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Mednarodni petdnevni 
dogodek v AIA – 
Mladinskem centru 
Mengeš

Mengeški orliči 
za nagrado že pri 
enajstih in dvanajstih 
letih poleteli na 
Bloudkovi velikanki

Predstavitev nove 
knjige na Dobenu

Folklora mi je zlezla 
pod kožo in ostala moja 
ljubezen

26 28 3410 21

Četrte vaške igre v 
Loki

Veselje Marka Harnolda Švajgerja, ki 
je med fanti prvi pritekel na cilj na 
otroškem teku na 600 metrov



 

KO ANGLEŠČINA POSTANE VESELJE!

INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE

IN KONVERZACIJA

ZA OSNOVNOŠOLCE

Termini: 

3. in 4. razred: od 14.30 do 16.00

6. in 7. razred: ob ponedeljkih od 16.30 do 18.00

8. razred: ob sredah od 14.00 do 15.30

Informacije in prijave na:

https://www.speakup.si/tecaji-za-sole/

E-pošta: info@speakup.si

Tel.: 041 986 501

Naslov: Trdinov trg 14, Mengeš
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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 2019

Vsebina prispevkov in fotografij objavljenih v Mengšanu so avtorsko delo osebe 
podpisane na koncu vsakega prispevka (lahko tudi lastnik avtorskega dela ali 
zastopnik avtorja) in tako odraža mnenja, stališča, informacije ali prepričanja 
izključno samo avtorja in ne uredništva ali založnika. Zato izključno avtor 
zakonsko in moralno odgovarja za verodostojnost vsebine in navedb. Uredništvo 
pa si pridržuje pravico neobjave v posebnih primerih, ki jih določa zakonodaja.
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Podnebno izredno stanje
V začetku novembra se je več kot 11 tisoč znanstvenikov 
iz 153 držav podpisalo pod opozorilno pismo človeštvu o 
podnebni krizi (Ripple idr. 2019, BioScience).

Znanstveniki imajo moralno dolžnost, da človeštvo nedvoumno opo-
zorijo na kakršnokoli katastrofalno grožnjo in da 'stvari povedo ta-
kšne, kot so', so zapisali.
Svarijo pred izrednim stanjem zaradi podnebne krize, ki nas je zajela. 
Ugotavljajo, da je slednja tesno povezana s prekomerno potrošnjo in 
razkošnim življenjskim stilom, zanjo pa so najbolj odgovorne pred-
vsem bogate države z zgodovinsko največjimi izpusti toplogrednih 
plinov. Kot zelo zaskrbljujoče znake človeških aktivnosti med drugim 
prepoznavajo rast populacije ljudi in živine, proizvodnjo mesa, sve-
tovni bruto domači proizvod, porabo fosilnih goriv, število letalskih 
potnikov idr. Posledice teh aktivnosti so izguba ledenega pokrova, 
segrevanje, zakisovanje ter dvig gladine oceanov, požgane površine 
zaradi vse bolj pogostih in intenzivnih gozdnih požarov, ter drugi eks-
tremni vremenski pojavi in s tem povezani stroški.
Pozivajo k drzni in koreniti spremembi ekonomske politike, ki jo pre-
poznavajo kot ključni vzrok za podnebno krizo. 
Dobra novica, pravijo, je, da takšna sprememba, ki bo socialno in 
ekonomska pravična za vse, obeta veliko večjo blaginjo za ljudi kot 
trenutni "business as usual".
Upajo, da se bomo tako odločevalci kot celotno človeštvo odzvali na 
izredno stanje in ukrepali za ohranitev življenja na planetu Zemlja, 
našem edinem domu.

Dr. Miha Mikelj
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Komasacija Drnovo
V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel 
oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in pozneje 
tudi novih poteh), ki pa posebej ne bodo označeni. Ker v tem času 
večjih del na polju ni, upamo, da vas izvajalec agromelioracije (to je 
Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci) ne bo 
preveč oviral.
Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, povezanih z izvedbo 
agromelioracijskih del in vas prosimo za razumevanje.

Besedilo: občinska uprava

V prejšnjih mesecih ste bili lastniki zemljišč na komasacij-
skem območju Drnovo (najprej na Upravni enoti v Kamniku, 
pozneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, 
ki so vam bila dodeljena v postopku komasacije. Ob tem so 
bile odmerjene tudi nove poljske poti, zato vas obveščamo, 
da se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do začetka 
spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, 
kot je to predvideno v projektih agromelioracij. Na Drnovem 
gre predvsem za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih 
poti in rekultivacijo nekaterih robnih zaraščenih površin.

Spoštovani,

Vljudno Vas vabiva
na odprtje dokončane obvoznice Mengeš,
v soboto, 16. novembra 2019, ob 11. uri, 

ob izvozu Topole.

Slavnostni govornik bo Marjan Šarec,
predsednik Vlade RS.

Vljudno vabljeni.

                            Stanislav Remic                                      Franc Jerič           

         Direktor Gorenjske gradbene družbe d.d.                                   Župan Občine Mengeš
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Občina Mengeš je na »Javnem razpisu za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofi-
nanciranje investicij v novogradnje javnih pokritih športnih objektov in sofinanciranje nakupa opreme za olimpijske špor-
tne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019« uspešno pridobila sredstva v višini 488.750,00 EUR. V četrtek, 11. 
oktobra, sta si v okviru razpisa skladnost stanja na terenu s posredovano dokumentacijo ogledala mag. Darko Repenšek, 
vodja Sektorja za razvoj športa in športne infrastrukture, in Maja Skale, svetovalka za področje športne infrastrukture, ki 
je vodila razpis (oba Direktorat za šport).

Maja Skale je ob ogledu objekta pojasnila: »Namen sredstev je zago-
toviti kakovostne pogoje za izvajanje športne dejavnosti za vse katego-
rije uporabnikov ter ustvarjanje pogojev za razvoj tudi tekmovalnega 
športa.« 
Mag. Darko Repenšek, vodja Sektorja za razvoj športa in športne infra-
strukture pa je še posebej poudaril: »Odločitev za sofinanciranje je po-
vezana tudi z drugimi elementi, ki določajo kvalitetno izvajanje špor-
tnih dejavnosti, od visoko strokovno usposobljenega kadra za delo s 
športniki, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi športni pedagogi, pa 
do široke baze mladih, ki se ukvarjajo s športom. V občini Mengeš ste 
imeli izpolnjene vse pogoje, zato ste tudi pridobili nepovratna sredstva 

Nejc Vozelj, vodja gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš pri SGP Graditelj, d. d., Maja Skale, svetovalka za področje športne in-
frastrukture, mag. Darko Repenšek, vodja Sektorja za razvoj športa in športne infrastrukture (oba Direktorat za šport), Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne 
šole Mengeš, in Uroš Drobež, vodja investicij na Občini Mengeš, so si ogledali stanje na gradbišču in načrte za nadaljnjo gradnjo.

Obnovitvena dela na 
spomeniku talcem na 
Zalokah v Mengšu 
zaključena

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Na spomeniku talcem na Zalokah v Mengšu so bile 
obnovljene spominske plošče, na novo so bile vklesane črke 
in pripravljeni so bili novi postavki.

Ogled gradbišča in načrtov za gradnjo Športne 
dvorane Mengeš uspešen, nepovratna sredstva 
ministrstva pristojnega za šport bodo izplačana še v 
letu 2019

za sofinanciranje športnega objekta.« Pri pregledu stanja športa v ob-
čini in društev je izpostavil pomen upravljanja športne dvorane, saj je 
to zagotovilo za uspešno vzdrževanje dvorane, ki bo uporabnikom na 
vseh ravneh omogočalo kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti: »Ne 
glede na vsa pričakovanja ima prednost pri uporabi športnega objekta 
osnovna šola, izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni, torej 
domača društva in klubi. Šele kasneje pa je seveda dobrodošla tudi 
tržna dejavnost, ki pa tudi zaradi obvez lokalne skupnosti do izvajanja 
Nacionalnega programa športa nikakor ne sme biti v ospredju.«

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

OBČINA
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Gradbišče večnamenske Športne dvorane Mengeš 
so si ogledali svetniki in svetnice Občine Mengeš in 
člana Gradbenega odbora

Predstavnik izvajalca Nejc Vozelj, vodja gradnje, SGP Graditelj, je 
pojasnil, da dela potekajo v skladu s terminskim planom in da bodo 
konec oktobra postavljene stene. V prvi polovici novembra bodo ob 
ugodnih vremenskih razmerah z avtodvigalom postavljeni strešni no-
silci, nato bo objekt pokrit z montažno streho, do zime pa tudi zaprt. 
V zimskih mesecih bodo nadaljevali z deli v notranjosti objekta. Bog-
dan Jamšek, tehnični direktor, SGP Graditelj, pa je pojasnil, da so 
posebnost dvorane tudi svetlobniki, ki preusmerijo največjo mogočo 
količino zunanje svetlobe s strehe v notranje prostore, s tem je omo-
gočena izvrstna naravna razsvetljava od svita do sončnega zahoda. 
Med ogledom so se udeleženci seznanili tudi z informacijo, da je 

V četrtek, 17. oktobra, je občinska uprava Občine Mengeš organizirala ogled gradbišča za svetnice in svetnike ter člane 
Gradbenega odbora nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. V uvodnem delu ogleda so bili predstavljeni 
načrti gradnje, že realizirane faze in predstavljene nadaljnje aktivnosti. Bogdan Jamšek, tehnični direktor SGP Graditelj, 
je pojasnil: »V mesecu novembru smo dogovorjeni za dostavo osmih 42 m dolgih strešnih nosilcev. V ta namen bomo 
začasno odstranili avtobusno postajo ob občinski stavbi, za nekaj dni pa se bo spremenil tudi prometni režim v naselju 
Mengeš.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pohvalil sodelovanje z izvajalcem: »Z družbo SGP Graditelj smo sodelovali 
že pri gradnji vzhodnega prizidka Osnovni šoli Mengeš. Že takrat smo bili zadovoljni s sodelovanjem in pričakujemo, da 
se bo uspešno nadaljevalo tudi v prihodnje.«

Udeleženci ogleda med ogledom terena za ureditev zunanjih igrišč

javno naročilo za dobavo in vgradnjo  športne opreme dvorane v za-
ključni fazi ter da je v popisu opreme poleg standardnih športnih 
igrišč za nogomet, košarko, odbojko, badminton in rokomet vključena 
tudi plezalna stena v velikosti 12 x 12 m. 
Pri ogledu na terenu so posebno pozornost namenili ureditvi zunanjih 
igrišč, kjer bodo igrišča za nogomet, košarko, rokomet ter 200 m 
dolga tekaška steza. Zarisana bo tudi površina za igro med dvema 
ognjema. Vsa igrišča bodo nameščena jugovzhodno od Osnovne šole 
Mengeš, z urejanjem pa bodo začeli takoj, ko bodo to dopuščale 
vremenske razmere v gradbeni sezoni 2020.
Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih tudi z roki za izvedbo. Izvajalec 
je pojasnil, da bodo z deli zaključili v poletnih mesecih, potem pa 
bodo začeli s pridobivanjem ustreznih dovoljenj za predajo športne 
dvorane v uporabo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je vsem 
zahvalil za obisk in na koncu povedal: »Izvajalec ima za izvedbo 
del na voljo 365 dni od dneva uvedbe v delo. Vse kaže, da nam bo 
gradbena sezona v letu 2019 naklonjena ter bo objekt pokrit in zaprt 
še pred zimo. Kako intenzivna bodo dela v nadaljevanju, težko pred-
vidimo, lahko pa zagotovimo, da si bomo še naprej prizadevali, da 
bo Športna dvorana Mengeš predana v uporabo oziroma dokončana 
v šolskem letu 2020/21.«

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Brezplačno in samoplačniško cepljenje proti gripi

Do brezplačnega cepljenja so upravičene osebe starejše od 65 let, 
nosečnice, ekstremno debele osebe (itm nad 40) ter bolniki s kro-
ničnimi boleznimi obtočil, kroničnimi bolezni dihal, kroničnimi bole-
znimi sečil, kroničnimi boleznimi jeter, metabolnimi boleznimi (slad-
korna bolezen), živčno mišičnimi in vezivnimi boleznimi, malignimi 
obolenji ter boleznimi krvi in krvotvornih organov, boleznimi, ki sla-
bijo imunski sistem. Za samoplačnike pa bodo organizirane cepilne 
ambulante, in sicer bo urnik za te objavljen naknadno na spletni stra-
ni Zdravstvenega doma Domžale.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo
Vir: https://www.zd-domzale.si/

Na spletni strani Zdravstvenega doma Domžale znova obveščajo, da se je začelo cepljenje proti gripi. Vsi pacienti, ki so 
upravičeni do brezplačnega cepljenja, naj se zglasijo pri svojem osebnem zdravniku v mesecu novembru, decembru ali 
po potrebi v januarju.
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V A B I M O   V A S  
 

na tradicionalno 17. dobrodelno prireditev 
šolskega sklada Osnovne šole Mengeš 

 
 
 
 
 

v petek, 15. 11. 2019, 
ob 19.00 v Kulturnem domu Mengeš. 

 
 

Nastopili bodo: 
Mengeška godba 

Neisha 
Klapa Lumin 

Šolski pevski zbor OŠ Mengeš 
Maja Keržič 

Neža Juvančič 
Klemen Juvančič 

 
 
 

Vsa zbrana sredstva bomo namenili za pomoč učencem iz 
socialno ogroženih družin. 
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Zadnji dan oktobra žalni 
slovesnosti pri spomeniku 
žrtvam NOB v Loki pri 
Mengšu in pri spomeniku 
talcem na Zalokah v 
Mengšu

V komemoracijah so sodelovali tudi gasilci vseh treh prostovolj-
nih društev, taborniki RUP Mengeš, veterani vojne za Slovenijo 
Mengeš in Društvo upokojencev Mengeš. Žalni slovesnosti je pri-
pravila Občina Mengeš v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Občine Mengeš.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Žalno slovesnost so poleg žalostink Mengeške godbe 
s svojim programom obogatili še pevci pevske skupine Rž. 
Barbara Justin je pripravila recital, slavnosti govornik je bil 
Jože Vahtar.

Žalno slovesnost so poleg žalostink Mengeške godbe s svojim programom 
obogatili še pevci pevske skupine Rž

Slavnosti govornik na žalnih slovesnostih pri spomeniku žrtvam NOB v 
Loki pri Mengšu in pri spomeniku talcem na Zalokah v Mengšu je bil Jože 
Vahtar

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

z vsemi, ki ste dopolnili 75 ali več let.

Tradicionalno druženje
bo v soboto, 30. novembra, 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, 27. novembra, 2019,

na telefonski številki 01 7237 081 

Občina Mengeš.
Franc Jerič,

župan Občine Mengeš
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Kronologija leta 2016, 2017 in 2018 aktivnosti 
Občine Mengeš v zvezi z manjkajočim delom 
obvoznice Občine Mengeš
11. 5. 2016 – obisk Vlade RS v osrednjeslo-
venski regiji in skupni sestanek županov ob-
čin Mengeš, Trzin in Domžale z ministrom za 
infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem. Pred-
stavniki Franc Jerič, župan Občine Mengeš; 
Toni Dragar, župan Občine Domžale; Peter 
Ložar, župan Občine Trzin; dr. Peter Gašper-
šič, minister s predstavniki Ministrstva za in-
frastrukturo. Tema sestanka: izgradnja manj-
kajočega dela obvoznice Mengeš, povezoval-
ne ceste Želodnik–Vodice in umestitev trase 
obvoznice Trzin; problem tovornega prometa. 
Rezultat: prioriteta je izgradnja manjkajočega 
dela obvoznice v občini Mengeš.
Junij 2016 – prošnja za termin za operativ-
ni sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo 
za začetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš.
Junij 2016 – preusmeritev na Direkcijo RS 
za infrastrukturo, ki je odgovorna za izgra-
dnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini 
Mengeš.
Junij 2016 – prošnja za termin za operativ-
ni sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo 
za začetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš.
Avgust 2016 – obvestilo predstavnikov na 
Direkciji RS za infrastrukturo, da obstaja za-
radi neizgrajenega manjkajočega dela obvo-
znice v občini Mengeš možnost zapore cest.
Avgust 2016 – preusmeritev na DARS, ki je 
odgovorna za izgradnjo manjkajočega dela 
obvoznice v občini Mengeš.
Avgust 2016 – prošnja za termin za operativ-
ni sestanek na DARS-u za začetek potrebnih 
aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela 
obvoznice v občini Mengeš.
2. 9. 2016 – sestanek s pristojnimi na 
DARS-u, na sedežu družbe v Celju. Pred-
stavnika Občine Mengeš: Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš, Urban Kolar, direktor občin-
ske uprave Občine Mengeš. Tema sestanka: 
nevzdržno stanje glede tovornega prometa v 
občini Mengeš in takojšnja izgradnja manjka-
jočega dela obvoznice v občini Mengeš; Ob-
čine Mengeš je podala pobudo za zalaganje 
potrebnih sredstev za izgradnjo manjkajoče-
ga dela obvoznice v občini Mengeš.
4. 9. 2016 – Izdaja sklepa o omejitvi upo-
rabe občinskih cest za tovorna vozila v delu 
Grobeljske, Kamniške in Kolodvorske ceste 
Sklep izdal: Franc Jerič, župan Občine Men-
geš. Izhodišča za izdajo sklepa: zaradi vse 

večjega števila tranzitnega tovornega pro-
meta, ki zaradi neprilagojenega cestišča za 
omenjeni promet ogroža varnost šibkejših 
udeležencev v prometu, kot so šolarji, pešci, 
kolesarji, ter zaradi obrabe in propadanja že 
obnovljenih cestišč. Promet je z vertikalno 
prometno signalizacijo prepovedan za vsa 
vozila s skupno maso več kot 7,5 t.
12. 9. 2016 – sestanek na Direkciji RS za 
infrastrukturo. Predstavniki Občine Mengeš: 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš; Urban 
Kolar, direktor občinske uprave Občine Men-
geš; Franc Hribar, predsednik Odbora za oko-
lje in prostor Občinskega sveta Občine Men-
geš. Tema sestanka: nevzdržno stanje glede 
tovornega prometa v občini Mengeš; takoj-
šnja izgradnja manjkajočega dela obvoznice 
v občini Mengeš; pregled podane pobude ob-
čine o zalaganju potrebnih finančnih sredstev 
za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v 
občini Mengeš.
10. 10. 2016 – sestanek pri ministru za 
infrastrukturo, dr. Petru Gašperšiču. Pred-
stavnika Občine Mengeš: Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš, Urban Kolar, direktor občin-
ske uprave Občine Mengeš. Drugi navzoči: 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, 
dr. Peter Gašperšič, minister, mag. Darja 
Kocjan, generalna direktorica Direktorata za 
kopenski promet, mag. Zvonko Zavasnik, 
Marjeta Vozelj; predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo, Tomaž Willenpart; predstavni-
ki DARS-a, Vili Žavrlan, Janez Kušnik. Tema 
sestanka: nevzdržno stanje glede tovornega 
prometa v občini Mengeš in zahteva po takoj-
šnji izgradnji manjkajočega dela obvoznice v 
občini Mengeš; obravnava ponudbe občine 
za zalaganje lastnih sredstev za realizacijo 
gradnje; prost prometni pretok na obvozni-
ci, da bo lahko v polni meri namenjena svoji 
funkciji (preusmeritev tovornega tranzitnega 
prometa).
16. 11. 2016 – shod občank in občanov 
za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v 
občini Mengeš. Shod je organizirala civilna 
iniciativa za izboljšanje prometnih razmer v 
Mengšu. Zbralo se je več kot 150 protestni-
kov. Navzoči so bili gasilci, kasneje ob zasto-
ju prometa v celotnem Mengšu so prišli tudi 
policisti. Shoda sta se udeležila tudi župan, 
Franc Jerič, in podžupan Bogomir Ropotar, 
ki sta udeležencem in novinarjem predala iz-
javo Občinske uprave Občine Mengeš v zve-
zi z aktivnostmi za izgradnjo manjkajočega 
dela obvoznice Mengeš. Shod se je začel ob 

