nami se 
lahko prepozna v njegovih delih.
Kot predsednik pripravljalnega odbora za 
ustanovitev Kulturnega društva Antona Lo-
bode je leta 1994 kot njegov ustanovitelj, s 
čimer se je vedno rad pohvalil, uresničil svojo 
dolgoletno željo in željo vaščanov Loke, da 
bi v vasi obudili oz. nadaljevali kulturno de-
javnost, ki so jo začeli naši predniki. Ves čas 
je bil aktiven član izvršnega odbora in več 
mandatov tudi tajnik. Dolga leta je skrbno 
pripravljal Primožev večer, ki je postal pre-
poznaven pevski večer v občini, nanj pa je 
najraje povabil domači pevski zbor, Pevsko 
skupino Rž, s katerim je sodeloval tudi kot 
pisec besedil.
Zadnja leta je Jože namenil predvsem po-
pisovanju kulturne in cerkvene dediščine. V 
novembru 2009 je uredil monografijo Janko 
Testen - slikar in frančiškanski brat iz Loke 
pri Mengšu, bil je urednik izdaje spominskih 
razglednic z loškimi motivi, leto kasneje pa 
je pripravil še zloženko Ločani, ki so po letu 
1800 odgovorili na Božji klic. Leta 2015 je 
uredil brošuro Kjer duša najde svoj mir. Vse 
omenjene monografije je izdalo naše društvo. 
Bil je tudi soavtor knjige Loka pri Mengšu v 
objemu časa, za katero je kot član uredni-
škega odbora prejel znak Občine Mengeš, za 
svoje kulturno delovanje pa je bil leta 2012 
nagrajen z zlatim priznanjem ZKDOM.
Med nami je bil priljubljen in zelo spoštovan, 
tudi zaradi ažurnega, natančnega in vestnega 

dela, s čimer nam je bil v velik zgled. Iz ozadja 
nas je znal spodbujati in voditi ter je bil v mar-
sičem naš veliki učitelj.
Za sabo zapušča veliko zapuščìno, saj ima 
njegovo zbirateljsko in raziskovalno delo, 
predvsem pa redno zapisovanje v lokalno gla-
silo Mengšan in tednik Družina, vrednost tudi 
za rodove za nami.
Poleg svojih domačih je Jože najbolj ljubil 
Loko, kar je zapisal tudi v pesmi, ki ji Ločani 
tako radi prisluhnemo: »Oj, Loka mi draga, 
oj, Loka, ti moja, kot mlada nevesta si lepa 
vse dni, pozimi, poleti, jeseni, spomladi, se v 
tvojem naročju prav luštno živi.«
»Loka je zavita v žalost. Odšel je eden najpo-
membnejših gradnikov duhovnega in kultur-
nega življenja v Loki,« je te dni napisala ena 
izmed vaščank.
Ločani ga bomo pogrešali, nanj pa nas bodo 
poleg omenjenega spominjali vodnjak, most, 
cerkev, njegova  fotoaparat in kolo pony ter 
številni pogovori, v katerih so se naša mnenja 
včasih tudi razhajala, a nas je to hkrati tudi 
zelo povezovalo.
Življenje sestavlja tisto, kar iz njega napravi-
mo. Jožetovo življenje je bilo zelo bogato: z 
ustvarjalnostjo, modrostjo, pogumom in ne-
verjetnim entuziazmom. Zelo ga bomo pogre-
šali. Družini Brojan v imenu članov KD Antona 
Lobode izrekam iskreno sožalje.

Nataša Vrhovnik Jerič, predsednica IO KD 
Antona Lobode

PISMA BRALCEV

V slovo Jožetu Brojanu
Ponedeljek, 23. oktober, je bil za Jožetove prijatelje in sosede zelo žalosten dan. Presunjeni smo ob novici, da se je dan 
pred njegovim 67. rojstnim dnem naše skupno sobivanje končalo za vedno. Veliko je spominov, ki smo jih več kot 25 let 
na kulturnem področju preživljali skupaj, čeprav je Jože svoje kulturno, predvsem pa književno delovanje, pričel mnogo 
prej, pred skoraj štiridesetimi leti.

Ko nebo nad 
Mengšem 
zažari

Nebo nad Mengšem je zažarelo 23. okto-
bra 2017, ko so nas oblaki na nebu in od-
boj sonca v zahajanju očarali, da smo vsi 
strmeli navzgor.