16.00 in zaključil ob 16.30, protestniki so 
se z obljubo, da se bodo shodi nadaljevali do 
izgradnje obvoznice, razšli po 17. uri.
7. 2. 2017 – delovni sestanek na Ministrstvu 
za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski 
promet. Predstavniki Občine Mengeš: Franc 
Jerič, župan Občine Mengeš. Predstavni-
ci Ministrstva za infrastrukturo: mag. Darja 
Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski 
promet; Marjeta Vozelj, podsekretarka, ki 
spremlja pripravljalne aktivnosti za gradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš. Tema sestanka: Informacije o aktivno-
stih in začetku gradnje manjkajočega dela 
obvoznice v občini Mengeš.
11. 4. 2017 – delovni sestanek župana s 
predstavniki družbe DRI – upravljanje inve-
sticij, d. o. o. Predstavniki Občine Mengeš: 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Predstav-
niki DRI: Aleš Hojs, direktor za področje cest 
in razvojnih projektov; Bojan Cerkovnik, vod-
ja projekta gradnje obvoznice v Občini Men-
geš. Tema sestanka: informacije o izvedenih 
aktivnostih in začetku gradnje manjkajočega 
dela obvoznice v občini Mengeš.
25. 4. 2017 – pisno poslansko vprašanje 
poslanca mag. Marka Pogačnika v zvezi s 
problematiko izgradnje ceste Želodnik–Men-
geš–Vodice naslovljeno na ministra za infra-
strukturo dr. Petra Gašperšiča. Odgovor je 
skupaj z vprašanji objavljen na spletni strani 
Občine Mengeš.
13. 6. 2017 – delovni sestanek župana s 
predstavniki družbe DRI – upravljanje inve-
sticij, d. o. o. Predstavniki Občine Mengeš: 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Pred-
stavniki DRI: Aleš Hojs, direktor za področje 
cest in razvojnih projektov; Bojan Cerkovnik, 
vodja projekta gradnje obvoznice v Občini 
Mengeš. Tema sestanka: Pregled dosedanjih 
aktivnosti v zvezi z izgradnjo manjkajočega 
dela obvoznice v občini Mengeš.
30. 6. 2017 – obvestilo o trenutnem stanju 
postopkov pri dokončanju obvoznice Mengeš. 
DARS je obvestil Ministrstvo za infrastrukturo 
o trenutnem stanju postopkov pri dokončanju 
obvoznice Mengeš: Za realizacijo so zagoto-
vljena vsa potrebna sredstva; Pridobljena so 
vsa potrebna zemljišča; Začeli so se postopki 
za pridobitev PGD; Oddana vloga za pridobi-
tev okoljevarstvenega soglasja; Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije je že izdal 
kulturno-varstveno soglasje; V teku je posto-
pek javnega razpisa za izbiro projektanta.
4. 10. 2017 – delovni sestanek župana s 
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predstavniki družbe DRI – upravljanje inve-
sticij, d. o. o. Predstavniki Občine Mengeš: 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Predstav-
niki DRI: Bojan Cerkovnik, vodja projekta 
gradnje obvoznice v občini Mengeš. Tema se-
stanka: Pregled dosedanjih aktivnosti v zvezi 
z izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v 
občini Mengeš.
15. 12. 2017 – delovni sestanek župana s 
predstavniki družbe DRI – upravljanje inve-
sticij, d. o. o. Predstavniki Občine Mengeš: 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Predstav-
niki DRI: Aleš Hojs, direktor za področje cest 
in razvojnih projektov; Bojan Cerkovnik, vodja 
projekta gradnje obvoznice v občini Mengeš. 
Tema sestanka: Pregled dosedanjih aktivnosti 
v zvezi z izgradnjo manjkajočega dela obvoz-
nice v občini Mengeš.
22. 3. 2018 – predstavitev projekta izgra-
dnje manjkajočega dela obvoznice v občini 
Mengeš na Občinskem svetu Občine Men-
geš. Predstavniki Občine Mengeš: Franc Je-
rič, župan Občine Mengeš, Bogdan Ropotar, 
podžupan občine Mengeš, Občinska uprava 
in Občinski svet Občine Mengeš. Predstavniki 
DRI: Aleš Hojs, direktor za področje cest in 
razvojnih projektov. Tema predstavitve: Pre-
gled dosedanjih aktivnosti v zvezi z izgradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš.
16. 5. 2018 – Uprava družbe DARS potr-
di začetek postopka oddaje javnega naročila 
za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice 
Mengeš »Izgradnja glavne ceste Želodnik–
Mengeš–Vodice, odsek obvoznica Mengeš, 
pododsek krožišče na Kamniški cesti (v km 
6.680) do navezave na obstoječo glavno ce-
sto (v km 8.520).
4. 6. 2018 – Nadzorni svet družbe DARS je 
zavrnil začetek postopka oddaje javnega na-
ročila za izgradnjo manjkajočega dela obvo-
znice Mengeš – obrazložitev v dopisu DARS 
(Zadeva: Potek aktivnosti za dokončanje 
manjkajočega dela obvoznice Mengeš).
5. 6. 2018 – dopis Občinske uprave Mengeš, 
ki je bil poslan na Ministrstvo za infrastruktu-
re, v zvezi z zadržanjem oddaje javnega naro-
čila za izgradnjo manjkajočega dela obvozni-
ce Mengeš na seji Nadzornega sveta DARS, 
dne 4. 6. 2018, in prošnja za sestanek z dr. 
Petrom Gašperšičem, ministrom RS za infra-
strukturo.
14. 6. 2018 – ponovni dopis Občinske upra-
ve Mengeš, ki je bil poslan na Ministrstvo za 
infrastrukture, v zvezi z zadržanjem oddaje 
javnega naročila za izgradnjo manjkajočega 
dela obvoznice Mengeš na seji Nadzornega 
sveta DARS, dne 4. 6. 2018 in s prošnjo za 
sestanek z dr. Petrom Gašperšičem, mini-
strom RS za infrastrukturo.
19. 6. 2018 – sestanek na družbi DARS 
glede zadržanja oddaje javnega naročila za 

izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Men-
geš in o možnostih, da se postopek za zače-
tek postopka oddaje javnega naročila nada-
ljuje (dopis DARS).
20. 6. 2018 – dopis Občinske uprave Men-
geš za sklic sestanka na Ministrstvu za in-
frastrukturo s predstavniki uprave družbe 
DARS, Nadzornega sveta DARS in Ministr-
stva za infrastrukturo.
22. 6. 2018 – dopis dr. Petra Gašperšiča, 
ministra RS za infrastrukturo (Zadeva: Gra-
dnja obvoznice Mengeš), ki ga je minister 
poslal Upravi družbe DARS (dopis MZI).
3. 7. 2018 – novinarska konferenca, na ka-
teri je župan skupaj s predstavniki vključenih 
institucij, dr. Petrom Gašperšič, ministrom 
RS za infrastrukturo, mag. Darjo Kocjan, 
direktorica Direktorata za kopenski promet, 
Vilijem Žavrlanom, predstavnikom Uprave 
družbe DARS, Alešem Hojsom, direktorjem 
za področje cest in razvojnih projektov DRI 
– upravljanje investicij, Petrom Ložarjem, 
županom Občine Trzin, Stanislavom Poglaj-
nom, županom Občine Komenda in Acem 
Francem Šuštarjem, županom Občine Vodi-
ce, obrazložil nastalo situacijo in napovedal 
nadaljnje aktivnosti.
9. 7. 2018 – Nadzorni svet družbe DARS 
podal soglasje za nadaljevanje aktivnosti za 
izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v ob-
čini Mengeš.
31. 7. 2018 – objavljen razpis za izbor izva-
jalca del za gradnjo manjkajočega dela obvo-
znice v občini Mengeš.
14. 9. 2018 – zaključil rok za oddajo po-
nudb razpisa za izbor izvajalca del za gradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v Občini Men-
geš. Na razpis je prispelo 6 ponudb, najugo-
dnejša je bila ponudba Gorenjske gradbene 
družbe.
Januar 2019 – podpis Pogodbe za izgradnjo 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš.
Februar 2019 – Gorenjska gradbena družba, 
d. d., Kranj je bila uvedena v delo, rok za 
izvedbo del je 10 mesecev.
Marec 2019 – Gorenjska gradbena družba, 
d. d., Kranj je začela gradnjo 1720 metrov 
dolgega odseka manjkajočega dela obvozni-
ce v občini Mengeš.
22. 10. 2019 – tehnični pregled zgrajenega 
manjkajočega dela obvoznice v občini Men-
geš.
NOVEMBRA 2019 – bo pridobljeno uporab-
no dovoljenje za manjkajoči del obvoznice v 
občini Mengeš.
NOVEMBRA 2019 – otvoritev manjkajočega 
dela obvoznice v občini Mengeš in preusme-
ritev tranzitnega prometa iz naselja Mengeš 
na novozgrajeni del obvoznice.

Besedilo: Tina Drolc za občinsko upravo

Zavržena zahteva za 
odpravo in razveljavitev 
gradbenega dovoljenja za 
Športno dvorano Mengeš

Vodja oddelka za graditev, gospa Bojana Mazzi, 
je po več kot dveh mesecih od zahteve za raz-
veljavitev gradbenega dovoljenja po nadzorstve-
ni pravici (z dne 11. 6. 2019) le-to zavrgla na 
osnovi ugotovitve, da ni vložena po upravičeni 
osebi in da ni mogoče zaključiti, da je podana 
kršitev materialnega predpisa. Neverjetno za 
pravno državo, davkoplačevalca, za javno inve-
sticijo in za odgovornega člana Sveta občine. In 
zavržno kljub nedvoumnemu dejstvu, da je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano v odprtem sodnem 
sporu in kljub celi vrsti spornosti glede izpolnje-
vanja predpisov (parkirišča, velikost in večna-
menskost dvorane za 1.100 gledalcev itd.)!
Na zahtevo se pa (še) niti ni odzvala gospa Tanja 
Varljen, direktorica gradbene, geodetske in sta-
novanjske inšpekcije. Nihče od seznanjenih, po-
zvanih in/ali odgovornih se na navedbe spornosti 
in nezakonitosti ni odzval s pojasnili in razlogi. 
Delno je izjema le Ministrstvo za finance.
Še pred zavrženjem sem zaradi molka organov, 
predvsem pa z namenom, da se vendarle pri-
stopi k ugotavljanju spornosti in nezakonitosti, 
s podporo 76 sopodpisnikov 2. 7. 2019 vložil 
Skupinsko ovadbo zaradi utemeljenih sumov 
kaznivih dejanj in opustitev dolžnih ravnanj se-
znanjenih in odgovornih za zakonitost izvajanja 
postopkov, priprave dokumentacije, vodenja 
investicije, obravnave in izdaje gradbenega do-
voljenja za projekt »Telovadnica/športna dvorana 
Mengeš« (skan koda na sliki, link ’1planet4u.
blogspot.com/2019/06/skupinska-ovadba-za-
radi-sumov_14.html ’). Ponovno povzemam 
glavne podlage za nezakonitosti in sume neza-
konitosti v okvirju.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, član Sveta Občine 
Mengeš na listi Zeleni Slovenije; vodja Civilne ini-

ciative Mengeš; občan Občine Mengeš in državljan 
Republike Slovenije

V skladu s 26. členom Zakona o medijih – kot 
poimensko imenovan – zahtevam objavo spo-
daj navedenih dejstev in pojasnil na navedbe 
v prispevku z naslovom »Zavržena zahteva 
za odpravo in razveljavitev gradbenega dovo-
ljenja za Športno dvorano Mengeš« avtorice 
’Tine Drolc za občinsko upravo’ v javnem gla-
silu Mengšan (september 2019, str. 4).

Nezakonito izdano gradbeno dovoljenje za 
sporen projekt s pozidavo sredi mestnega 
parka, z rušitvijo zunanjih igrišč in pose-
kom dreves – namesto povečanja telova-
dnice in zelo nujnih prostorov osnovne šo-
le, s podaljšanjem od avle do telovadnice 
in podkletitvijo.



Folklora mi je zlezla 
pod kožo in ostala 
moja ljubezen
Ni redko, ko človeka nekaj zaznamuje v rani mladosti in ga to spremlja celo 
življenje. Če je to ljubezen do glasbe, plesa in tradicije, je vse skupaj še lepše, 
tako zanj kot vse okoli njega. Prav folklora je že zelo zgodaj omrežila Boštjana 
Sveteta iz Mengša. Pravzaprav rojenega na Dobrovi pri Ljubljani. A ga je 
prav folklora pripeljala v Mengeš, kjer je na enem od koncertov Svobode v 
Kulturnem domu spoznal bodočo ženo ter si z njo v Mengšu ustvaril družino. 
Danes pa svojo strast do folklore predaja bližnjim ter mladim v otroški in 
mladinski skupini.

Zdi se, da imate ljubezen do folklore v ge-
nih, saj vas spremlja že celo življenje. Kako 
se vam je folklora prvič prikupila?
Lahko povem čisto iskreno. Kot otrok sem 
se na folkloro prijavil, ker mi je nekdo re-
kel, da folklorniki hodijo nastopat čez mejo. 
Prav te čezmejne turneje so večini članov 
še danes zelo velik vzgib. In tako sem se 
takrat, star osem let, priključil skupini v OŠ 
Dobrova. Folklora mi je prišla pod kožo ter 
ostala moja ljubezen do danes.

In kako se je nadaljevala vaša pot mladega 
folklornika?
S folkloro sem nato po osnovni šoli nada-
ljeval v Folklorni skupini Dolomiti Dobrova. 
Ko pa je čez čas moja generacija prenehala 
delovati, sem leta 1995 na Dobrovi usta-
novil Mladinsko folklorno skupino. Uspešno 
smo delali pet let. Ta skupina se je ravno 
začela uveljavljati na regijski ravni. Ko sem 
si v Mengšu ustvaril družino, mi čas ni več 
dopuščal vodenja skupine. Po mojem od-
hodu je čez dve leti skupina žal prenehala 
delovati.

Svoj rodni kraj ste zamenjali z Mengšem, si 
ustvarili družino in nov dom. S folkloro ste 
okužili tudi Mengšane.
Učiteljica Lidija Ropotar je na OŠ Mengeš 
ustanovila folklorni krožek in ga vodila tri 
leta. Moja hči Zala se je vpisala v ta krožek. 
Lidija je izvedela za moje izkušnje pri folklo-
ri in me prosila za pomoč. Takrat sem vedel, 
kaj me čaka, če se spet lotim vodenja sku-
pine. Kar začnem delati, delam to na polno. 
Po premisleku sem povabilo sprejel.

Ste le pogrešali folkloro ali pa ste imeli tudi 
druge razloge za vodenje folklornega krož-
ka v šoli?
Ključno je bilo, da sem videl folkloro kot 

INTERVJU: Boštjan Svete

Boštjan Svete je v Mengeš prinesel nov veter 
na področju folklore
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priložnost, da lahko neko dejavnost izvajam 
skupaj z otroki, da sem tako zagotovo vsaj 
enkrat na teden pri neki dejavnosti skupaj z 
njimi. To je bil moj glavni motiv, da sem se 
spet podal v folkloro.

Naj iz same radovednosti vprašam, ali se je 
krožku pridružil tudi kakšen fant ali pa so 
bile v njem same deklice? Koliko vas je bilo 
na začetku?
Ko sem prevzel skupino, so bile v njej same 
deklice. Potem se spomnim, da se je sku-
pini pridružil Anže Skok, ki je še danes pri 
folklori. Skupina pri krožku je bila majhna, 
tam do petnajst otrok. Toda ti so še vedno 
jedro današnje mladinske skupine, ki se je 
ustanovila potem leta 2013.

Je do kasnejše ustanovitve mladinske sku-
pine prišlo spontano ali zaradi kakšnega 
posebnega razloga?
Z otroško skupino sem delal nekaj let. Leta 
2013 pa se je ustanovila mladinska skupi-
na. Razlog je bil v nadgradnji znanja takra-
tne otroške skupine, ki je hotela nekaj več in 
se je njihovo poznavanje plesov precej raz-
likovalo od novincev. Drugi dejavnik ustano-
vitve mladinske skupine pa je bil, da so se 
nam pridružili člani širše glasbene družine 
Stopar in njihovi prijatelji. Vse skupaj jih je 
bilo deset. Želeli so plesati ljudske plese, 
a jih je bilo premalo za svojo skupino. Ob 
ustanovitvi je bilo tako skupaj okoli dvajset 
mladih. Prvi dve leti je bilo kar težko za-
radi različnih predznanj in starostne razlike 
mladih.

Kakšno se vam zdi delo z otroki, mladimi? 
To obdobje je precej turbulentno in zahteva 
primeren pristop.
Delo z mladimi je zelo lepo in mi vsekakor 
pomeni velik izziv, ker so, lahko rečem, v 
živahnem obdobju. Zanimivo jih je opazo-
vati, kako odraščajo, se nekako še iščejo. 
Iščejo družbo, kjer si sprejet, se potrjuješ, 
iščeš mogoče prvo ljubezen, prijateljstvo, 
zadovoljstvo. Folklora je skupinsko delo, ki 
mlade poveže, jim da potrditev in oporo.

Pa imajo na splošno mladi do folklore po-
zitiven odnos?
Folklora ima na prvi pogled za mlade pridih 
nečesa starega, arhaičnega. Zato jo mogoče 

na začetku povezujejo z narodno-zabavno 
glasbo in jih to na prvi pogled odvrne. Ker 
pa nosi folklora v sebi še veliko več, se prav 
zaradi tega in velikokrat zaradi družbe odlo-
čijo, da se ji pridružijo. 

Folkloro razumem tudi kot preplet plesa in 
glasbe. Ali je glede na to, da ima Mengeš 
sloves glasbenega mesta, na mestu do-
mneva, da med otroki nimate težav s po-
znavanjem inštrumentov.
Zelo sem vesel, da z glasbeniki pri folklori 
nimamo težav, ker otroci v Mengšu znajo 
igrati inštrumente. Pri folklori je trenutno 
kar šest harmonikarjev, ki redno igrajo na 
vajah ali nastopih, tako da se lahko menja-
jo. V glasbeno sestavo pa vključujemo še 
violino, klarinet in kontrabas.

Z mladinsko skupino v Mengšu ste stopili 
korak naprej.
Mladinska skupina je že s prvimi nastopi 
navdušila. Na tem področju je bila prazni-
na. Bila je osvežitev, ker mladinskih skupin 
v domžalsko-kamniškem prostoru ni bilo.

Kateri so bili znaki, ki so kazali, da ste na 
pravi poti vodenja mladinske skupine?
Skupina je kakovostno hitro napredovala in 
že v svojem četrtem nastopu leta 2017 do-
segla državno raven. Vsaka skupina namreč 
najprej nastopi na območnem srečanju 
Domžale–Kamnik. Druga raven je regijska. 
Mi spadamo v gorenjsko regijo. Izmed vseh 

skupin na območnih srečanjih gorenjske re-
gije selektor izbere 8 do 9 skupin. Nato v 
tretjem krogu državni selektor iz vseh regij 
izbere do 14 najboljših skupin. In mi smo v 
tem izboru že tretje leto zapored. Torej med 
200 skupinami v Sloveniji je naša skupina 
med 14 najboljših. Letos se je po novem 
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»Sem vodja otroške in mladinske fol-
klorne skupine. Delamo z otroki od vrt-
ca do študentskih let. Pokrivamo celo 
starostno skupino.«

»Folklora je družinski hobi, vseh pet 
nas pleše.«

»Folkloro sem videl kot priložnost, da neko dejavnost izvajam skupaj s svojimi otroki.«
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V skupini in v društvu smo zelo zado-
voljni z vsemi našimi podporniki. Veseli 
smo odziva Občine, ker nam gre vedno 
naproti. Veliko se moramo zahvaliti 
tudi ravnatelju osnovne šole, Milanu 
Burkeljci, ki zelo podpira naše delo, 
nas spremlja in pomaga, ko to potre-
bujemo. Dobro sodelujemo tudi z ZK-
DOM Mengeš (Zveza kulturnih društev 
občine Mengeš) in predsednico Natašo 
Vrhovnik Jerič. Lepo sodelujemo tudi z 
JSKD (Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti) Območno izpostavo Domžale, 
ki jo vodi Matej Primožič. V zadnjem 
času tudi pogosto uporabljamo prosto-
re gasilskega doma v Loki pri Mengšu 
in gre velika zahvala gasilcem z naše 
strani. Prav na vseh straneh in ravneh 
smo deležni podpore in spodbude.



INTERVJU: Boštjan Svete

modelu tekmovanja uvrstila celo v finale, 
kar pomeni med najboljših sedem skupin v 
Sloveniji. To je velik uspeh za našo skupino 
in seveda za naš kraj Mengeš!

Se vaš uspeh odraža tudi v današnjem za-
nimanju mladih za folkloro?
Tudi. Vsako leto se članstvo povečuje, kar je 
v Mengšu, kjer je veliko društev, res uspeh. 
Pri otroški skupini jih danes pleše okoli 20 
otrok in mladinska ima že čez 35 članov. 
Obe skupini sta zelo povezani. V otroški 
skupini spoznavajo prve korake folklorne 
dejavnosti in ko jih že dodobra osvojijo, se 
pridružijo mladincem in tako je zagotovljena 
kontinuiteta plesalcev od otrok naprej. Od 
prvega do šestega razreda je otroška, od 
tam naprej pa mladinska skupina.

Folklora je ohranjanje kulturne dediščine po-
sameznega okolja. Ali obstaja dovolj virov, ki 
so osnova vaših nastopov?
Vsebino mentorji črpamo iz zapisov plesov 
na terenu. Večina teh zapisov je nastala po 
drugi svetovni vojni, ko so bili ljudski plesi 
strokovno obdelani, saj je bilo takrat še mo-
goče najti žive priče te naše dediščine. Glav-
ni vir nam je zbirka knjig Polka je ukazana, 
avtorja Mirka Ramovša. Za vsako pokrajino 
je izdal svojo knjigo s plesi značilnih za posa-
mezno pokrajino. Ti tradicionalni plesi so iz 
življenja ljudi žal izginili kmalu po vojni, ker 
so jih izpodrinile druge oblike modernih in 

graf vzel kot podlago in smo v skupini nare-
dili prav posebno folklorno predstavo. Ta na 
neki način odraža moderen pristop izdelave 
folklornih programov, kjer ples povežeš z 
ljudsko tematiko.

Tavčarjev roman je osnova predstave, s ka-
tero nas boste razveselili v Mengšu. Kdaj 
bo nastop in kakšne bodo njegove poseb-
nosti?
V soboto, 30. novembra, imamo krstno 
predstavo v Kulturnem domu Mengeš. Tav-
čarjevo pripoved bomo prikazali s štirimi 
elementi, ki se bodo prepletali skozi pred-
stavo. Vključili bomo dramske elemente z 
dialogi, plesne s folklornimi plesi, petje 
ter vpletli četrti, bolj sodoben element, ko 
bomo predstavo podkrepili z video in sli-
kovno projekcijo. Scene praktično ne bo 
oziroma bo v obliki platna čez celo steno 
za odrom. Skozi celo predstavo se bo skozi 
sliko in video odvijala zgodba v ozadju ter 
se povezala s plesom, glasbo in dialogi. To 
je za nas nov pristop, pravzaprav eksperi-
ment, ki je malce drugačen. S tem želimo to 
mladinsko skupino znova na drugačen način 
predstaviti publiki. Nov pristop pa je tudi 
mladim folklornikom zelo všeč in so vsi zelo 
zavzeti s pripravami.

Besedilo: Edvard Vrtačnik
Foto: Anže Hribar

zabavnih plesov v ruralnem, kmečkem oko-
lju, oziroma lahko rečemo, da je moderna 
doba prišla tudi na podeželje.

Zelo izrazita pa so tudi vaša oblačila, ki jih 
največkrat povezujemo z narodno nošo.
Drugo pomembno področje folklore je ohra-
njanje oblačilne dediščine. V zadnjih dvajse-
tih letih se je tudi to področje zelo natančno 
raziskalo in folklorne skupine posegamo po 
teh virih. Ne govorimo več o nošah, ampak 
folklornih kostumih, ki odražajo določeno ča-
sovno obdobje v zgodovini. Je pa to področje 
zelo povezano s financami in smo z mladinci 
res zelo veseli, da lahko uporabljamo kostu-
me, ki so se skozi vsa leta obstoja folklore v 
Mengšu stalno dopolnjevala in nadgrajevala. 
Obleke so narejene iz zelo kakovostnih ma-

terialov, saj so zdržala že več deset let in 
jih še vedno uporabljamo. Mladinska sku-
pina zagotovo ne bi bila tako uspešna, če 
ravno pri nošah ne bi imeli urejeno. To je 
neprecenljiva zapuščina začetnikov folklore 
v Mengšu.

Kje je, če lahko tako rečem, konkurenčna 
prednost vaše mladinske skupine? Kako se 
razlikujete od drugih?
Vedno poskušamo v folklorni repertoar vklju-
čiti vsebine, ki osnovno plesno koreografijo 
nadgradijo. Na primer, na vsebini romana 
Ivana Tavčarja V Zali, ki sem jo kot koreo-

»Tudi moja žena je folklornica pri Svo-
bodi. Spoznala sva se na enem od kon-
certov Svobode leta 2000. Tako me je 
v Mengeš pripeljala prav folklora.«

"Danes ne govorimo več o nošah, ampak folklornih kostumih, ki odražajo določeno časovno 
obdobje v zgodovini," pravi Svete o folklornih oblačilih

Konec novembra bo v Mengšu krstna uprizo-
ritev Tavčarjeve pripovedi
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V temi zasveti Zvezdica
“Danes bo žal treba potegniti,” reče šefica, na 
mojo mizo odloži kup papirja in preden lahko 
ugovarjam, izgine v svojo pisarno. Živčno po-
gledam uro ― upal sem, da se bom do štirih 
lahko odjavil in šel poiskat darilo za ženo.
Kaj je najboljši način, da si zapomniš, kdaj 
imaš obletnico poroke? To, da jo enkrat poza-
biš. Lahko mi verjamete, da nimam namena 
ponoviti manevra.
Še enkrat pogledam na uro in kup papirja. To se 
ne bo dobro izšlo. Pa še petek je …
Vzdihnem, zaviham rokave in se zakopljem v 
papirje.
Sodelavci počasi zapuščajo podjetje, šefica pa 
pred odhodom “sočutno” pokima.
Ko zadnjič pritisnem “Shrani”, je ura nekaj 
čez šest. Odločim se za cvetličarno ― cvetje 
je zmeraj dobra ideja in v skrajni sili lahko še 
vedno skočim do nakupovalnega središča.
Zapeljem  do Zvezdice, kjer običajno kupim 
šopek za dan žena ali njen rojstni dan ali ob 
kateri drugi priložnosti, če sem dan prej kaj 
zafrknil.
Parkiram na robnik in pustim vse štiri smeroka-
ze, saj, pomislim, ne bom dolg.
Medtem ko mi cvetličarka pripravlja šopek po 
mojem izboru, se sprehajam gor in dol po pro-
dajalni in se praskam po glavi.
“Želite še kaj?” vpraša cvetličarka, ko je šopek 
pripravljen.

“Imate kakšen predlog?”
Cvetličarka odloži šopek in se izza pulta napoti 
k rdeči omari z velikim zaslonom: “Poskusiva z 
darilnim bonom?”
“Darilnim bonom? Se pravi, da plačam dolo-
čen znesek in si pride nekaj sama izbrat?”
Cvetličarka se nasmehne in odkima.
“Tukaj lahko izbirate med več kot tisoč različ-
nimi boni, s katerimi boste, domnevam, da svoji 
dragi,” reče in pokima proti šopku na pultu, 
“lahko privoščili razvajanje za telo in dušo, jo 
odpeljali kam daleč stran od vsakdanjega vrveža 
ali pa na najokusnejšo večerjo, kar si jih lahko 
zamislite.”
Privzdignem obrv in stopim bliže.
“Tukaj lahko izbirate med različnimi kategori-
jami, kot so terme, razvajanje v dvoje, wellness, 
masaže, kulinarika, … Tukaj pa lahko vidite, 
kateri boni se najbolje prodajajo, kar vam bo 
mogoče v pomoč pri odločanju?”
Pogledam na uro in rečem: “Kaj če bi najprej 
poskusila z večerjo …?”
“Seveda,” odvrne in začne tapkati po zaslonu. 
“Pri izbiri si pomagate s cenovnim razponom 
glede na vaš proračun, regijo, tip kuhinje in 
ponudnika, če že veste, kam bi svojo drago radi 
odpeljali. Potem potegnete tukaj svojo kartico 
in bon natisnete …”
“Mogoče bi še prenočila.”
Spretno potapka po zaslonu in izpis odnese na 
pult.
“Verjetno bova tole dala še v lično ovojnico?”

Pokimam in punca izbere ovojnico, vstavi vanjo 
bon in jo pripne na šopek. 
“Zdaj morate samo še poklicati ponudnika 
kupljene storitve in rezervirati svoj termin. No, 
in razveseliti svojo drago, se razume!”
Priznati moram, da zadeva precej lepo izgleda, 
pa še v nakupovalno središče mi ne bo treba.
Zahvalim se in zapustim Zvezdico. Smerokazi še 
vedno utripajo, sedem v avto, potegnem iz žepa 
telefon in rezerviram mizo.
“Nič nisi poklical, kdaj prideš,” reče žena.
“Nisem vedel, kdaj bom zaključil ― nadure. 
Šefica mi je zadnji trenutek prinesla še cel kup 
stvari …”
“Nisi poklical tudi, da te ne bo, zato nisem nič 
skuhala!”
“Nisem,” priznam in skrivam šopek za hrbtom.
“In pozabil si, da imava danes―“
“Obletnico! Nisem pozabil!”

* * *

“Hvala,” rečem natakarju, ko nama nalije 
rdečega. Dvignem kozarec in ga ponesem proti 
njej.
“Privošči si … Tudi prespala bova tukaj, jutri 
pa si po zajtrku privoščiva še celodnevni izlet, 
preden se vrneva v resničnost.”
“Komaj verjamem, da nisi pozabil,” reče žena. 
“Še manj pa, da si se spomnil … tega …”
S kozarcem trči v mojega in v tistem ji v očesu 
zasveti zvezdica.

13
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Med vse bolj popularne športe v Mengšu se v ospredje prebija tudi tek. Tekaška sezona se nekako zaključi z jesenskim, zdaj 
že šestim po vrsti, Tekom Občine Mengeš. Tokratni je bil v soboto, 9. novembra. Osrednji prostor s startno in ciljno ravnino 
je bil pred Kulturnim domom. Pripravljene so bile tri tekaške proge: na 10 km, 5 km in otroški tek, ki je navdušil kar 40 
otrok. Želeni rekord proge je na 10 km dosegel gorski tekač Gašper Bregar, ki je celotno traso pretekel v 35 minutah in 32 
sekundah. Organizator prireditve je bilo Kolesarsko društvo Mengeš, pokrovitelj pa Občina Mengeš.

Vsako leto več tekačev

REPORTAŽA: Tek Občine Mengeš

Najboljšim na 10 km je odlikovanja podelil župan Franc Jerič. Na stopničkah stojijo 
(z leve): Janez Uršič, Gašper Bregar in Peter Harnold. Novi rekorder 10 km proge, Gašper Bregar

10-kilometrsko progo je večina pretekla globoko pod eno uro
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Prireditev se je začela že ob pol devetih, ko so 
tekači začeli prevzemati startne številke. Na 
prizorišču so se prvi ogrevali otroci, ki so se v 
600 metrov dolgo progo zagrizli ob pol enaj-
stih. Na cilju je nato vsak otrok prejel zasluže-
no medaljo. Pol ure pozneje so na start stopili 
tekači na 10 km. Na pot jih je pospremil rahel 
dež, ki je še bolj razmočil že tako blatno pot. 
Proga se je vila proti Trzinu, do gradu Jable 
in nazaj. Najhitrejši je bil Gašper Bregar, ki 
je za 15 sekund izboljšal rekord proge. Tekel 
je s hitrostjo 16,88 km/h. Drugi je bil Janez 
Uršič in tretji Peter Harnold. Občinska prvaka 
pa sta postala Simon Štebe in Darja Dacar. 
Po startu na 10 km so začeli tudi tekači na 
5 km. Najhitrejši je bil Jakob Mali, ki je v cilj 
pritekel po 19 minutah in 51 sekundah. Drugi 
je bil Žiga Podgoršek in tretji Anže Obreza.
Vseh skupaj je bilo na startu 170 tekačev. Po 
teku je organizator poskrbel za obvezno por-
cijo testenin in topel čaj. Najboljšim po kate-
gorijah pa so ob zaključku prireditve podelili 
priznanja in nagrade sponzorjev.
Predsednik Kolesarskega društva Mengeš, 
Primož Jeretina, je pohvalil dobro udeležbo 
in nov rekord proge. Kot posebnost teka je 
izpostavil tekaško kategorijo zakonskih pa-
rov. Tokratna občinska prvaka na 10 km sta 
postala Nataša in Ivan Božič. Na koncu pa 
je povedal: »Kot organizator se zahvaljujemo 
vsem tekmovalcem, donatorjem, ki so prispe-
vali denarne in praktične nagrade, ter loškim 
gasilcem za varovanje proge. Vse pa vabim, 
da se v četrtek, 26. decembra, takoj po bo-
žiču, udeležijo Prvega teka Mengeška koča–
Dobenski hram.«

Besedilo in foto: E.V.

Predstavitev Športnega društva Sonkal Mengeš

Jakob Mali je prvi pritekel na cilj v teku na 5 
kilometrov

Začetek otroškega teka. Izrazi na obrazih otrok povedo vse.

Začetek teka na 5 km

Povezovalec prireditve, Anže Bašelj, se je po-
govarjal za Dimitrijem Ledererjem, ki se vsako 
leto z veseljem udeleži teka v Mengšu

Na koncu napornega teka se je vsem tekmoval-
cem prilegla porcija testenin

Na prireditvi je bilo mogoče kupiti tudi nekaj 
tekaških pripomočkov

Najhitrejša tekačica na 10 km je bila Natalija 
Mašera
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DOBENO

Kompostiranje in 
ločevanje odpadkov po 
uvedbi hišnih zabojnikov 
na Dobenu
TD Dobeno je v dogovoru z JKP Prodnik iz Domžal, ki tudi 
v mengeški občini skrbi za zbiranje in odvoz komunalnih 
odpadkov, organiziralo strokovno predavanje Kompostiranje 
in ločevanje odpadkov po uvedbi individualnih zabojnikov 
na Dobenu.

Predavanje, ki je potekalo 15. oktobra, ob 19.00 v KT Blaž je vodila 
Tadeja Jenčič, strokovnjakinja podjetja Prodnik (ki je bilo izbrano, da 
skrbi za komunalno dejavnost v naši občini). Glede na napovedi s 
strani občine in podjetja Prodnik, da bo v prihodnjem letu, predvido-
ma meseca aprila, izvajalec umaknil skupinske zabojnike z ekoloških 
otokov (razen za papir in steklo) in bo tudi na Dobenu prešel na 
individualne (hišne) zabojnike je napovedana tema pritegnila precej 
poslušalcev, saj ta sprememba zadeva praktično vse prebivalce in 
tudi vikendaše na Dobenu. 
Predavateljica nam je najprej podrobno in nazorno razložila, kako in 
zakaj je treba ločevati odpadke, kaj sodi oz. ne sodi v določene za-
bojnike, kako in kateri komunalni odpadki se z reciklažo lahko zno-
va uporabijo. Tadeja Jenčič nam je nato predstavila pravilno tehniko 
kompostiranja, da dobimo kakovosten kompost, ki ga potem koristno 
uporabimo pri gnojenju in ga dodajamo zemlji v lončnicah in zelenjav-
nem vrtu. 
V nadaljevanju pa sta navzoče s sodelavcem informirala, kakšne 
spremembe bo prebivalcem prinesel nov način odvoza komunalnih 
odpadkov na Dobenu. Obiskovalci so jima zastavili veliko konkretnih 
vprašanj in izrazili skrbi zaradi napovedane spremembe. Obširno sta 
odgovarjala na vsa vprašanja in povedala, da bodo v JKP Prodnik 
pravočasno poskrbeli za vse potrebne informacije, ki jih bo prinesel 

nov način odvoza, imajo pa tudi že izkušnje s primerljivimi naselji v 
občinah Domžale, Lukovica in Moravče, kjer tudi opravljajo tovrstno 
dejavnost. 
Kljub obširni razlagi je bilo po končanem predavanju kar nekaj, pred-
vsem starejših krajanov, zaskrbljenih, kako bo to vplivalo na cene 
komunalnih storitev in kam bo treba postavljati zabojnike, posebej 
pozimi, ko so že tako ozke in strme ceste v naselju še ožje in še bolj 
nevarne … 
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Dan reformacije in noč 
čarovnic na Dobenu
V četrtek, 31. oktobra, v Sloveniji praznujemo dan reforma-
cije, ki obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje 
v 16. stoletju, hkrati pa zaznamujemo rojstvo slovenskega 
knjižnega jezika in se spominjamo Primoža Trubarja.

»Pogoltnost, pohlep po bogastvu, še posebej tam, kjer je vse omenjeno 
zavito v 'dobra dela, ki ugajajo Bogu', je kritiziral že Luther, a se še 
vedno kažejo v vseh razsežnostih človeškega življenja in medčloveških 
odnosov,« je v Ljubljani dejal škof Geza Filo v pridigi na osrednjem 
bogoslužju ob prazniku. 
Noč čarovnic pa je praznik, ki ga v noči z zadnjega oktobra na prvi no-
vember slavijo predvsem v angleško govorečem svetu: Irska, Združene 

Predavanje je vodila Tadeja Jenčič

Veliko zanimanje krajanov

Za obiskovalce so pripravili topel čaj

Izrezovanje buč je potekalo na Kmečkemu turizmu Blaž
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države, Kanada, Anglija, Avstralija in Nova Zelandija. Nekako ustreza 
katoliškemu prazniku vseh svetih. V teh deželah se po običaju otroci 
preoblečejo v različne kostume (po navadi čarovnice in pošasti) in hodi-
jo od vrat do vrat ter prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč 
čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča. 
Verjetno se je na ta dan pri »Blažu«, kjer je potekalo izrezovanje buč, 
malokdo od odraslih spomnil Trubarja, vsi pa so veselo sodelovali v 
»uvoženem prazniku«, ki pritegne predvsem najmlajše in seveda z njimi 
tudi njihove starše. A tako pač je, saj halloween, ki ga trgovci pridno re-
klamirajo in jim s pomočjo staršev prinaša dobiček, otrokom pa veselje, 
Trubar v tej zgodbi pač ni zanimiv … 
Roko na srce, tudi v vaškem okolju, kot je Dobeno, bi verjetno prazno-
vanje dneva reformacije kljub veliko volje sodelujočih, veliko napora in 
še več reklamiranja morda pritegnilo za vzorec krajanov, čeprav bi ga 
prav tako kot izrezovanje buč pripravilo turistično društvo Dobeno …, 
je pa izrezovanje buč čisto nekaj drugega, saj je to v veselje našim otro-
kom in ker je njim, je tudi nam. 
Na »praznični dan« se je ob 6. uri zvečer na prizorišču dogodka zbralo 
lepo število sodelujočih otrok, njihovih staršev, pa tudi nekaj dedkov in 
babic je bilo z njimi, ki so skrbeli, da pri izrezovanju veselih, žalostnih, 
prijaznih in strašljivih bučnih obrazov ni prišlo do neljubih poškodb in 
so prsti ostali celi. TD Dobeno je za vse, ki so se udeležili oblikovanja 
priskrbelo cel kup buč in razen ene so se vse spremenile v zanimive 
bučne glave. Kmečki turizem Blaž pa je poskrbel, da so se otroci in 
njihovi spremljevalci lahko zastonj pogreli s toplim čajem, poleg tega pa 
so lahko dobili še sveže ocvrte miške in palačinke z marmelado, kar trije 
Blaževi so se trudili, da so zadovoljili želje vseh navzočih. 
Tako smo na Dobenu v prijetnem razpoloženju vseh prisotnih na vesel 
in šaljiv način počastili praznik reformacije.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Strašne buče in pridni 
otroci v PGD Topole
V PGD Topole smo tudi letos organizirali že tradicionalno 
delavnico izrezovanja strašnih buč.  Potekala je pod mentor-
stvom Špele Batis, v prostorih Gasilskega društva Topole, s 
svojo udeležbo pa jo je obogatilo 11 otrok in nekaj mentor-
jev. Strašne buče smo ustvarjali v prijetnem in nasmejanem 
vzdušje, katerega je vsake toliko prekinila lučka, ki je razsve-
tlila obličje novo izdelane buče.