Besedilo in foto: Nina Kobler

Zadnja leta je Jože Brojan namenil predvsem 
popisovanju kulturne in cerkvene dediščine
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ZAHVALE - OGLASI

Mirno in spokojno si zaspala,                                                                                                                    
v večni sen od nas odpotovala.                                                                                                               
Naj bo srečno tvoje potovanje                                                                                                                  

in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 89. letu starosti 

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

LEOPOLDINA GOSAR,
rojena Mrak,
iz Mengša

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

svete maše. 
Hvala župniku, gospodu Koširju, za lepo opra-
vljen pogrebni obred ter pevski skupini Grm za 

sočutno petje.
Hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih sočustvo-
vali z nami in drago mamo Poldo pospremili na 

njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

Veš, da je vse tako, kot je bilo, 
v vsaki stvari si, ki je v hiši, 

v mislih si, besedah naših, da, celo v sanjah, 
le da korak se tvoj nič več ne sliši … 

(J. Medvešek)

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je dan pred 67. rojstnim 

dnem sklenil naš dragi mož, ati, ata, brat, 
stric, tast in prijatelj

JOŽE BROJAN
iz Loke pri Mengšu

Ob prezgodnji in boleči izgubi se najlepše 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom, sodelavcem, Občini Mengeš, 
Občinskemu odboru N.Si, vsem imenovanim 

in neimenovanim za besede tolažbe, darovano 
cvetje, sveče, denarne darove in darove za sv. 

maše in cerkev. Hvala Občinskemu odboru 
N.Si Mengeš – Nova Slovenija krščanski demo-
krati za organizacijo žalne seje v njegov spomin 

ter govornikom predsednici N.Si ge. Ljudmili 
Novak,  županu Občine Mengeš g. Francu 

Jeriču, g. Matevžu Bolti in ge. Urši Posavec.
Iskrena hvala za molitev v mrliški vežici s. Bar-
bari Šelih, sodelavkam Karitasa, p. Boštjanu 

Nemaniču in bivšemu mengeškemu župniku g. 
Janezu Avseniku. Hvala gasilcem iz PGD Loka 

pri Mengšu za častno stražo in spremstvo, 
enaka zahvala velja tudi gasilskim tovarišem 
iz okoliških gasilskih društev – PGD Mengeš, 
Topole, Trzin, Jarše-Rodica in PIGD Lek. Kar 
najlepše se zahvaljujemo govornikom g. Petru 
Petriču, ge. Nataši Vrhovnik Jerič in g. Petru 
Jemcu, ki ste z besedo opisali delo, življenje 

in trud našega atija za domači kraj, občino ter 
podružnično in farno cerkev. 

Zahvala velja tudi duhovnikom g. Marku Košir-
ju, g. Štefanu Babiču in g. Branku Balažicu za 
pogrebni obred, pritrkovalcem, pevcem Kvarte-
ta Krt za izbrane zapete pesmi, trobentačema 
Franciju in Roku Stopar za poslovilno pesem 

ter Pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji 

poti.

Vsi njegovi

V zgodnjem sobotnem jutru
Si tiho in mirno zaspal,

Zapustil dom si, svoje drage
In za vedno odšel, daleč, daleč stran.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 75. Letu starosti 

zapustil naš

FELIKS ŠEGATIN
iz Mengša

7. 8. 1942–28. 10. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, gasilcem, balinarjem, znancem in vsem, 

ki ste ga imeli radi, za stisk rok, izrečene besede 
sočutja in tolažbe, darovano cvetje, sveče in svete 

maše.
Posebno se zahvaljujemo gasilcem PGD Loka pri 
Mengšu, Mengeš, Topole in Trzin, vsem gasilskim 
društvom iz okolice in praporščakom, za častno 

stražo in povorko.
Hvala g. Miru Urbancu in Petru Petriču za zapisan in 

prebran poslovilni govor.
Hvala duhovniku g. Bogdanu Dolencu za lep cer-

kveni obred in lepo pridigo, ki jo je rodilo dolgoletno 
poznanstvo in spoštovanje, pevcem KRT za presun-
ljivo zapete pesmi ob slovesu, trobentaču za zaigrano 
pesem, zvonjenje v Mengšu, g. Janezu  Galjotu za 

zvonjenje v Loki in pogrebni službi Vrbančič. 
Hvala cvetličarnam Marjeta v Mengšu in Omersa 
v Domžalah, za lično izdelane vence in žarnega 

venčka.
Posebna zahvala gre dr. Gabrijeli Kovač Mohar za 

skrb in pomoč ob njegovi hudi bolezni in patronažni 
sestri Sabini iz ZD Mengeš ter dr. Globočnik in osebju 
OI Ljubljana, ki so ljubeznivo in spoštljivo pomagali 
pri njegovem zdravljenju in preskrbi kisika za lažje 

prestajanje bolezni. Hvala tudi podjetju Pulmodata za 
stalno skrb in dostavo potrebnega kisika.

Hvala sorodnikom, prijateljem in gasilcem iz Loke, 
Mengša, Topol in okolice ter balinarjem iz Mengša, 
ki ste ga obiskovali v bolnici in na njegovem domu, z 
njim pokramljali, ga tolažili in mu kakorkoli pomagali.

Še enkrat HVALA vsem in vsakomur posebej, ki 
ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi 

zadnji poti, in vsem gasilcem, ki ste ga tako številčno 
pospremili ob slovesu in mu tako dokazali, kako radi 

ste ga imeli.
Hvala tudi vsem, ki boste obiskovali njegov poslednji 

dom in zanj molili.

Vsi njegovi
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Kogar imaš rad nikdar ne umre,

le daleč je …

V SPOMIN

MARJANU IN MAJI ŽNIDAR
iz Mengša

Ni je solze, ki bi ju obudila,
ni je sile, ki bi ju v naš dom vrnila.