Običaj izrezovanja buč, Halloween, ki ga pri nas poznamo tudi pod 
imenom noč čarovnic je mešanica keltskega verovanja, krščanske 
tradicije in ameriškega vpliva. Halloween izvira iz besede »All Hal-
lows Eve«, po naše »večer vseh svetih«. Kelti so verjeli, da 31. ok-
tober pomeni konec rodnega obdobja in začetek zime. Kašče so bile 
polne pridelkov in hrane je bilo v izobilju, zato so ta večer svečeniki 
zakurili velikanski kres, ljudje pa so žerjavico iz kresov odnašali do-
mov in s tem na novo zakurili ognjišča. Po tem izročilu je bil 1. 
november začetek novega leta in na predvečer tega prehoda pridejo 
na Zemljo vsi duhovi in mrtvi ter v njihovi družbi naokoli letajo ča-
rovnice.
Mentorji mladine v PGD Topole želimo v obliki delavnic obujati sta-
ro tradicijo in hkrati spodbujati  ustvarjalnost in inovativnost med 
otroki. Pri tem želimo bolj ohranjati staro tradicijo, kot pa poganjati 
globalizacijski kič in doma narejena buča je najlepši vzgled.

Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Špela Batisr

TOPOLE

Za obiskovalce so pripravili topel čaj

Izrezovanje buč je potekalo na Kmečkemu turizmu Blaž

V prostorih Gasilskega društva Topole je 11 otrok izrezovalo strašne buče
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Požar v Šolski ulici

V začetku oktobra je naš gasilski dom obiska-
la skupina otrok iz vrtca Gobica iz Mengša. 
Najprej smo si ogledali prostore v gasilskem 
domu, nato pa smo podrobneje pogledali 
opremo in vozila. Otroci so kar nekaj kosov 
opreme že poznali, zato so jih bolj zanimala 
naša intervencijska oblačila. Z zanimanjem 
so poskušali jakne, škornje in seveda gasilske 
čelade, nad katerimi so bili najbolj navduše-
ni. Nato smo pripravili še cevi in ročnike, ter 
špricali z vodo, kar je bilo otrokom najbolj 
všeč. Za konec smo jim razdelili še letake, saj 
je oktober mesec varstva pred požarom in se 
posladkali z dobrotami.
Teden dni kasneje smo obiskali vrtec Gobi-
ca, kjer smo pripravili predstavitev gasilske-
ga vozila in opreme še za preostale skupine. 
Skupaj smo si ogledali vozilo in opremo, na 
voljo so imeli tudi veliko gasilskih čelad, vse 
od otroških do čelad, ki se uporabljajo na ve-
teranskih tekmovanjih. Z zanimanjem so jih 

preizkušali in opazovali. Sestavili smo tudi 
gasilski poligon, na katerem so morali otroci 
premagati ovire, teči slalom in prenesti pra-
zen gasilnik na drugo stran poligona. Seveda 
so lahko otroci tudi špricali, kar jih je zelo ve-
selilo. Na koncu smo tudi njim razdelili leta-
ke za mesec požarne varnosti in pobarvanke. 
Obe predstavitvi sta pripravila Andrej Brojan 
in Kaja Ručigaj.
V petek, 11. oktobra, smo bili povabljeni na 
obsežno gasilsko vajo, ki je potekala v orga-
nizaciji PGD Trzin. Na vaji smo sodelovali z 
vozilom GVC 16/25 in sedmimi operativnimi 
gasilci. Ob prihodu na sprejemno/komandno 
mesto smo bili s strani vodje napoteni na 
gašenje in preiskavo zaklonišča v Trzinu. Po 
preiskavi smo iz zaklonišča s pomočjo PGD 
Topole iznesli eno poškodovano in eno mrtvo 
osebo, ki sta bili predani v obravnavo ustre-
znim službam.
Vaje se je udeležilo deset gasilskih društev 

PGD Loka pri Mengšu v mesecu oktobru 2019
V petek, 4. oktobra, popoldne smo v Športnem parku Loka pripravili 5. gasilski dan PGD Loka pri Mengšu, lahko bi rekli »dan 
odprtih vrat« na prostem. Dogajanje je opisano v posebnem članku.

Preizkus hidrantov na Dobenem

(GZ Domžale, GZ Mengeš in GZ Ljubljana), s 
15 vozili in 107 gasilci. Na različnih delov-
nih točkah oz. nesrečah pa je bilo 14 poško-
dovancev in 5 mrtvih oseb. Po oceni vodstva 
vaje so posamezne reševalne ekipe strokovno 
in uspešno izvedle zastavljene naloge.
V torek, 22. oktobra, ob 10.34 smo bili pre-
ko ReCO Ljubljana obveščeni, da se kadi v 
hiši na Šolski ulici 8A v Mengšu. Izvozili smo 
z vozilom GVGP-1 in GVM-1 s šestimi opera-
tivnimi gasilci. Na kraju smo ugotovili, da se 
je kadilo izza štedilnika. Štedilnik so iznesli 
iz objekta že stanujoči pred našim prihodom. 
Skupaj z gasilci PGD Mengeš in PGD Topole 
smo opravili pregled s termovizijsko kamero 
ter prezračili prostore.
Stanujočim smo odsvetovali nadaljnjo upora-
bo štedilnika ter jim priporočili, da elektrikar 
opravi strokovni pregled napeljave oz. štedil-
nika.
Na zadnjo soboto v oktobru, mesecu varstva 
pred požarom, smo se z dvema pionirskima 
in dvema mladinskima ekipama odzvali vabi-
lu PGD Študa, na njihov že 17. gasilski kviz. 
Potekal je v prostorih Osnovne šole Venclja 
Perka v Domžalah. Tam nas je najprej poz-
dravil Boštjan Narobe, predstavnik PGD Štu-
da. Po uvodu so pionirji začeli s teoretičnim 
delom, imeli so 20 vprašanj, na katere so 
odgovarjali s pritiskom na gumbe A, B ali C. 
Medtem so se mladinci pomerili v vezanju 
vozlov in spretnostni vaji. Po končanih vajah 
so se pionirji in mladinci še zamenjali, nato 
pa smo nestrpno pričakovali rezultate. Vsaka 
ekipa je prejela vrečo z nagradami, prve tri 
ekipe pa tudi medalje. Pod vodstvom men-
torjev: Kaje Ručigaj, Blaža Slabajne, Saša 
Jenčiča in Mihe Jeriča so sodelovali:
• pionirji: Rosvita Štempelj, Mark Dimic 

Repanšek, Žiga Justin, Urban Dovžan, 
Martin Dovžan, Tilen Dovžan ter

• mladinci: Matic Lipovšek, Žan Luka 
Burgar, Maj Purnat, Matic Kramberger 

Medobčinska reševalna vaja v Trzinu
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(PGD Mengeš), Asja Goričan (PGD To-
pole).

• Z udeležbo na tem kvizu se je tudi kon-
čala »tekmovalna sezona« mladih gasil-
cev našega društva za leto 2019. 

V oktobru, mesecu varstva pred požarom, 
smo gasilci v Loki, Jabljah in na Dobenem 
izvedli pregled in preizkus delovanja ter tlač-
ni preizkus hidrantov. Na podlagi pregleda 
je bilo izdelano poročilo o pregledu, ki bo 
predano upravljavcu vodovodnega omrežja 
– podjetju Prodnik. Preglede so opravili ope-

rativni gasilci: Andrej Brojan, Kaja Ručigaj, 
Urša Brumec, Blaž Burgar, Robert Ručigaj, 
Branko Urbanc, Miha Jerič, Blaž Slabajna, 
Boštjan Čebulj.

Drugi dogodki
V soboto, 5. oktobra, je v okviru meseca 
oktobra – meseca varstva pred požarom, v 
loški cerkvi sv. Primoža in Felicijana daroval 
že tradicionalno mašo za vse pokojne gasilce 
mengeški župnik Marko Košir.
Poleg domačih, loških gasilcev, so se sve-

Obisk skupine otrok vrtca Gobica

Mladi na kvizu PGD Študa

te maše udeležili tudi gasilci PGD Mengeš, 
PGD Topole, PGD Trzin, PGD Jarše–Rodica 
in PIGD Lek. Med mašo je prepevala nabo-
žne pesmi domača pevska skupina Rž. Po 
končani maši so za sladko in slano pecivo 
poskrbele skrbne loške gospodinje, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo.
V nedeljo, 6. oktobra, sta dva gasilca PGD 
Loka pri Mengšu, skupaj z gasilci PGD Men-
geš in PGD Topole, nudila pomoč pri redar-
ski službi Kolesarskemu društvu Mengeš, ki 
je organiziralo in izpeljalo že 8. kolesarsko 
dirko za Veliko nagrado občine Mengeš, na 
kateri so tekmovali najboljši slovenski in tuji 
mladi kolesarji.
V sredo, 30. oktobra, je bila v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Antona Lobode izvedena 
delavnica za mlade gasilce. Pod vodstvom 
mentorjev in animatorjev so otroci izdelovali 
strahove iz buč, najbolj korajžni pa so se dali 
poslikati po obrazu z motivi namenjenimi za 
noč čarovnic.
Spominska slovesnost ob dnevu spomina 
na mrtve, ki so umrli v vojnah, je potekala v 
sredo, 31. oktobra, v Loki, pri spomeniku žr-
tvam II. svetovne vojne, pri kamnitem mostu. 
Zbrali smo se loški gasilci, člani Veteranov 
vojne za Slovenijo ter zastavonoše. Žalostin-
ke je zaigrala Mengeška godba, zapeli pa so 
člani pevske skupine RŽ iz Loke. Ob spome-
niku je spregovoril Jože Vahtar, pesem pa je 
recitirala Barbara Justin. Pri komemoraciji je 
sodelovalo 15 uniformiranih gasilcev s pra-
porom iz PGD Loka.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Sodelujoči z izdelki – strahovi iz buč

Gasilska maša v cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana

Sodelujoči na spominski slovesnosti v Loki
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Predstavitev reševalnega vozila s strani 
reševalca ZD Domžale

Dogodka se je poleg vaščanov udeležilo tudi 
lepo število okoličanov. Gasilci pa smo naj-
bolj veseli in ponosni, da so nam najbolj 
prisluhnili najmlajši, naša prihodnost. In ni 
jih bilo malo, ki so nas spremljali ves čas. Z 
vso pozornostjo so spremljali praktični prikaz 
temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 
defibrilatorja, ki sta ga strokovno prikazala 
gasilca bolničarja iz PGD Mengeš Miha Žargi 
in Sandi Zajc. Sledila je predstavitev policij-
skega motorja, ki ga je predstavil domačin, 
policist Sandi Sheikha. Pokazal je še delo-
vanje merilnika hitrosti, hitrega testa za pri-
sotnost prepovedanih substanc in alkotesta. 
Seveda je odgovarjal tudi na različna prome-
tna vprašanja ter opozoril na nekatere napa-
ke udeležencev v prometu. Letošnja novost 
je bila predstavitev reševalnega vozila, ki ga 
je predstavil reševalec iz Reševalne postaje 
ZD Domžale. Predstavil je reševalno vozilo 

za nujno medicinsko pomoč ter izpostavil 
kar nekaj težav, s katerimi se soočajo pri 
vsakdanjem delu. Na koncu pa smo gasilci 
pripravili še demonstracijo namestitve izolir-
nega dihalnega aparata – IDA. Izolirni dihalni 
aparat največkrat uporabimo pri požarih in 
je še posebej dragocena oprema, saj zaščiti 
dihala gasilca pred dimom ter nevarnimi pli-
ni, ki se takrat sproščajo. Seveda pa nismo 
pozabili na najmlajše, saj so za njih ves čas 
dogodka potekale različne gasilsko obarvane 
delavnice.
Gasilci se Mihu Žargiju, Sandiju Zajcu, San-
diju Sheikhi in reševalcu ZD Domžale lepo 
zahvaljujemo za njihov doprinos k zanimi-

5. gasilski dan v Loki pri Mengšu
V petek, 4. oktobra, popoldne smo v Športnem parku Loka pripravili 5. gasilski dan, lahko bi rekli dan odprtih vrat na pro-
stem, ki je vseboval zanimiv in strokoven program. Program je zajemal predstavitev gasilskih vozil in opreme, prikaz temeljnih 
postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja, predstavitev reševalnega vozila ter policijskega motorja in opreme.

Praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabe defibrilatorja

vosti programa. Seveda pa se zahvaljujemo 
tudi vsem obiskovalcem. V upanju, da se pri-
hodnje leto spet vidimo, vas pozdravljamo z 
gasilskim pozdravom Na pomoč.

Besedilo in foto: Boštjan Čebulj, PGD Loka 
pri Mengšu

Predstavitev dela in opreme policista na motorju

Demonstracija namestitve izolirnega dihalnega aparata

Potekale so tudi različne gasilske delavnice za 
otroke
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Na igrah je sodelovalo pet ekip: Športno dru-
štvo Loka – Kaskaderji, Kulturno društvo An-
tona Lobode Loka – Umetniki, Prostovoljno 
gasilsko društvo Loka pri Mengšu – Piroma-
ni, Turistično društvo Dobeno – Hribovci in 
županova ekipa – Drimtim. Pomerili so se v 
klasičnih zabavnih igrah, ki so jih soorgani-
zatorji priredili po svoje, da so bile še bolj 
hudomušne: v skakanju z vrečami, tri v vrsto 
z lovljenjem pokemonov iz balonov, vleki vrvi, 
vožnji s samokolnico, spuščanju žogice skozi 
gasilsko cev, tri v vrsto ter slalomu z jajcem in 
jerbasom. Posebna igra vsako leto čaka vodje 
ekip, da pa naloga ni prelahka, je tudi ta igra 

Četrte vaške igre v Loki
Zabavno druženje loških treh društev ter gostov z Dobena in Mengša, ki je bilo 
1. septembra v Športnem parku v Loki, je tokrat potekalo v lepem sončnem 
vremenu. Množico tekmovalcev in njihovih navijačev je povezalo sproščeno tek-
movalno vzdušje in prijetno druženje, ki se je nadaljevalo pozno v noč.

dodatno otežena; letos so morali tekmoval-
ci z zavezanimi očmi s puščicami za pikado 
ciljati balone, pri tem pa so jih lahko vodile 
njihove boljše polovice. Da je bilo vse tako, 
kot mora biti, so poskrbeli sodniki.
Že drugič je zmago in prehodni pokal osvo-
jila ekipa Umetniki, drugo mesto pa so si po 
napetih tekmovalnih izzivih razdelile kar tri 
ekipe: Piromani, Kaskaderji in Drimtim. 
Vse tekmovalne ekipe se glavnemu organi-
zatorju, Športnemu društvu Loka, zahvalju-
jemo za prijazno gostoljubje.

Besedilo in foto: Nataša V. Jerič

Urica za zdravje 
in druženje v 
enoti Sonček
»Predšolsko obdobje je temelj gibal-
nega razvoja, zato je pomembno, da 
otroci dobivajo pozitivne spodbude 
in motivacijo za gibanje tako v vrt-
cu s strani vzgojiteljic in vzgojiteljev 
kot tudi v domačem okolju, od svo-
jih staršev, starih staršev. Otroke naj 
se spodbuja h gibanju, ki razvija vse 
motorične sposobnosti – gibljivost, hi-
trost, moč, ravnotežje, koordinacijo, 
orientacijo in vzdržljivost.«

V mesecu oktobru smo v enoti Sonček pod 
vodstvom skupine Mali Mengeš telovadi-
li z babicami in dedki. Naredili smo vaje 
za vse dele telesa; izvajali smo jih počasi 
in po svojih zmožnostih. Pozorni smo bili 
tudi na pravilno dihanje ob izvajanju vaj in 
si ob prijetni vadbi namenili tudi spodbu-
dne besede in nasmehe. Jutranja skupna 
telovadba na prostem nas je združila, nas 
povezala in nam vsem polepšala dopoldne. 
Naredili smo nekaj dobrega za svoje telo in 
zdravje prav vsi – babice, dedki, otroci in 
vzgojiteljice. 
Poskrbimo za svoje zdravje vsak dan ... in 
tako poskrbimo zase, ter s svojim lastnim 
zgledom in gibalno aktivnostjo prispevajmo 
h gibalnemu razvoju naših najmlajših.
Hvala prostovoljcem skupine Mali Mengeš, 
ker so si vzeli čas za nas in poskrbeli, da 
smo se sveži in s pozitivno energijo odpra-
vili novemu dnevu naproti.

Besedilo: Nina Štrukelj
Foto: Mateja Zrnec

Pomerili so se tudi v vlečenju vrvi

Že drugič je zmago in prehodni pokal osvojila ekipa Umetniki
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Kočevje in tajni bunker 
Škrilj
Mengeški upokojenci smo 17. oktobra obiskali Kočevje in taj-
ni bunker Škrilj. V lepem sončnem vremenu smo se odpeljali 
proti Kočevju, ki danes šteje 9500 prebivalcev in leži v naj-
širšem delu Kočevskega polja, ki je največje kraško polje v 
Sloveniji ob ponikalnici Rinži ter pod goro Stojno na zahodu 
in Kočevsko malo goro na vzhodu. Kočevsko je danes med 
najbolj ohranjenimi naravnimi predeli Slovenije in tudi sre-
dnje Evrope. Tu rastejo drevesa visoka do 50 m in stara 500 
let in več

V Mestni kavarni smo si privoščili kavo. Znamenite sladice kočevska 
bombica, pa nismo mogli pokusiti, ker jo spečejo samo v soboto in 
nedeljo.
Pred veličastno župnijsko cerkvijo sv. Fabijana in Boštjana ter sv. Jer-
neja, ki stoji ob Karlovem mostu čez reko Rinžo in je največja zna-
menitost Kočevja, nas je pričakal turistični vodnik, domačin Mihael 
Petrovič, ki je bil z nami ves dan in ne bi si mogli izbrati boljšega po-
znavalca. Vse svoje življenje je posvetil raziskovanju pestre zgodovine, 
ki je zaznamovala to območje in o tem napisal tri knjige.
Triladijska bazilika je bila zgrajena v letih 1901–1903 na mestu prej-
šnjih cerkva. Načrte zanjo je naredil dunajski arhitekt Friedrich Fre-
iherr von Schmidt in je zgrajena iz grobo klesanih kvadrov, ima dva 
zvonika in je bila takrat med največjimi posvečenimi stavbami na 
Slovenskem. Tudi notranjost je osupljiva; freska Slavka Pengova, ve-
liki bronasti kip sv. Jerneja, ki ga je izdelal domačin akademski kipar 
Stane Jarm, slike Franceta Kralja, orgle, delo mojstra Jenka, in fanta-
stičen križno obokan strop, ki je vsega poslikal slikar Peter Železnik. 
Cerkev ima tudi vojvodsko klop z dvema grboma.
Na sprehodu po mestu smo si ogledali park vojnih herojev, znamenite 
hiše-vile, ki so se kljub hudemu bombardiranju Kočevja med drugo 
svetovno vojno, bombardirali so ga kar 22-krat in je bilo eno najbolj 
poškodovanih mest, neverjetno dobro ohranile.
V Šeškovem domu, v katerem domuje pokrajinski muzej smo spoznali 
Kočevsko, ki so ga skozi zgodovino zaznamovali Oglejski patriarhi, 
Turki, ki so prvotno naselje požgali, Ortenburžani, ki so naselili prve 
nemške priseljence s Tirolskega in Koroškega in mesto postavili v var-
nem okljuku na desnem bregu Rinže. Leta 1471 je Friderik III. naselju 
podelil mestne pravice. Leta 1418 Kočevju z vsem gospostvom zavla-
dajo Celjski grofje, nato pridejo Habsburžani in leta 1641 Auerspergi, 
ki zgradijo svoj grad. Leta 1893 je bila zgrajena železnica, razvije se 

Skupina Mengeš Oranžerija je bila ustanovljena pred osmimi leti, skupi-
na Mengeš Mali pred petimi leti in skupina Loka pred tremi leti. Vsako 
jutro se z veseljem zbiramo na telovadbi, ki ni samo telovadba, ampak 
tudi prijetno druženje, klepetanje, praznovanje rojstnih dni in prepeva-
nje naše himne. 

Besedilo: Nuša Srebačič
Foto: Vida Zorič

Praznovanje obletnic 
Šole zdravja Mengeš

Na srečanju v Zagrebu je padla ideja, da letos vsa tri prazno-
vanja Šole zdravja Mengeš združimo. Zato smo se zbrali v 
petek, 11. oktobra, v Športnem parku Loka na skupni jutranji 
telovadbi 1000 gibov, avtorja dr. Nikolaya Grishina. Povabili 
smo tudi župana Franca Jeriča, ki se vsako leto odzove na 
naše povabilo. Praznovanje smo podaljšali v dopoldanski pi-
knik in prijetno druženje ob hrani in pijači.

Vodnik Mihael Petrovič je predstavil cerkev sv. Jerneja

premogovništvo in železarstvo. 600-letno zgodovino so pisali Koče-
vski Nemci – Kočevarji, med drugo svetovno vojno pa partizani in 
po vojni komunisti, ki so Kočevsko Reko spremenili v zaprto vojaško 
območje, zgradili več podzemnih objektov, ki naj bi služili za umik 
slovenskega političnega in vojaškega vodstva ob morebitnem napadu. 
Načrtno so porušili vse cerkveno in nemško, pokopališča so zravnali 
z zemljo.
Tajni bunker Škrilj je bil zgrajen v obdobju hladne vojne. Zgradili so 
ga 80 m pod zemljo, ima 500 m hodnikov in podzemnih sob, ima 
lastno vodno zajetje in dva generatorja. Nahaja se na širšem območju 
Gotenice, kjer je takih bunkerjev še nekaj in je priča medvojnega in 
povojnega dogajanja na tem območju, ki so ga zaznamovali množični 
poboji in druge strahote, ki jih vsaka vojna povzroči ljudem. Naj bo 
opomin, da so vse vojne nesmiselne in da je treba iskati in se truditi 
za sožitje med različnimi narodi in ljudmi.
Dan smo zaključili v gostilni Tušek ob Kočevskem jezeru, kjer so nam 
postregli z okusnim kosilom in cvičkom. Zagotovo je bil to izlet, ki 
nam bo še dolgo ostal v spominu.

Besedilo: Ida Janežič
Foto: Marija Štebe

Vsako jutro se zberemo pri telovadbi
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Tokrat smo se prvič ustavili že po slabem kilometru, kjer nas je na 
svojem domu pričakal Dominik Grmek, veteran osamosvojitvene vojne 
in obenem glavni organizator MSNZ (manevrske strukture narodne za-
ščite) na našem območju.
Ponosen, da mu je bila zaupana ta naloga, nam je razložil način tajne-
ga delovanja in organiziranja tajnih skladišč. Večina orožja in opreme 
za proces osamosvojitve v drugi polovici leta 1990 je bila v nočnih 
urah v strogi tajnosti pripeljana na njegov dom. Od tam sta se orožje 
in oprema postopoma razmeščala na vseh 16 skrbno izbranih lokacij 
tajnih skladišč na širšem domžalskem območju (v Domžalah, Mengšu, 
Prelogu, Dobu, Radomljah in Lukovici). Vsi tisti, pri katerih so bila tajna 
skladišča, so popolnoma upravičili zaupanje, saj nobena lokacija ni bila 
odkrita, ali kako drugače kompromitirana, še več, večinoma niti drugi 
družinski člani tedaj niso vedeli ničesar o tem.
Na njegovem domu, kot tudi na preostalih lokacijah tajnih skladišč, je 
skromno obeležje, ki nemo priča o tem velikem in hrabrem dejanju. 
Jugoslovanska armada je res precej orožja TO v maju 1990 pospravila 
v svoja skladišča na območju vojašnic, a nikdar ni v celoti razorožila 
TO Republike Slovenije. Vse to skrito orožje je bilo uporabljeno za upor 
proti napadu JA na našo mlado, komaj rojeno državo Slovenijo v letu 
1991.
V nadaljevanju smo se poklonili spominu na trzinsko bitko, eno od pr-
vih v tistem prelomnem času. V Trzinu je padel pripadnik TO Edvard 
Peperko, poleg njega pa še pet pripadnikov JA.
Obiskali pa smo tudi grad Jablje med Trzinom in Mengšem, ki je imel 
burno zgodovino, med drugim je gostil tudi begunce iz Bosne, ko je 
tam divjala neizprosna vojna, med osamosvojitveno vojno 1991 pa je 
bil tam nastanjen kamniški odred. Sedaj je grad popolnoma obnovljen 
in služi zunanjemu ministrstvu RS.
Pohod smo zaključili v Domžalah v bližini izhodišča. Preden smo se 
razšli, smo se ob malici in prijetnem pogovoru zadržali še kar nekaj 
časa.

Besedilo in foto: Janez Gregorič OZVVS Domžale

Osemindvajsetič po 
poteh vojne za Slovenijo

Že po tradiciji smo se veterani vojne za Slovenijo iz Litije, 
Vrhnike, Grosupljega, z Gorenjskega, Ribnice, Kočevja, Lju-
bljane in seveda domačini, zbrali v Domžalah ob pomniku 
1991.

Letos smo se znova odločili za izvedbo kviza, ki smo ga prvič orga-
nizirali pred tremi leti. Dan se je začel s pridobivanjem praktičnega 
in teoretičnega znanja. V zbornici je potekalo predavanje s področja 
preventive in ozaveščanja o različnih naravnih in drugih nesrečah ter 
enotah zaščite in reševanja. Nekaj pozornosti smo namenili tudi skrbi 
zase; za svoje zdravje in za lastno in tujo varnost v prometu. Nato sta 
nas v telovadnici pričakala gosta; Miha Žargi iz PGD Mengeš in Majda 
Mernik iz Območnega združenja Rdečega križa Domžale. Gospod Žargi 
nam je predstavil različno gasilsko zaščitno opremo ter orodje, ki ga pri 
svojem delu uporabljajo gasilci, gospa Mernik pa je pri učencih osvežila 
znanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Pri obeh 
gostih so vse prikazano lahko učenci preizkusili tudi sami.
Po malici je v telovadnici potekal glavni del dneva dejavnosti, in sicer 
kviz z naslovom Lepo je biti varen. V njem so sodelovali čisto vsi učenci 
šole, ki so bili med seboj pomešani in razdeljeni v ekipe. Na ta način 
se je pokazala tista prava solidarnost, ko so sposobnejši učenci lah-
ko pomagali tistim, ki so za sodelovanje še premajhni. Vprašanja niso 
bila lahka in učenci so se pri odgovorih resnično izkazali. Nekdo pa je 
vendarle moral zmagati. Da pa žalost tistih manj uspešnih ne bi bila 
prevelika, smo poskrbeli, da so nagrade dobili prav vsi tekmovalci, le 
velikost nagrad se je malce razlikovala glede na uvrstitev. S pomočjo 
velikodušnih donatorjev smo učencem pripravili lepe darilne pakete. 
Darilo za nas pa so bili široki nasmehi naših tekmovalcev. Poleg tega, 
da so domov odnesli darila, pa so odnesli tudi cel kup znanja. Vsakič 
znova nas presenečajo, saj ne moremo verjeti, koliko so se sposobni 
naučiti v enem samem dnevu, če jih uspemo za sodelovanje dobro 
motivirati. 
Seveda pa dogodek ne bi tako dobro uspel najprej brez gospe Majde 
in gospoda Miha, pa seveda tudi ne brez naših donatorjev, ki so omo-
gočili, da smo otroke bogato obdarili. Nagrade za kviz so prispevali: 
Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, Agencija RS za okolje, Agencija RS za varnost 
prometa, Slovenska karitas, Rdeči križ Slovenije – OZRK Domžale, Za-
varovalnica Triglav, Center za zaščito in reševanje Domžale. Da smo 
lahko darila lepo lično zapakirali, pa so nam vrečke darovali: Občina 
Domžale ter podjetji Tomat, d. o. o., in POT, d. o. o.
Vsem, ki so pripomogli k organizaciji tega lepega dogodka, se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. Veseli smo, da z vašo pomočjo vsakič znova 
dokazujemo, da naši učenci nimajo le posebnih potreb, ampak tudi 
posebne in izjemne talente in sposobnosti. Hvala vam!
Mesec požarne varnosti zaključujemo z gasilskim pozdravom Na pomoč.

Besedilo in foto: Ajda Lalić, OŠ Roje

Lepo je biti varen!

Na Osnovni šoli Roje v mesecu oktobru veliko pozornosti 
namenimo gasilcem in drugim enotam zaščite in reševanja. 
Tako smo 16. oktobra že obiskali Center za zaščito in reševa-
nje Domžale, 23. oktobra pa je sledil glavni dogodek meseca 
požarne varnosti na naši šoli – Tehniški dan: Varnost pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.
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Simbioza gibanja za vse 
generacije na balinišču v 
Mengšu
Mengeški upokojenci smo se pridružili vseslovenski akciji 
Simbioza giba, ki je potekala v tednu od 14. do 21. oktobra 
in je združevala udeležence vseh starosti. Ko smo razmišljali, 
kako bi se mi upokojenci lahko pridružili akciji, se je porodila 
ideja, da bi učencem OŠ Mengeš predstavili balinanje, dejav-
nost, ki jo upokojenci redno vsak dan trenirajo na balinišču v 
športnem parku v Mengšu.

Z vodstvom šole smo se dogovorili o sodelovanju in z veseljem so 
podprli naš predlog, saj je eden od njihovih ciljev tudi medgeneracij-
sko sodelovanje v kraju. Izbrali smo učence petega razreda, in sicer 
vse štiri oddelke, tako da je v projektu sodelovalo več kot 140 otrok 
in odraslih.
Dejavnost smo izvedli v dveh dneh, in sicer 15. oktobra, ko sta prišla 
na balinišče 5. c in 5. č, in 18. oktobra, ko sta bila na balinišču 5. 
a in 5. b oddelek. Sonce je dodobra ogrelo vzdušje, ko je g. Tomazin 
predstavil kratko zgodovino balinanja in povedal, da smo Slovenci 
med najuspešnejšimi in najštevilnejšimi balinarskimi nacijami na sve-
tu, saj balina več kot 11 tisoč Slovencev in dosega odlične rezultate v 
svetovnem merilu. Predstavil jim je tudi osnovna pravila, ki jih morajo 
tekmovalci upoštevati pri igri.
Potem pa je šlo zares. Učenci so se razdelili v štiri skupine, vsaka 
skupina pa še na zeleno dekliško in rdečo fantovsko ekipo. Tekma se 
je začela. Zagnano in z navdušenjem so poslušali mentorjeve napotke 
in se trudili, da bi svoji ekipi pribalinali čim več točk. Veselili so se 
vsake točke. Ne boste verjeli, ampak čisto v vseh oddelkih so zmagala 
dekleta. Nad igro so bili navdušeni in kar prehitro je minila ura, ki je 
bila namenjena druženju in balinanju.
Na koncu so si učenci ogledali še police s pokali, ki so jih za odlično 
igro dobili mengeški balinarji na tekmovanjih in se posladkali s čo-
koladnimi bonboni. Kar nekaj učencev se je nad igro tako navdušilo, 
da so vzeli prijavnice in obljubili so, da se bodo včlanili v balinarski 
klub Mengeš. Balinarji pa so bili navdušeni, da bodo lahko ustanovili 
mladinsko balinarsko sekcijo, celo mentorja že imajo.
V imenu Društva upokojencev Mengeš se zahvaljujem OŠ Mengeš, 
ga. Tatjani Cevc Drolc, razredničarkam 5. razreda Nadi Jauh, Viktoriji 
Uršnik, Petri Moravec, športnemu pedagogu Tomažu Sokliču, balinar-
skemu klubu Mengeš ga. Majdi Ficko in vsem balinarjem mentorjem.

Besedilo: Marija Štebe
Foto: Marija Štebe

Dvajsetletni jubilej lastnega studia je mengeška sekcija proslavila 20. 
oktobra. Naredili so inventuro, pregledali opremo, jo razvrstili, očistili 
in popravili, posodobili so mobilni studio v kombiju. Nato so pripravili 
priložnostno slovesnost, na katero so povabili predstavnike organiza-
cij, za katere največ snemajo, in sorodnike, ki jim zaradi nedeljskih in 
večernih snemanj marsikdaj pokvarijo družinske načrte. Na ogled so 
postavili tudi razstavo stare in nove opreme.
Anton Mueller, predsednik video sekcije, je v nagovoru orisal razvoj 
video dejavnosti v Mavrici, kjer se največ posnetkov naredi na kultur-
nih, šolskih, verskih in športnih prireditvah ter dodal: »Najbolj smo 
ponosni, ker nas vabijo na snemanja najbolj zahtevnih prizorišč. Gala 
koncert Radia Ognjišče v Cankarjevem domu pokrijemo s sedmimi 
kamerami; posnetek predvaja tudi RTV Slovenija.« Sekciji sta česti-
tala predsednik Mavrice Janez Kosmač in vsestranski in dolgoletni 
kulturni delavec Lojze Stražar, ki Mavrico in gledališče na Studencu 
povezuje že skoraj pol stoletja. 

Besedilo: Igor Lipovšek
Foto: Igor Lipovšek in arhiv Mavrice

20 let mengeškega video 
studia

Pred tridesetimi leti je Foto-kino-video klub Mavrica Rado-
mlje kupil prvo video kamero. Posnetke so montirali z vide-
orekorderjem. Pred petindvajsetimi leti so se pojavile cenej-
še montažne mize, ki so omogočale sočasni sprejem filma 
in zvoka. Takrat je vzniknila zamisel, da bi si video sekcija 
ustvarila lastni studio. Ker v Radomljah ni bilo prostora, so 
ga oktobra 1999 uredili v Mengšu. Snemati so začeli večje 
kulturne prireditve, nove maše, konference in seje. Pred pet-
najstimi leti so kupili rabljen kombi, v katerem so naredili 
premični studio. Zadnje desetletje posnetki Mavrice ustreza-
jo tehničnim zahtevam nacionalne televizije.

Učenci v akciji

Udeleženci praznovanja

Toni Mueller, predsednik video sekcije pred reportažnim kombijem
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Zadeva se končala je šele letos na Okrajnem sodišču v Kamniku. 
Sodišče je sicer delno prisluhnilo ugovoru organizatorja protesta, 
vendar je vodji protesta vseeno odredilo plačilo (zmanjšane) globe. 
Da domžalska policija ne mara protestov, je pokazala tudi v primeru 
shoda na Slovenski cesti dva meseca pozneje. Tokrat smo se res 
pripravili, kot je bilo naročeno. Policisti, ki jih je bilo skoraj toliko kot 
demonstrantov, so spet vestno beležili in fotografirali ter odmerili 
kazen 250 evrov. Za kakšen prekršek? Ker so udeleženci stali tudi 
na pločniku in s tem motili javni red!!! No, obe globi sta bili pošteno 
plačani – iz naših žepov, seveda. Še zanimivost: pri organizaciji 
protestnih shodov v Vodicah se policisti iz Medvod obnašajo čisto 
drugače: organizatorjem pomagajo in jim ne pišejo glob.
Poleg organizacije obeh shodov smo izvajali še druge aktivnosti, 
zaradi česar smo utemeljeno prepričani, da je naša CI pomembno 
pripomogla k dogodku, na katerega upravičeno čakamo že vrsto 
let: zaključku izgradnje obvoznice. Povsem nepotrebno se je zadeva 
zavlekla osem let, ampak zdaj moramo biti zadovoljni, da obvozni-

Tretja obletnica Civilne 
iniciative za izboljšanje 
prometno varnostnih 
razmer v Mengšu

Da, tri leta so minila, odkar je s svojo aktivnostjo začela 
Civilna iniciativa (CI), ki je kmalu nato izvedla prvo veli-
ko in odmevno manifestacijo: protestni shod na križišču 
Gorenjske ceste in Veselovega nabrežja, ki je prerastel v 
zaporo obeh prometnic. Dogodek so zabeležili številni me-
diji. Vsi so ga označili kot upravičenega, prav tako tudi 
jezo udeležencev protesta. Neprijazen obraz je pokazala 
policija PP Domžale. Čeprav je bil shod pravilno prijavljen, 
je policija rajši fotografirala in izpolnjevala obrazce, kot da 
bi pomagala organizatorjem. Še več: naložila jim je plačilo 
globe.

co imamo. Kaotične razmere, ki so predstavljale zlasti varnostno in 
zdravstveno grožnjo za občane ob cestnih vpadnicah, bodo gotovo 
izgubile svojo ostrino, vendar pa ostaja dejstvo, da je naša občina 
glede na svojo velikost in poseljenost prekomerno obremenjena s 
prometom, tudi mirujočim. Na zadnjem sestanku koordinacije CI 
smo bili mnenja, da bo treba še veliko postoriti:
1. Dosedanjo državno prometnico skozi Mengeš, ki bo postala ob-

činska, bo treba zelo premišljeno preurediti tako, da bo služila 
občanom in pomenila dvig kakovosti življenja. Prometna vozila 
– seveda brez tovornjakov – bodo morala odstopiti del prostora 
še pešcem in kolesarjem ter zagotoviti največjo možno varnost 
najstarejšim in najmlajšim ter gibalno oviranim občanom. Neke 
vrste soodgovorno sobivanje. Novi koncept rabe prostora mora 
omogočiti revitalizacijo, pri oblikovanju koncepta pa morajo ob-
vezno imeti besedo tudi občani, ki tu živijo.

2. Za občane Mengša, ki se vsak dan vozijo proti Trzinu in naprej, 
ter prebivalce Loke je že sedaj, bo pa še bolj, Trzin ozko pro-
metno grlo. O tem priča vsakdanja jutranja kolona vozil vse od 
krožišča pri Tušu do ceste proti Ljubljani. Rešitev problema je 
seveda trzinska obvoznica, o kateri se za zdaj le govori, torej je 
še dolgo ne bo. Vendar to ni le problem občine Trzin, enako ali 
še bolj je tudi problem Mengša, Kamnika, Komende. Vodstva 
občin se morajo zato resno lotiti tega problema.

3. Vodstva občin našega območja morajo odločno ukrepati tudi 
glede izgradnje celotne povezovalne ceste Želodnik–Vodice. 
Šele s tem dejanjem bo problem cestnega prometa v danih 
pogojih optimalno rešen.

Kakor smo v CI lahko zadovoljni zaradi našega prispevka pri izgra-
dnji obvoznice, pa tega ne moremo reči zaradi vse obsežnejšega 
obsega mirujočega tovornega prometa. Število parkiranih tovor-
njakov se izjemno povečuje, v zadnjih letih zagotovo za več sto 
odstotkov. V koordinaciji CI menimo, da to tako kratkoročno kot 
dolgoročno za našo občino v več pogledih ni dobro. Prizadevali 
smo si na razne načine, da bi pristojni organi zavarovali javni in-
teres, torej ustavno pravico državljanov Slovenije, da živijo v zdra-
vem okolju, a nam ni uspelo. Inšpekcijske službe so povsem zata-
jile, tudi občinskega vodstva (uprava, občinski svet) nam ni uspelo 
pripraviti do argumentirane javne razprave ter do javno izražene 
opredelitve, v čem so slabosti in prednosti pretirano 'prijazne' ob-
čine Mengeš do želja in potreb tovornjakarjev.
Koordinacija CI tudi v prihodnje vidi izzive in razloge za svoje de-
lovanje. Jasno, dosti bolje bi bilo, če bi razlogov ne bilo več in bi 
z olajšanjem sprejeli ugotovitev: Problemi so rešeni, naše poslan-
stvo je končano. Pa žal ni tako. Nadaljujemo torej, skupaj z vsemi, 
ki besedi kakovost življenja razumejo v celotnem smislu.

Besedilo: Branko Lipar, Koordinacija CI 
Foto: Matjaž Majcen

Vožnja v Ljubljano in iz nje postaja vse daljša

Rezanje traku na mengeški obvoznici torej ni 
zaključek aktivnosti za izboljšanje prometno 
varnostnih razmer v Mengšu, marveč le eden 
od pomembnih korakov do celovite ureditve 
tega problema.
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Mednarodni petdnevni dogodek v AIA – Mladinskem 
centru Mengeš
V okviru projekta RAY Rural Active Youth Job Portal (št. projekta: 2018-2-BG01-KA205-048238), ki ga sofinancira Era-
smus+, je v Društvu AIA – Mladinski center Mengeš od 12. do 16. oktobra potekal petdnevni mednarodni dogodek mešane 
mobilnosti. Udeležilo se ga je 17 mladih in 6 mladinskih delavcev iz štirih držav partneric projekta, Vyara Foundation iz 
Bolgarije, CESIE iz Italije, Agrupamento de Escolas de Silves s Portugalskega in Društvo AIA – Mladinski center Mengeš iz 
Slovenije. Cilj projekta je kreiranje portala lokalne zaposlitvene mreže, ki bo brezplačen tako za iskalce zaposlitve kot za 
delodajalce in bo ponujal tudi štiri module, ki bodo mladim v pomoč pri zaposlovanju in gradnji svoje kariere.