26. oktobra pred osmimi leti je zaznamoval 
naš čas Marjan in odšel v večnost k svoji ženi 
Maji. Tam ga je že čakala od 28. novembra 

2003.

Hvala vsem, ki zanju molite ob preranem grobu 
in ju ohranjate v lepem spominu.

Močno vaju pogrešamo otroci Kaja, Tea, Mar-
jan Luka, starši ter ostalo sorodstvo.

Mirno in spokojno si zaspal, 
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti 

sklenil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, 
brat in stric

ANTON FRIŠKOVEC
iz Mengša, Slomškova ulica 2

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

sveče ter mašne daritve.

Hvala dr. Melaniji Nikić Gačeša in sestri Andre-
ji, gospodu župniku Štefanu Babiču, pevcem in 

PS Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 

Ujet v naša srca 
z najlepšimi spomini, 

vsak naš korak 
spremljaš v tišini.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 89. letu sklenil naš 

dragi oče, dedek, brat, 
stric in tast

JOŽEF KUNSTELJ 
iz Mengša, Zavrti 41

Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, polepšali obred, darovali 

cvetje, sveče in maše, se iz srca zahvaljujemo. 

Hvala za tople besede in hvala vsem, ki ste ga 
cenili in ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi

Regionalni karierni sejem
MojeDelo.com 2017 – Ljubljana 

Sreda, 29.11.2017 med 10.00 – 
19.00, Cankarjev dom, Ljubljana 

Vstop in vse spremljevalne dejavno-
sti so brezplačne!

Ekipa zaposlitvenega portala MojeDelo.
com že 13 let deluje na trgu dela in 

ponuja številne priložnosti za zaposlova-
nje. Brezposelnim želimo pomagati, da 

hitreje najdejo novo zaposlitev, podjetjem 
pa omogočiti neposreden stik z ustreznimi 

kandidati iz njihove okolice. Priložnosti 
bomo po dobrem odzivu v letu 2016 
ponovno ustvarjali v Ljubljani in sicer 
v sredo, 29. novembra med 10.00 in 

19.00 v Cankarjevem domu, Ljubljana. 
Soustvarjali boste delovna mesta v vaši 
občini in javnosti poslali močno sporo-
čilo, da aktivno sodelujete pri reševanju 
problema lokalne nezaposlenosti. Poleg 
tega pa boste tudi vzpodbudili mobilnost 
strokovnjakov znotraj regije in preprečili 

njihovo izseljevanje v druge regije in 
tujino.
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V TOREK, 5. 12. 2017 OB 16.30 NAS BO 
PRED CERKVIJO SV. MIHAELA V MENGŠU 
OBISKAL SVETI MIKLAVŽ,

V TOPOLAH PRI KAPELICI 
SV. LUCIJE POD PLEŠO PA OB 18.00.

VABIMO VSE PREDŠOLSKE 
OTROKE IZ MENGŠA 
IN TOPOL, DA SE SKUPAJ 
S STARŠI UDELEŽITE 
NJEGOVEGA OBISKA!

KULTURNO DRUŠTVO FRANCA JELOVŠKA MENGEŠ
PRIHOD SV. MIKLAVŽA STA OMOGOČILI: ŽUPNIJA MENGEŠ 
IN S SOFINANCIRANJEM OBČINA MENGEŠ

MIKLAVŽ OBIŠČE DOBENO
Turistično društvo Dobeno in turistična kmetija Blaž, s pomočjo občine 
Mengeš organizirajo tradicionalni OBISK MIKLAVŽA na DOBENEM.
Dogovorjeno je, da pride s svojim spremstvom, v torek 5. 12. 
2017, zvečer ob 17.30 k »Blažu«, kjer nas bo razveselil, z svojim 
programom, prižgal bo novoletne lučke in obdaril otroke. 

Za Dobenske otroke bo darila prispevalo TD in občina Mengeš, za 
vse ostale zainteresirane, ki želijo »miklavževati« na Dobenem, pa 
je prispevek za darilo 10 €, (darila bodo enaka) na obdarovanca. 
Prosimo, da vsi (Dobenci in ostali), ki želijo, da jih obdari Miklavž 
(zaradi priprave daril), to sporočijo do torka, 28. XI. 2017, v KT 
BLAŽ, Primožu!
Za vse prisotne otroke bodo pri »Blažu« pripravili brezplačen, topel 
čaj in slastne palačinke.

Prijazno vabljeni!

SV. MIKLAVŽ s spremstvom

BO OTROKE IZ LOKE OBISKAL,

V TOREK, 5. DECEMBRA 2017, OB 17.30,
V PARKU PRI KAMNITEM MOSTU.

OBDARIL BO OTROKE PRVEGA RAZREDA IN MLAJŠE,
sladkih bombončkov pa boste deležni tudi večji otroci in 
odrasli!

Za Miklavževo obdarovanje bosta poskrbela, 
KD Antona Lobode Loka in Občina Mengeš.