V soboto, 12. oktobra, je udeležence mednarodnega dogodka 
pozdravil podžupan Bogo Ropotar, ki je tudi idejni pobudnik pro-
jekta, nadgrajenega v  Društvu AIA – Mladinski center Mengeš in 
pri tujih partnerjih projekta.  Podžupan je pozdravil tudi mlade 
udeležence in poudaril, da skoraj nihče, ki je postal uspešen, ni 
takoj uresničil svojih sanj in od samega začetka opravljal sanjske-
ga dela. Pomembno pa je slediti svojim sanjam in hkrati vedeti, 
da so koristne vse pridobljene izkušnje in znanje, saj nas ravno to 
lahko pripelje do želenega cilja. 
Ker so se udeleženci prvič videli v živo, prej smo bili v kontaktu 
samo preko spleta, smo začeli s spoznavnimi igrami in nadaljevali 
s predstavitvijo projekta in testne verzije portala za iskanje zapo-
slitve v lokalnem okolju, nato pa smo ga tudi preizkusili. Mladi so 
sodelovali aktivno in dajali konkretne ideje ter uporabne predlo-
ge, kako portal izboljšati, da bo enostaven, učinkovit in uporaben 
tako za iskalce zaposlitve kot za zaposlovalce. Nato je sledila de-
lavnica o dokumentih Europass. 
V nedeljo smo za udeležence pripravili ''izlet presenečenja po Slo-
veniji'' z namenom, da jim predstavimo kulturne in naravne zna-
menitosti naše države. Večina izmed njih je bila v Sloveniji prvič, 
zato smo jim želeli Slovenijo dobro predstaviti. 
V ponedeljek smo v sodelovanju z Zavodom Cene Štupar iz Ljublja-
ne, ki izvaja projekt ''Karierni plac za mlade'', pripravili delavnico 
z naslovom Razumi samega sebe in doseži svoje cilje, vodil jo je 

Ferry Stepančič, doktorski kandidat na Univerzi George Washing-
ton, ki je udeležence popolnoma navdušil. Za njim je interaktivno 
predavanje pripravila Špela Bernhard, vodja iskanja talentov in ka-
drov za Slovenijo v Novartisu. Na številna vprašanja udeležencev 
je odgovorila z  uporabnimi in koristnimi informacijami, kaj je za 
delodajalce idealen delavec, kaj je pomembno pri pisanju ponudb 
za zaposlitev, kakšen je uspešen intervju, kako izbirajo kandidate 
za zaposlitev, kaj je tisto, kar pretehta pri končni izbiri kandidatov, 
kako najdejo talente ipd. Popoldne smo nadaljevali z delavnicami 
''Intervju za službo'', večer pa zaključili s kulturnim večerom, na 
katerem je vsak tim na kreativen način predstavil svojo državo. 
Kulturni večer se je zaključil s spoznavanjem in učenjem plesov 
vseh štirih držav. 
V torek smo si ogledali dve mengeški podjetji, ki sta uspešni v 
slovenskem in mednarodnem merilu, in sicer Interblock in Kle-
men transport. V obeh podjetjih so nas sprejeli izredno prijazno. 
V Interblocku nas je sprejela predstavnica kadrovske službe in 
nam predstavila način zaposlovanja, izvedeli smo veliko koristnih 
nasvetov, kaj je pomembno, ko kandidiraš za zaposlitev, kako pri-
praviti dober intervju, na kaj so zaposlovalci pozorni in kaj jim 
je najbolj pomembno pri izbiri kandidatov. Sledila je predstavitev 
podjetja in ogled delovnega procesa. Začutili smo pozitivno klimo 
v podjetju, navdušenje in zagnanost, s katerim zaposleni opravlja-
jo svoje delo. V podjetju Klemen Transport nas je sprejel izvršni 

Pa se spoznajmo. Foto: Anže Lustek
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Predstavila sem nekaj možnosti in metod, kako si lahko sami poma-
gamo. Vsekakor sem mnenja, da bi bile več kot nujne takšne skupine 
ali delavnice vsak teden, in da bi ljudje v stiski imeli tudi možnost 
pomoči na domu, saj si številni, ki so v depresiji, težko sami pomagajo 
oziroma potrebujejo veliko spodbude. Veliko ljudi je na robu obupa, 
velikokrat gre za reševanje človeških življenj. 
Ponovno srečanje skupine v Mladinskem centru AIA, Mengeš, bo 15. 
januarja 2020. Vabljeni, da se prijavite na 051 237 825 ali na info@
barbkaspruk.si. 

  
Besedilo: Barbka Špruk

Foto: lasten arhiv

Kako iz depresije, tesnobe, 
panike?

Barbka Špruk
direktor Miha Kravanja, razkazal je podjetje, nato pa nas sprejel v 
konferenčni sobi, kjer nam je predstavil njihov način dela, posto-
pek zaposlovanja in uvajanja delavcev v delovni proces ter druge 
številne koristne in uporabne informacije. Zvečer pa smo skupaj 
z mladinsko folklorno skupino Mengeš, ki deluje pod vodstvom 
Boštjana Sveteta, organizirali Slovenski večer. Udeležencem smo 
predstavili slovenske noše, glasbo in plese iz različnih slovenskih 
pokrajin in animacijski program za udeležence, prostovoljci MC 
pa so pripravili tudi degustacijo slovenskih domačih jedi in pijač. 
Zadnji dan smo izvedli delavnico z uporabo dramskih metod in gle-
daliških tehnik z naslovom Ali lahko poskusim, ki jo je vodila Saša 
Hudnik. Po delavnici ''Moja kariera'' pa smo se za zaključek našega 
druženja podali po mengeški trimski stezi k uspešnemu podjetniku 
Tomažu Fartku, ki nam je predstavil svojo karierno pot in uspehe. 
Poslovili smo se polni novega znanja, izkušenj in prijateljskih vezi. 
Ettore, mladinski delavec iz Italije, je zapisal: »Kakšen navdihujoč 
teden smo preživeli skupaj! Vedno bodo v mojem srcu ostali krasni 
spomini in lekcije, ki sem se jih naučil od vseh vas in udeležen-
cev. Da sem bil priča vaši zavzetosti, strasti in odličnemu duhu 
vsega, to so bili izredno pomembni trenutki zame, hvala za vse. 
Verjamem, da smo naredili nekaj velikega za naše udeležence in 
smo v tem tednu tudi profesionalno zrasli. Posebna zahvala gre 
seveda Blanki in čudoviti slovenski ekipi za popolno organizacijo 
celotnega dogodka in sposobnost prepletanja učljivih trenutkov z 
zabavo in z mednarodnim povezovanjem. Ustvarjeno vzdušje nam 
je pomagalo, da smo se vsi počutili vključene in motivirane za 
sodelovanje.« 

Besedilo: Naja Sever in Blanka Tomšič

To smo RAY-i (žarki), RAY zaposlitveni portal. Foto: Anže Lustek

Delavnica Ferryja Stepančiča. Foto: Anže Lustek

Že sedem let vodim skupine na 
temo "Kako iz depresije, tesnobe, 
anksioznosti in panike". Na zadnjem 
srečanju v Mladinskem centru AIA 
smo izmenjali lastne izkušnje, 
kako smo premagali svojo stisko, 
spregovorili pa so tudi tisti, ki se še 
vedno borijo in iščejo kakšne nove 
in alternativne možnosti, kako si 
pomagati.
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Colorado trail – z gorskim 
kolesom čez Skalno 
gorovje
 
V okviru projekta Zanimiva popotovanja, ki poteka v AIA – 
Mladinskem centru Mengeš, nam je Marjan Moderc predstavil 
čisto posebno popotovanje, saj sta se s punco na popotovanje 
podala z gorskima kolesoma in le z nekaj osnovnimi osebnimi 
potrebščinami.

Ko sva s punco tuhtala, kako ljubezen do pohodništva, gorskega ko-
lesarjenja, taborjenja, potovanj in izzivov pomešati v pustolovščino, 
vredno celoletne zaloge odmerjenega dopusta, sva postala pozorna na, 
po mnenju številnih, najlepšo dolgometražno gorskokolesarsko preiz-
kušnjo – Koloradsko pot, slavno, a zahtevno, ki na povprečni višini 
3000 m.n.v. preči Skalno gorovje v ZDA. Ko sva izvedela, da več kot 
polovico poti predstavlja pot enoslednica oziroma t. i. "singlca", je odlo-
čitev postala precej enostavna. Nekaj mesecev načrtovanja in izbiranja 
najnujneše opreme, tako sva se septembra 2018 podala na 850 km 
dolgo visokogorsko mešanico uživancije in garanja. 
Čudovita in mestoma precej naporna stezica naju je vodila pod najviš-
jimi vrhovi celinskega dela ZDA. Kolo sva potiskala čez visoke prelaze, 
vriskala na neskončnih in zavitih spustih, dih pa nama so jemali tako 
redek višinski zrak kot izjemni razgledi. Pot je vodila skozi barviti trepe-
tlikin gozd, skozi kot iz westernov izrezana rudniška mesteca, pokukala 
sva celo v najvišje ležečo slovensko cerkev na svetu ... 
Težave na poti so nama pomagali premagovati že prav neverjetno prija-
zni domačini, njihova ustrežljivost in pozornost je bila pravzaprav eden 
izmed večjih kulturnih šokov v ZDA, obenem pa razlog, da sva se na  
celotni poti, kljub divjini, počutila precej varno. Ob številnih kulturnih 
razlikah naju je navdušila tudi prostorsko-sociološka urejenost gorskega 
kolesarjenja. Dobila sva občutek, da so ZDA s svojo mešanico narav-
nih lepot, dobro razvito mrežo poti, servisno infrastrukturo in socialno 
sprejetostjo gorskega kolesarjenja prava obljubljena dežela za ta šport. 
S kolesarske avanture po Koloradu sva tako poleg nepozabnih spomi-
nov, utrjenih zadnjic in razjahanih koles prinesla tudi konkretno izku-
šnjo, da je s strpnim in odgovornim odnosom naravo možno trajnostno 
uživati še kako drugače kot v gojzarjih.  

  
Besedilo in foto: Marjan Moderc
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Mengeški orliči za 
nagrado že pri enajstih in 
dvanajstih letih poleteli 
na Bloudkovi velikanki

Na državnem prvenstvu za mlajše skakalce in skakalke v Žireh so Nik 
Bergant Smerajc, Alen Pestotnik, Jaka Perne in Timo Šimnovec za SSK 
Mengeš osvojili ekipno srebrno odličje v konkurenci do 13 let, med 
posamezniki pa je tam ob bronastem Niku Bergantu Smerajcu na zma-
govalni oder skočila tudi Živa Andrić, tretjeuvrščena med deklicami, 
starimi do 12 let. 
Diplomo si je za peto mesto prislužil tudi Timo Šimnovec (do 13 let), 
s to uvrstitvijo pa se je na državnem prvenstvu za dečke, stare do 11 
let, v Žireh izkazal tudi Erik Tomažič. Na zadnji preizkušnji slovenskega 
pokala v Mostecu (do 14 let) pa se je med najboljšo šesterico prebil 
Benjamin Bedrač, ki so se mu stopničke s četrtim mestom le za malo 
izmuznile iz rok. 
Kar štiri kolajne pa so si mengeški »orliči« priskakali na sklepnem tek-
movanju gorenjske regije v pokalu Cockta v Bohinju. Zmagi sta tam 
slavila Nik Bergant Smerajc in Erik Tomažič (do 11 let), Alen Pestotnik 
(do 12 let) je osvojil drugo mesto, Timo Šimnovec (do 13 let) pa je na 
odru za najboljše kot tretjeuvrščeni delal družbo (klubskemu) prijatelju 
Niku. Diplomo je prejel tudi šestouvrščeni Miha Hočevar (do 13 let). 
Za uspešno poletje jih je trener Aleš tik pred krompirjevimi počitnicami 
nagradil s prvimi skoki na 140-metrski (novi) Bloudkovi velikanki, po 
kateri sta pri komaj dvanajstih letih prvič poletela Nik Bergant Sme-
rajc in Miha Hočevar ter še ne dvanajstletna Timo Šimnovec in Alen 
Pestotnik. Medtem so mengeški upi svoje skakalne smuči do prvega 
snega zamenjali z rolerji, na katerih razvijajo motoriko in ravnotežje, 
kar jim bo prišlo še kako prav pri skokih in tudi sicer v vsakdanjem 
življenju. Kdor bi se jim rad pridružil, lahko pokliče na telefonski številki 
041/767-397 ali 041/750-404 ter se dogovori za prihod na trening. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: A. B.

Navijači in simpatizerji Smučarsko-skakalnega kluba Mengeš 
so imeli tudi prejšnji mesec obilo razlogov za veselje, starši 
pa so zaradi svojih pogumnih in uspešnih otrok upravičeno 
izžarevali ponos. Na prvem mestu med znova številnimi uspehi 
je treba izpostaviti podvig Anžeta Laniška, ki je v Klingenthalu 
sebi v prid odločil zadnjo tekmo velike nagrade Mednarodne 
smučarske zveze (FIS). Zatem je 23-letni Domžalčan odlično 
pripravljenost unovčil tudi na državnem prvenstvu v Kranju, 
kjer se je v absolutni konkurenci ovenčal s srebrno kolajno. 
To je vsekakor lepa popotnica pred bližnjim začetkom nove 
sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, za katero 
bodo zeleno luč prižgali 22. novembra v Visli.

Poleti z nami – SSK Mengeš
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Velika nagrada Občine 
Mengeš v cestnem 
kolesarstvu 2019
Kolesarsko društvo Mengeš je 6. oktobra znova odlično 
izpeljalo kolesarsko dirko za pokal Občine Mengeš.
 
V lepem sončnem vremenu so se v krožni vožnji najprej pomerili re-
kreativni kolesarji, ki so morali odpeljati deset krogov. Tekma rekre-
ativnih kolesarjev je štela tudi za občinsko prvenstvo. Med moškimi 
je zmagal Sašo Osenar, drugo mesto je osvojil Žan Lopatič, tretje pa 
Črt Verbič. Najboljša ženska tekmovalka je bila Saša Jeretina, drugo 
mesto je pripadlo Heleni Germavc, tretje pa Maji Jerič.  
V kategorijah dečkov A in B ter mlajših in starejših mladincev je bila 
dirka kriterijska, kolesarji v mlajših kategorijah pa so morali od starta 
do cilja na Slovenski cesti odpeljati dvanajst do osemnajst krogov. 
Starejši mladinci so morali po krožni dirki, ki je merila 27 krogov, od-
peljati še vzpon na Mengeško kočo. Zmagovalec zahtevne preizkušnje 
je bil Gal Glavar iz KK Adria Mobil.
KD Mengeš se zahvaljuje vsem, ki so priskočili na pomoč pri organi-
zaciji, da je tudi letošnja dirka tako lepo uspela. Posebna zahvala za 
nemoten potek dirke je namenjena varovanju, ki so ga opravili člani 
PGD Mengeš, Loka in Topole, kot redarji in sodelavci pa so na pomoč 
pri organizaciji priskočili tudi člani AMD Mengeš, člani kolesarskega 
društva ter ZVVS OI Mengeš in drugi prostovoljci.

Besedilo in foto: Nataša V. Jerič, za KD Mengeš

ŠPORT

Glavni  donator:  Občina Mengeš

Donatorji: Avtohiša Škoda Škerjanec, lgm, d. o. o., Slikople-
skarstvo Janez Stopar, s. p., Pleksi izdelki Saša Jeretina, s. p., 
A2U sport trgovina, lGM, d. o. o., JKP Prodnik, d. o. o., Klemen 
transport, Mengeška koča, Jure Repanšek, s. p., Gostišče Zlata 
kaplja, Sašo Osenar, s. p., Berk-Vehovar kompoziti, d. o. o.,  in 
Mizarstvo Urbanija Marko, d. o. o.

11. teniški turnir dedkov
Pred desetimi leti se je porodila ideja o turnirju dedkov v 
tenisu. Še istega leta je bil sredi aprila 2009 prvi turnir, ki 
je nato prerastel v tradicionalnega. Letos je dosegel številko 
11, ki jo je ujel dobesedno še za rep. Zadnjo soboto v 
oktobru se nas je zbralo 14 dedkov in med njimi tisti, ki je 
zadovoljil kriterijem organizatorja, da je dosegel vsaj 60 let 
življenja. Vreme in številne obveznosti in odsotnosti glavnega 
organizatorja bi kmalu pripeljale do tega, da bi odpadlo 
letošnje druženje dedkov na teniških igriščih TK Mengeš. 
Pa je narava posegla vmes: oktober nam je spremenila v 
»indijansko poletje«. Malo spodbude in organizator je 
razpisal turnir. Dobesedno zadnji trenutek.
 
Mengeš, sobota 26. oktobra 2019. Obetalo se je lepo, sončno in 
za ta čas neobičajno toplo vreme. Napoved je bila okoli 22 0C brez 
vetra. Sonce je pregnalo meglo ob 10. uri, eno uro prej kot je imelo 
navado zadnji teden. Ta ura je bila tudi začetek prihajanja udeležen-
cev pred brunarico. Le eden si je vzel privilegij in zamudil debelih 30 
minut. Je že tako, da imajo nekateri v zasluženem pokoju še veliko 
opraviti z nadaljevanjem svojega prejšnjega dela. Pokojnine niso viso-
ke. Ali pač! Več imaš, več hočeš in želiš imeti. Po žrebu smo zasedli 
štiri zelo dobro pripravljena teniška igrišča. Igrali smo nepretrgoma 
skoraj tri ure. Prijateljsko, mirno in povečini tiho. Seveda ni šlo brez 
pojasnjevanja in analiziranja kakšnega uspešnega ali slučajno tudi ne-
uspešnega teniškega udarca. Čar tega turnirja je v tem, da ni čakanja. 
Začnemo skupaj in tudi prenehamo igrati skoraj istočasno. Ob 14. 
uri je vodja tekmovanja že imel zbrane rezultate. Pred pripravljenimi 
jedmi z žara so se dedki seznanili z rezultati. Tudi letos je prišlo do 
velikega presenečenja. Zmagal je Marijan Resnik – Lendl. Tudi zanj 
je bilo presenečenje popolno, čeprav je nekaj žogic poslal »tlake po 
pločnik'«. Neizmerno je bil vesel zmage in še, ko je Sonce zatonilo, ni 
mogel verjeti, kaj mu je danes uspelo. Zasluženo je v njegovih rokah 
lep in največji pokal, ki ga premore TK Mengeš. Predal mu ga je kar 
predsednik, Tim Janežič, ki je tudi nekaj povedal. Pohvalo je dobil 
najstarejši udeleženec turnirja, Andrej Novoselec. Prihodnje leto bo 
praznoval okroglo obletnico. Upamo, da v brunarici pred našimi teni-
škimi igrišči, ki so po njegovi zaslugi v tako dobrem stanju. Čestitke, 
Andrej! Drugo mesto na turnirju je dosegel Marjan Mušič, tretji pa je 
bil Tone Rezar. Zahvaliti se moramo ekipi iz brunarice, Tinki in Luči, 
ki jima je pri peki priskočil na pomoč David Majcen.
Prihodnje leto pridemo dedki spet na turnir v tenisu. Le vremena ne 
bomo več izzivali, ker tako velika sreča z lepim vremenom že v globo-
ki jeseni ni samoumevna.

Besedilo in foto: Bregov Šimen

Skupinska slika
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Na prvi mladinski turnir Li-Ning, ki so ga po treh letih znova orga-
nizirali v Celju, je bilo prijavljenih 20 mlajših badmintonistov. Člani 
badminton klubov Mengeš, Celje, Zagorska dolina in Pišece so igrali 
v treh kategorijah, in sicer posamezno U-12, U-14 in U-16. Mengeško 
ekipo so sestavljali: Filip Tomazin, Vid Tomazin, Tim Bregar, Nejc 
Šinkovec, Naja Sheika, Liza Volčini in Lara Melloni. Zaradi premalo 
prijav deklet v posameznih kategorijah, so igrale v konkurenci skupaj 
s fanti in imele zato še težjo nalogo – vse si zaslužijo posebno pohva-

Mlajši in starejši 
badmintonisti na 
stopničkah v Celju
V soboto, 19. oktobra, je bil v Celju drugi turnir v badminto-
nu lige Li-Ning. Tokrat so na njem sodelovali tudi mlajši čla-
ni Badminton kluba Mengeš in dokazali, da so odlični igralci 
badmintona.

Mlajši člani BK Mengeš

lo. Skupinski del so igrali po sistemu Round robin en set do 21 točk. 
Prva dva v skupini sta se uvrstila naprej v polfinale. Otroci, člani Bad-
minton kluba Mengeš, so dosegli super rezultate. V kategoriji U-12 je 
zmagal Tim Bregar, srebro je osvojil Vid Tomazin, Filip Tomazin je bil 
četrti. V kategoriji U-14 so otroci osvojili dve medalji, 2. mesto Nejc 
Šinkovec, 3. mesto Liza Volčini, na 5. mestu je bila Naja Sheika. V 
kategoriji U-16 je bila Lara Melloni med samimi fanti odlična četrta in 
z malo sreče bi lahko osvojila tudi medaljo.
Takoj za mladinskim turnirjem je sledil še turnir Li-Ning za starejše 
člane, na katerem je bilo 65 igralcev, ki so se pomerili v mešanih dvo-
jicah (XDA, XDB), ženskih dvojicah (WD) in moških dvojicah (MDA, 
MDB) ter posamezno (MSA, MSB, MSC). Tudi starejši člani BK Men-
geš niso ostali brez medalj. V kategoriji mešanih dvojic (XDB) sta 2. 
mesto osvojila Uroš Bregar (BK Mengeš) in Katja Mikulin, Helena Šin-
kovec (BK Mengeš) in Irena Burgar sta bili drugi med ženskimi dvo-
jicami (WD), 1. mesto v moških dvojicah (MDA) sta si priborila Uroš 
Bregar in Igor Tomazin (oba BK Mengeš), 3. mesto v moških dvojicah 
(MDB) pa sta osvojila Jure Šinkovec (BK Mengeš) in Jure Roblek.
Hvala vsem članom za udeležbo na turnirju. Izkazalo se je, da smo 
v Mengšu odlični igralci badmintona, saj smo skupaj domov prinesli 
kar 9 medalj. Se že veselimo naslednjega skupnega turnirja mladine 
in starejših članov.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Rekreacija v obliki funkcionalne vadbe za vsakdanjo rabo poteka 
pod vodstvom šolanih vaditeljic. Razgibale boste celotno telo in 
poskrbele za dobro počutje. Vadba poteka v šolskem letu ob torkih 
od 20.00 do 22.00 ure. Torej začnemo prvi torek v začetku šol-
skega leta in končamo zadnji torek ob zaključku šolskega leta. Po-
leg torkove vadbe v veliki telovadnici društva poteka vadba tudi ob 
četrtkih v manjši telovadnici z napravami fitnes. 

Razgibajmo se – 
pridružite se nam! 
Strokovnjaki in zdravstveni delavci nam priporočajo gibanje 
v vsakdanjem življenju. Tega se vedno bolj zavedamo, a 
odločiti se, to je zdaj vprašanje, kam naj grem, kdaj naj 
začnem? V svoje vrste vabimo ženske vseh starosti, da se 
vključijo v rekreacijsko vadbo v Športno društvo Partizan 
Mengeš, Slovenska cesta 39.

  
Odbojka kot rekreacija 
Vse zainteresirane ženske in moške, ki bi se radi razgibali z re-
kreacijskim igranjem odbojke, pa vabimo v svoje vrste ob sredah 
v šolsko telovadnico od 20. do 22. ure. Začnemo in končamo s 
šolskim letom. V poletnem času pa se nam lahko pridružite ob 
ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. ure, na igrišču z mivko v 
Topolah. Obiščite nas, neobvezno se razgibajte z nami in če vam 
bo všeč, se nam pridružite.

  
Besedilo in foto: Milenka Mežnaršič       

Odbojka

Udeleženci Mladinskega turnirja Li-Ning
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Zmagovalci zaključnega 
šampanjec turnirja Zmagovalci 1. lige posamezno

Na zaključnem dogodku se, sedaj že tradicionalno, odigrajo mala in 
velika finala interne klubske lige. Vsi tisti, ki pa se v zaključne boje niso 
uvrstili, se lahko pomerijo še v zadnjem šampanjec turnirju poletne 
sezone. Na omenjenem šampanjec turnirju se je letos pomerilo kar 20 
igralcev, najboljša pa sta bila Brane Sočak in Simon Bergoč, ki sta v 
finalu premagala Gregorja Vugo in Bojana Jurišiča, tretje mesto pa sta 
zasedla Tone Rezar in Maj Planinšek.
V interno klubsko ligo se je v letošnji sezoni prijavilo kar 82 igralcev 
in igralk. Vodstvo lige, na čelu z vodjo lige Andrejem Peterlinom, je te 
na samem začetku sezone razporedilo v različne skupine. Liga se je v 
osnovi delila na ligo posameznikov in ligo dvojic. V ligi posameznikov 
so bili igralci in igralke razporejeni v štiri lige, in sicer 1., 2. in 3. moško 
ligo ter žensko ligo. Podobna delitev je veljala v ligi dvojic, kjer so bile 
dvojice razdeljene na 1., 2. in 3. moško ligo dvojic ter ligo mešanih 
dvojic. Posamezne lige pa so bile zaradi velikega števila igralcev še 
nadalje razdeljene na enakovredne skupine. 
V moško ligo posameznikov je bilo prijavljenih več kot 40 igralcev, v 
žensko ligo posameznic pa se je prijavilo 8 igralk. Tretja moška liga 
je bila v letošnji sezoni enotna, v njej pa je bilo 8 igralcev. Prvo me-
sto je suvereno zasedel Jure Reven, drugo Tomaž Alandžak, tretje pa 
Andrej Križman. Najobsežnejša je bila druga liga posameznikov, ki je 
bila razdeljena na tri skupine s po 7 do 8 igralcev. Na tretje mesto je 
stopil najmlajši igralec letošnje interne lige Nejc Peterlin. V finalu pa 
je ogromno znanja in predvsem odlično fizično pripravljenost prikazal 
Simon Todorovič, ki je v finalu premagal visokoraslega Tomaža Magerla 
– Štajerca. Srditi boji so že v skupinskem delu in potem tudi v končnici 
potekali v prvi ligi. Sestavljena je bila iz dveh skupin s po osmimi igral-
ci. Tretje mesto je zasedel Tim Janežič, v finalu pa sta se udarila letos 
z naskokom najboljša igralca prve lige. Po nizih vrhunskih predstav sta 
tudi v finalu prikazala odlično igro. Z rezultatom 7 : 6 in 6 : 3 je prvo 
mesto zasedel Tadej Smole, na drugo stopničko pa je stopil Nejc Skok. 
Enako zanimivo je bilo tudi pri ženskah. V žensko ligo je bilo vpisanih 8 
igralk, ki iz leta v leto igrajo boljši tenis. Tretje mesto je zasedla Metoda 
Plevel, v finalu pa je, z zmago nad Olgo Avsenik, lanski naslov ubranila 
Liza Mušič.
Še več igralcev in igralk je bilo vpisanih v lige dvojic ter mešanih dvojic. 

V prvih dneh meseca oktobra se v TK Mengeš vsakoletno spi-
še epilog sezone. Na vsakoletnem zaključnem turnirju tako 
pregledamo in ugotavljamo uspešnost aktualne sezone. Kaj 
vse smo v letošnji sezoni organizirali, kdo so bili letos naj-
boljši, na katerem dogodku je bilo najbolj »fajn« itn. Malo pa 
tudi že pogledujemo naprej na zimski del sezone, pa tudi že 
na prihodnjo sezono, in sicer, kaj bomo izboljšali, kaj bomo 
naredili novega, da nam bo še bolj lepo. Letos smo tako za-
ključek uspešne sezone 2019 izvedli 5. oktobra.

Zaključek teniške sezone 
2019

Pri mešanih dvojicah sta tretje mesto zasedla Bojana in Dušan Planin-
šek, v finalu pa je sta Liza in Marjan Mušič premagala Olgo Avsenik 
in Andreja Peterlina, in sicer po dolgi in težki tekmi z rezultatom 3 : 
6, 7 : 5 in 6 : 2. V tretji ligi moških dvojic sta po enosmerni cesti iz 
skupinskega dela nadaljevala Sebastjan Žnidaršič in Igor Maver. Status 
brez poraza sta ohranila do vzpona na najvišjo stopničko, drugo mesto 
sta zasedla Janez Lopatič in Franc Rahne, tretje pa Andrej Marucelj 
in Tomaž Zabret. Tako kot pri posameznikih je bila tudi pri dvojicah 
najobsežnejša druga liga. Prijavljenih je bilo 14 parov, ki so bili razpo-
rejeni v dve skupini. Na tretjo stopničko sta stopila Goran Hadžiagič 
in Matjaž Loboda, nekoliko višje sta končala Boštjan Jerman in Darko 
Župančič, najvišje pa sta stopila Uroš Bregar in Andrej Peterlin. Naj-
lepše in najzahtevnejše tekme pa so znova potekale v prvi ligi dvojic, v 
kateri je bilo sedem parov. Naslov sta ubranila Boštjan Jerman – Jerry 
in Alen Vrhovnik, ki sta v finalu premagala Andreja Peterlina in Tadeja 
Starčiča, tretje mesto pa sta zasedla Uroš Bregar in Tadej Smole.
Tudi v letošnji sezoni pa smo poskrbeli za novost, za katero upamo, 
da bo postala tradicija. Kot je bilo že v navadi pred petimi leti, smo 
podelili nagrado za t. i. »naj igralca« sezone. Zmagovalec je prejel 
lesenega mengeškega backa, ki pa smo ga nekoliko predelali, backovo 
harmoniko je namreč zamenjal teniški lopar. Vodja lige je med sezono 
vseskozi točkoval dosežke posameznikov in na koncu sestavil lestvico 
»naj igralcev«. Mengeškega backa je tako prejel Andrej Peterlin ter se s 
tem dosežkom vpisal med legende mengeškega tenisa.
Za nami je tako še ena zelo uspešna sezona. Zapolnili smo jo s pestrim 
programom, bistvo katerega pa je seveda druženje s kančkom tekmo-
valnosti in predvsem veliko zabave. Na tej točki bi bil seveda čas za 
zahvale, a le-teh bi bilo bistveno preveč, da bi lahko vse strnil na papir. 
Tako se zahvaljujem vsem, ki so doprinesli svoj del k še eni uspešni 
sezoni in predvsem vsem članom TK Mengeš. Ta sezona se končuje, a 
z veseljem in optimizmom že zremo v prihodnost, kjer se počasi pribli-
žuje nova, morda še boljša in bolj vesela. Začeli jo bomo slavnostno, 
že z desetimi klubskimi pripravami v Biogradu.

Besedilo: Tim Janežič
Foto: Uroš Bregar       

V torek, 1. oktobra, se je na 
Količevem s podelitvijo poka-
lov in medalj končala Liga Ve-
teranov devetih občin. Naša 
A ekipa je po odigranih 14 
krogih zasedla odlično tretje 
mesto, kar je velik uspeh, saj 
v tej najkakovostnejši vete-
ranski ligi igra ekipa ŠD Loke 
prvič. Za nameček so naši 
igralci prejeli še pokal in seve-
da medalje za osvojeno tretje 
mesto v pokalnem tekmova-
nju. Čestitke našim tekmoval-
cem in še tako naprej!

Besedilo in foto:
Matjaž Anžlovar za ŠD Loka

Kapetan ŠD Loka Janez Hribar

Uspeh loških balinarjev
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Mednarodno OP Slovenije 
v namiznem tenisu na 
Otočcu za mlade

V ekipnem tekmovanju mladink je reprezentanca Slovenije nastopila 
v postavi Katarina Stražar, Mengeš, Lea Pauli,- Izola in Lara Opeka, 
Ljubljana. V predtekmovanju so najprej premagale združeno ekipo 
Češke in Hongkonga z rezultatom 3 : 2, nato združeno ekipo Bolgarije 
in Srbije prav tako s 3 : 2. V finalu so se Slovenke še enkrat pomerile 
z združeno ekipo Češke in Hongkonga ter jo premagale z rezultatom 
3 : 2. Katarina Stražar je zmagala dvakrat, tretjo točko pa je osvojila 
Lea Pauli.
Prvo mesto predstavlja največji uspeh v mednarodnem tekmovanju 
za to generacijo mladink. 
Tekmovanje posameznic: Katarina Stražar je že v ekipnem tekmova-
nju pokazala odlične igre, z njimi pa je nadaljevala tudi v posamični 
konkurenci. Po skupinskem tekmovanju se je brez večjih težav uvr-
stila v finalni del tekmovanja. V prvem krogu je premagala Hrvatico 
Marto Jurčević, v osmini finala pa se je pomerila z reprezentančno 
kolegico Leo Paulin in jo premagala s 4 : 1. V četrtfinalu je premagala 
Brazilko Giulie Takahashi s 4 : 0, nato pa še v polfinalu Srbkinjo Rad-
milo Tominjak 4 : 2. V finalu je morala priznati premoč Yat Poon iz 
Hongkonga, ki jo je premagala z rezultatom 4 : 1, Katarina je osvojila 
odlično drugo mesto in srebrno medaljo. 
V igri dvojic sta se Katarina Stražar in soigralka Lea Paulin iz Izole za 
vstop v finale pomerili z madžarsko-romunsko dvojico, izgubili sta z 
rezultatom 2 : 3 in osvojili bronasto odličje. Katarina Stražar je bila 
razglašena za najuspešnejšo slovensko tekmovalko. 

  
Besedilo: Jože Mlakar 

Foto: arhiv NTZS

Katarina Stražar je osvojila zlato medaljo v ekipnem 
tekmovanju, srebrno med posameznicami in bronasto v igri 
dvojic. Na Otočcu je bilo od 2. do 6. oktobra mednarodno 
odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu za mlajše 
kategorije. Nastopilo je več kot 140 tekmovalcev in tekmovalk 
iz 26 držav. Tekmovanje je potekalo v kadetski in mladinski 
kategoriji ekipno, posamično in v igri dvojic. Na tekmovanju 
so nastopili člani NTS Mengeš Aljaž Goltnik, Luka Jokič, 
David Grad, Neža Pogačar Žun in Katarina Stražar.

Ekipa mladink s selektorico

1. OT R Slovenije v 
namiznem tenisu za člane 
U21 in mlajše kadete

V kategoriji U21 je nastopilo 29 članov, Mengeš so zastopali Rok Tr-
tnik, Aljaž Frelih, Nejc Rjavec in Aljaž Goltnik, pri dekletih pa Ana To-
fant in Katarina Stražar. Vsi so se uvrstili v finalne del tekmovanja. Žreb 
je poskrbel, da sta se v drugem krogu med seboj pomerila Nejc Erjavec 
in Aljaž Frelih. Tesno z rezultatom 4 : 3 je zmagal Aljaž Frelih, ki se je 
nato v polfinalu pomeril s klubskim soigralcem Rokom Trtnikom. Zma-
gal je Rok Trtnik s 4 : 1. V finalu je Rok Trtnik premagal Jožka Omer-
zela iz NTK ŠU Novo mesto z rezultatom 4 : 1 in osvojil zlato medaljo. 
V kategoriji članice U21 je nastopilo 25 igralk. Mengšanki Ana Tofant 
in Katarina Stražar sta uspešno igrali v finalu. Ana Tofant se je v polfi-
nalu pomerila z Leo Paulin iz Arrigonija Izola in izgubila z rezultatom 2 
: 4 ter osvojila bronasto medaljo. Katarina Stražar je bila v polfinalu v 
napetem dvoboju boljša od Lare Opeka iz Kajuha Slovan, zmagala je s 
tesnim rezultatom 4 : 3. V finalu se je Katarina pomerila z izolanko Leo 
Paulin, tokrat je bila bolj razpoložena Lea, Katarino je premagala s 4 : 
1. Katarina je osvojila srebrno medaljo. 
Pri mlajših kadetih je nastopilo 58 tekmovalcev. Mengeš sta zastopala 
Luka Jokič in Aljaž Škufca. Oba sta se uvrstila v finalni del tekmova-
nja. Za Aljaža Škufco je lep uspeh uvrstitev med 16 najboljših mlajših 
kadetov. Luka Jokič je naletel na razpoloženega Maja Murna iz Novega 
Mesta in izgubil s 3 : 0, osvojil je 5.–8. mesto. 
Mlajše kadetinje so zastopale Neža Pogačar Žun, Mihaela Stoilkovska, 
Pika Gorenc in Maruša Vrhovnik. Neža se je uvrstila v finalni del tekmo-
vanja in premagala vse tekmovalke, v finalu je premagala Ano Leskov-
šek iz NTK Savinja z rezultatom 3 : 1 in osvojila zlato medaljo. 
Odlične so bile mlade Mengšanke v tolažilni skupini (mali finale). Za 
vstop v polfinale sta se pomerili Mengšanki Maruša Vrhovnik in Miha-
ela Stoilkovska. Zmagala je Maruša Vrhovnik, ki je osvojila bronasto 
medaljo, Mihaela Stoilkovska pa je osvojila 5.–8. mesto. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

V nedeljo, 27. oktobra, je bil v Puconcih 1. odprti turnir v 
namiznem tenisu za člane in članice U21 in mlajše kadete. 
Zmagovalca Rok Trtnik pri članih U 21 in Neža Pogačar Žun 
pri mlajših kadetinjah, na stopničkah še Katarina Stražar, 
Ana Tofant, Aljaž Frelih in Maruša Vrhovnik.

Rezultati – Člani U21: 
1. mesto: Rok Trtnik 
3.–4. mesto: Aljaž Frelih 
5.–8 mesto: Nejc Erjavec 
med 16: Aljaž Goltnik 

Rezultati – Članice U21: 
2. mesto: Katarina Stražar 
3.–4. mesto: Ana Tofant 

Rezultati – Mlajše kadetinje: 
1. mesto: Neža Pogačar Žun 

Tolažilna skupina: 
3.–4. mesto: Maruša Vrhovnik 
5.–8. mesto: Pika Gorenc,
Mihaela Stoilkovska

Neža, prvo mesto
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2. OT R Slovenije za 
kadete v namiznem tenisu

Po predtekmovanju se je vseh sedem kadetov uvrstilo v finalni del 
tekmovanja. Kadetinja Neža Pogačar Žun se je prav tako uvrstila v 
finalni del tekmovanja. Tekmovalce so spremljali trener David Orešnik 
in pomočnika Nejc Erjavec in Ivan Ložar. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Na turnirju v novi dvorani na Rakeku je nastopilo 79 kadetov 
in 46 kadetinj iz slovenskih namiznoteniških klubov. 
Mengšane je zastopalo sedem kadetov in ena kadetinja.

David, 3.–4. mesto

 
Rezultati kadeti: 
3.–4. mesto: David Grad 
9.–16. mesto: Luka Jokič, Andraž Maček 
  
Kadetinje: 
9.–16. mesto: Neža Pogačar Žun

Tara, 3.–4. mesto

Aljaž 2.mesto

1. OT za mladince in 
mladinke v namiznem 
tenisu

V kategoriji mladincev so NTS Mengeš zastopali Aljaž Goltnik, Rok 
Grad in Mitja Zavec, vsi so se uvrstili v finalno skupino. Aljaž Goltnik 
je osvojil odlično drugo mesto in srebrno medaljo, Rok Grad in Mitja 
Zavec pa sta se uvrstila v drugi krog in osvojila 9.–16. mesto. 
V kategoriji mladink pa so nastopile Tara Kobetič, Brina in Živa Mar-
kič ter Eva Šobar. V finalni del tekmovanja sta se uvrstili Živa Mar-
kič in Tara Kobetič. Tara Kobetič je osvojila 3.–4. mesto in bronasto 
medaljo, Živa Markič pa se je uvrstila v drugi krog in osvojila 9.–16. 
mesto. 
Tekmovalce je vodil trener David Orešnik.  

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Tara Kobetič in Aljaž Goltnik na stopničkah. V Kidričevem je 
bil v organizaciji NTK Cirkovci 1. odprti turnir za mladinke 
in mladince. Na turnirju OT NT je nastopilo 62 mladincev 
in 36 mladink.

Državno prvenstvo za 
športnike invalide v 
namiznem tenisu
Luka Trtnik, dvakratni državni prvak. Na Otočcu je bilo 
18. in 19. oktobra državno prvenstvo v namiznem tenisu 
za športnike invalide, ki se ga je udeležilo več kot 120 
tekmovalcev in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije.

Odigranih je bilo več kot 400 dvobojev v enajstih nacionalnih kate-
gorijah. Tekmovalci so gledalce navdušili s svojo tekmovalnostjo in 
motiviranostjo.  
Luka Trtnik je postal državni prvak v svoji kategoriji in v kategori-
ji Open, v kateri nastopijo tekmovalci v enotni skupini ne glede na 
invalidnost. Luka Trtnik redno trenira v NTS Mengeš pod vodstvom 
trenerja Davida Orešnika. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: arhiv NTZS

Luka, prvo mesto



Oktoberfesti z Mengeško 
godbo

Oktobra je čas za Oktoberfest, čeprav tisti pravi na Bavar-
skem v resnici poteka že septembra in le nekaj dni tudi v 
mesecu oktobru.

Svetovno znani Oktoberfest pa ne poteka le v Nemčiji, temveč so 
njegove različice priljubljene tudi drugod. V Sloveniji to priljubljeno 
jesensko prireditev že peto leto zapored za svoje zveste stranke tri 
petke v oktobru organizira Porsche Inter Auto. Vse od leta 2015 pa 
na prazniku piva z bavarskimi prestami in pivskimi klobasicami v 
lepo okrašenih šotorih sodeluje tudi Mengeška godba. Godbeniki in 
godbenice vsako leto poskrbimo za lep sprejem obiskovalcev, sodelu-
jemo pri otvoritvi v šotoru in nato s korakanjem po šotoru in našimi 
koračnicami razvedrimo obiskovalce še enkrat.  Letos smo tradicio-
nalno nastopili na vseh treh prireditvah, in sicer v Ljubljani, Kopru in 
Mariboru, kjer smo zaigrali pred skupaj več kot šest tisoč obiskovalci. 
Oktobrske nastope smo tradicionalno zaključili 31. oktobra s sodelo-
vanjem na komemoracijah v Loki in na Zalokah v Mengšu. Novembra 
bomo zaigrali na dobrodelni prireditvi za šolski sklad Sonce za vse, 
ki jo organizira OŠ Mengeš. Lepo vabljeni, da se nam pridružite v 
petek, 15. novembra, ob 19. uri v KD Mengeš. Z godbo bodo zapeli 
šolski pevski zbor OŠ Mengeš, pevka Neisha, klapa Lumin in še kdo. 
Vljudno vabljeni! 
Godbeniki in godbenice pa se že pripravljamo tudi na koncerta ob 
zaključku leta, ki bosta tradicionalno v četrtek, 26. decembra 2019, 
v KD Mengeš. 

  
Besedilo: Maja Keržič 

Foto: Špela Loparič

Predstavitev nove knjige 
na Dobenu
V četrtek, 10. oktobra, je bil na Dobenu, v turistični kmetiji 
Blaž, poseben kulturno družabni dogodek, ki so ga soobliko-
vali avtorica in člani TD Dobeno. Predstavili so knjigo Moje 
življenje na papirju avtorice Frančiške Hunjet.

Francka je bila rojena leta 1947 kot druga hči delavske družine, materi 
šivilji in očetu delavcu v Papirnici Količevo, v majhni vasici Kamnica 
pri Dolskem. Prva štiri leta osnovne šole je obiskovala v Dolskem pri 
Ljubljani, naslednja štiri pa v Polju pri Ljubljani in maturirala na srednji 
ekonomski šoli v Ljubljani. Odkar pomni, je rada pisala, v šoli spise, 
kasneje povesti. Nič od tega ni shranila, pesmi je začela shranjevati 
kasneje, kot »dopolnilni pouk za odlaganje bremen, ki jih nosi življenje«. 
Diplomirala je ob delu, ko je delala v Ljubljanskih mlekarnah in se nato 
zaposlila v Pivovarni Union. Vseskozi je delala na finančnem področju, 
na koncu kot članica uprave za finance. V podjetju je delala 35 let in ko 
je Union prevzela Pivovarna Laško, je odšla v pokoj. V zakonu so se ji 
rodili trije sinovi in danes ima pet vnukov, ki jim posveča veliko svojega 
časa, saj ji družina pomeni največ. 
Francka že nekaj desetletij živi na Dobenu, aktivno je sodelovala pri na-
peljavi vodovoda in elektrike ter pomagala pri zbiranju denarja za asfal-
tiranje ceste na Dobeno. Rada ima ljudi in naravo, kar je bilo v življenju 
slabega, je pozabila, kar je bilo lepega, pa se rada spominja in del tega 
izraža v svojih pesmih. Franckin prvenec Moje življenje na papirju, ki ga 
je izdala v samozaložbi letos septembra, je posvečen očetu (»ata moj«), 
ki je bil njen vzor pridnosti, vztrajnosti in dobrote ter zaseda posebno 
mesto v njenem srcu. 
Na tem kulturno-družabnem dogodku, ki ga je lepo povezala Meta Se-
lan, so bile prvič javno predstavljene njene pesmi, ki so jih občuteno 
prebrali njeni dobenski sovaščani. V knjigi je zbrala 101 pesem, v kate-
rih opisuje ljudi, njihove vrednote, lastnosti, spomine in življenje, ki ne 
prinaša le lepega in dobrega, vendar se je za to vedno vredno boriti in 
vztrajati, ker je življenje samo po sebi največji čudež. Tenkočutno opisuje 
naravo, medsebojne odnose, v njenih pesmih sta prisotna upanje in vera 
v dobro, da za vsakim dežjem vedno posije sonce, pride nov dan … 
Marsikdo je v njenih pesmih zaznal del sebe ali svojega življenja. 
Na zaključku predstavitve, ki se ga je udeležilo precej sovaščanov in va-
bljenih gostov, med njimi tudi mengeški župan in podžupan, se je Franc-
ka zahvalila vsem obiskovalcem za udeležbo, še posebej tistim, ki so 
pomagali sooblikovati lep večer, in obljubila, da bo prihodnje leto pred-
stavljena njena druga knjiga. Požela je spontan aplavz, župan pa ji je 
čestital ob izidu knjige, se ji zahvalil za lepo doživet večer in izročil šopek 
cvetja. Čestitke in zahvalo je prejela tudi od predstavnikov turističnega 
društva, ki so ji v spomin na ta dogodek in v znak spoštovanja, poleg 
cvetja podarili tudi umetniško delo mengeške likovnice Bince Lomšek. 

Besedilo in foto: Tone Vidrgar 

KULTURA
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Mengeška godba na Oktoberfestu v Mariboru

Oktoberfest v Kopru



Leonida Goropevšek je v petek, 18. oktobra, svoj umetniški opus od 
prvih risb do kasnejših vrhunskih in nagrajenih akrilnih slik in grafik 
predstavila v Grižah, v kraju, ki jo veže na zgodnjo mladost.
V tem kraju je preživljala brezskrbne počitnice pri dedku in babici 
ter navezala stike z vaško mladino, zato se je na večer odprtja njene 
razstave, zbralo veliko njenih prijateljev.
Ker njen rod izhaja iz tega okolja, se je povabilu odzvalo tudi veliko 
njenih sorodnikov.
Skupini povabljenih smo se pridružili tudi člani in članice Likovnega 
društva in zares smo bili ponosni na našo predsednico. Lična in 
simpatična galerija je bil pravi kraj, da so vsa njena razstavljena dela 
zaživela v najlepši luči.
Pozornost so razstavi namenili tudi številni člani okoliških likovnih 
društev, saj je prav Leonida povezala naše društvo z drugimi društvi 
po vsej Sloveniji in njej se imamo zahvaliti, da smo zdaj vsi skupaj 
postali pravi »likovni prijatelji«. 
Večer je bil prežet s čustvi, ki sta jih v spominih in pesmih obujali 
pevka Neja in povezovalka Mateja. Ob njunih pesmih in besedah 
smo se vsak zase preselili v svojo brezskrbno mladost in »sedli na 
oblak spominov«.

 
Besedilo: Milica Tomšič

Foto: Lojze Burja
  

Gora Oljka je prijetna razgledna in planinska postojanka, ki je tokrat 
zablestela v soju barv, ki so jih slikarji nanašali na svoja platna. Ob 
kramljanju, izmenjavanju izkušenj in mnenj so počasi nastajali tudi 
končni izdelki. Tudi Likovno društvo Mengeš je imelo svoje zastop-
stvo, ki pa tokrat ni bilo prav številno, saj je na isti dan potekal tudi 
naš Mihaelov sejem. Društvo smo predstavljale: Leonida Goropev-
šek, Ina Malus in Milica Tomšič. 
Med prijatelji slikarji smo se prav prijetno počutile in rezultat ni 
izostal. Ustvarile smo vsaka po eno delo, ki ostane v lasti gostitelja. 
Vsa zbrana dela so od 11. oktobra 2019 na ogled v Kulturnem domu 
Polzela. 

Besedilo: Milica Tomšič
Foto: Milica Tomšič

»Bil je papir in na njem 
nevidna pika ...«

Samostojna razstava predsednice Likovnega društva Mengeš 
Leonide Goropevšek se je sicer imenovala Likovni zapisi, pa 
sem simpatično misel za naslov mojega prispevka uporabila z 
Leonidinega vabila na prvo samostojno razstavo iz leta 1997.

Likovna kolonija 
prijateljstva na Gori Oljki

KUD Polzela in njegova likovna sekcija je eno izmed 
društev, s katerimi smo člani Likovnega društva Mengeš 
spletli močnejše vezi. Njihovi člani so se že večkrat 
udeležili naše Galerije na prostem Sprehod ob Pšati, mi 
pa njihovih likovnih kolonij. Tokratno srečanje je bilo 
poimenovano Likovna kolonija prijateljstva. To je njihova 
že 29. kolonija, kamor so gostitelji povabili več prijateljev 
iz različnih likovnih društev.
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Društvo smo predstavljale: Leonida Goropevšek, Ina Malus in 
Milica Tomšič



TRETJE OBDOBJE

V roke mi je prišla po zaslugi vedno pri-
jazne in ustrežljive knjižničarke Barbare. 
Rad jo namreč poprosim, naj mi pomaga 
pri izbiri, tokrat sem še dodal, naj bo vse-
bina naravnana spodbudno, optimistično. 
Pomagala naj bi mi pri pripravi prispevka 
za to rubriko. Pred nami je namreč tisti del 
leta, ki za številne ni prav prijeten niti pri-
jazen. Ene tlači vremenska turobnost, dru-
gim jemlje voljo obilica praznikov, polnih 
bleščavosti in praznih besedi. Napolnile 
naj bi praznino, a je ta za njimi še večja. 
In moreča osamljenost. Razmišljanje, kako 
je življenje ena sama žalost in krivičnost. 
Ničesar lepega ni, za kar pa so seveda krivi 
izključno drugi. 
Seveda je življenje mešanica vsega po 
malem, dobrega in slabega. Včasih je več 
enega, včasih drugega. V vseh primerih 
smo sestavni del dogajanja mi sami. Kot 
posamezniki vplivamo nanj – v dobrem in 
slabem. Zavedno in nezavedno, načrtno in 
nenačrtno, aktivno in pasivno. Torej smo 
soodgovorni za razmere, v katerih živimo in 
s katerimi smo ali nismo zadovoljni.
Od nekdaj ne morem soglašati z ljudmi, ki 
za vse, kar jim ni všeč ali ni dobro zanje, 

Življenje je tvoje

Takoj moram povedati: naslov tega besedila je pravzaprav naslov knjige, ravno prav velike in debele, da človeka ne 
prestraši s svojim videzom. Kar se sicer rado zgodi, s tem nam pa izpred nosa uide priložnost, da bi spoznali, kako se 
v njej skriva odlična vsebina. O knjigi je v predgovoru ugledni Dave Braun zapisal, da »če bi obtičal na majhnem otoku 
sredi oceana in bi lahko imel s seboj le eno knjigo, bi verjetno izbral delo Louise L. Hay: Življenje je tvoje«.

krivijo višjo silo, usodo ali kar konkretne lju-
di. Rešitve pričakujejo od drugod, od zunaj. 
Namreč: spremeniti bi se morali drugi lju-
dje, pomagati mora bog, naklonjena mora 
postati usoda. Da je treba pri njih samih 
oziroma v njih kaj spremeniti, jim ne pri-
de na misel. Da tisto, kar je veljalo včeraj, 
morda v vseh pogledih ne velja več danes. 
Gre za omejenost, zaverovanost vase, sa-
mopomilovanje ali kaj drugega?
Louise Hay ima jasno stališče: »Vsaka ose-
ba je stoodstotno odgovorna za vse, kar do-
živi. Vsaka misel, ki jo porodimo, ustvarja 
našo prihodnost ... Točka moči je vedno v 
sedanjem trenutku ... Najbolj škodljivi vzor-
ci so kriticizem, občutek krivde in zamer-
ljivost ... Biti moramo voljni začeti ljubiti 
samega sebe ...  Odobravanje in sprejema-
nje sebe je ključ do pozitivnih sprememb ... 
Kajti življenje je, je prepričana Hayeva, v 
resnici zelo preprosto: kar dajemo, se nam 
vrne. Za kar se odločimo, da bomo verjeli, 
naša podzavest sprejme in vpliva na naša 
ravnanja. Potem je tudi normalno, da »mi-
sli, za katere se odločite, da jih boste mi-
slili, ustvarjajo dogodke, ki jih doživljate«. 
Dogodkom, ki so se zgodili v preteklosti, 

ne dovolimo, da vplivajo na naša ravnanja. 
Sploh ne slabim. Preteklost je namreč mi-
nila in ne moremo je spremeniti. Spremeni-
mo lahko le sebe. Naučimo se ceniti, verjeti 
vase in ljubiti se. Nato bomo sposobni vse 
to prenesti v odnose do drugih in se veseliti 
njihove sreče.
Meni zelo ljub poet Ciril Zlobec je o vsem 
tem pomodroval takole:                    

»Vse moje bitke niso še za mano,                                                                             
morda so le nekoliko potihnile,                                                                                    
se pomaknile le še globlje vame.
O, vem, zavedam se, ta boj me utruja                                                                           
a starih ran si zagrenjen ne ližem.                                                                                 
V uteho in spodbudo mi je misel,                                                                                 
da prav v tem boju sem ves to, kar sem.«                                    
                      
(pesem Nikomur na očeh v zbirki Biti člo-
vek)   

Pisatelj Sebastijan Pregelj v knjigi Mož, ki 
je jahal tigra piše, kako nam v hoji skozi ži-
vljenje pomaga knjiga: »Knjiga odpira nove 
svetove. Vsak list ima vrata. Za vsakimi 
vrati so nova prostranstva. Kdor ima odprto 
srce, lahko vstopi. Kdor ima gluho in slepo, 
ostane pred vrati. Tistega, ki vstopi, oblije 
ljubezen. Duša se mu očisti in telo.«  
Naj zaključim z mislijo iz romana Prebuje-
na družina (Shefali Tsabary): »Iskanje novih 
poti je del ustvarjalnega življenjskega pro-
cesa. Če smo užaljeni, ker je stara pot po-
stala preveč obljudena ali nas ne vodi več 
k cilju, je to znak čustvene nezrelosti. Pravi 
zmagovalci življenja opazijo, da se pot kon-
čuje in prostovoljno zavijejo z nje, čeprav 
vedo, da je most na drugi strani poti morda 
nevaren. Vendar jih bo nazadnje pripeljal 
na pravo pot, kjer vladata jasnina in boga-
stvo srca.«  
Skoraj bi pozabil povedati še, da sem bil 
izjemno presenečen, ko sem na prvem li-
stu v knjigi Življenje je tvoje prebral z roko 
napisano misel: »Kdor hoče nekaj narediti, 
najde način, kdor ne, najde izgovor!« Pod 
njo so se podpisali Jan, Danica, Erik, Ro-
man, Astrid in Andrejka. Čudovito dopolnilo 
vsebine!             

Besedilo: Branko Lipar
Foto: osebni arhiv Jakoba Revna
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"Vsaka oseba je stoodstotno odgovorna za vse, kar doživi. Vsaka misel, ki jo porodimo, ustvarja 
našo prihodnost"



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

Dokončano vsakoletno 
20-letno dokumentirano 
spremljanje izvirov in 
zaledja alpske pitne vode 
pod Krvavcem
Končno nam je peterici le uspelo ujeti pravo vreme in prosti 
čas na petkov popoldan, 25. oktobra, skupaj z Andrejem iz 
Komunale Kranj, ki nam je omogočil ogled objektov zajetij 
Izviri ter bil dober sobesednik. RTC Krvavec pa nam je 
znova omogočil prevoz s kabinsko žičnico zgodaj zjutraj – 
tokrat navzgor, 7. novembra 2019, da smo pobirali odpadke 
na Gospincu v Brezovškem grabnu oz. pod žičnico ter 
dokumentirali razmere.

Gradivo o razmerah in dogajanju bo predvidoma predstavljeno skupaj 
z dopolnjeno direktivo EU o pitni vodi, ob svetovnem dnevu voda, 
22. marca v EU hiši. Gorniških pohodov po grabnih s pobiranjem 
odpadkov se nas je udeležilo od 2 do 11 (leta 2010) posameznikov. 
Da je tudi več urejenosti in kako si lahko opomore narava po nedo-
pustnih ravnanjih gradbenikov leta 1999, prilagam posnetka iz leta 
2004 in 2019 pod četrtim stebrom kabinske žičnice. Objekti in zajem 
alpske vode so od leta 2000 nespremenjeni. Slike pobranih odpad-
kov, razmer v grabnih in dogajanje objavljam in dopolnjujem skupaj s 
sotrudniki na 1planet4u.blogspot.com/2019/08/izviri-pod-krvavcem-
-ogledi-zajetij.html (ali preko QR kode na sliki).

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, vodja Civilne iniciative Mengeš

Ekološki pogled na 
ureditev Mestnega parka 
ob Pšati
Na septembrski seji Občinskega sveta smo svetniki soglasno 
prižgali zeleno luč Občini za odkup zemljišč v zasebni lasti 
v Mestnem parku ob Pšati. Gre za za nekaj več kot hektar 
travniških površin, ki na območju med pokopališčem in dre-
voredom vzdolž teniških in nogometnih igrišč.

Občina bo v primeru uspešnega odkupa prevzela tudi odgovornost 
do tega edinstvenega prostora z izjemnim naravnim potencialom, ki 
leži na obrobju ekološko dokaj siromašnega urbanega okolja. Na tem 
mestu je z domišljenimi ukrepi ob upoštevanju sodobnih ekoloških 
spoznanj moč vzpostaviti imeniten parkovni ambient brez izgube ka-
terekoli bistvene naravne prvine tega prostora. Z umestitvijo spre-
hajalne poti, ureditvijo mest za oddih ali ustvarjanje ter namestitvijo 
rekreacijskih rekvizitov takšen ekološko obogaten prostor lahko po-
stane privlačen »center dobrega počutja« na prostem, dostopen vsem 
občanom. Zaradi bližine osnovne šole in vrtca pa bi imel tudi veliko 
izobraževalno vrednost.
Ekološko bogata območja ali »otoki narave« v urbaniziranih območjih 
opravljajo izjemno pomembno vlogo, ker nudijo številne storitve, ki 
povečujejo kakovost bivanja: poleg tega, da imajo pomembno kultur-
no vlogo, uravnavajo lokalno podnebje, čistijo zrak in vodo, uravnava-
jo vodni cikel, blažijo hrup; ne nazadnje pa predstavljajo bivališča in 
zatočišča za številna živa bitja, zato z ureditvijo takšnih okolij prispe-
vamo tudi k ohranjanju in obnovi biotske pestrosti, na kateri pravza-
prav sloni naše bivanje na Zemlji.
V nadaljevanju podajam več konkretnih predlogov za ukrepe upra-
vljanja omenjenega območja, s katerimi bi park znatno pridobil na 
ekološki vrednosti in s tem tudi na pomenu za širšo javnost:
• iztrebljanje tujerodnih invazivnih vrst, ki se razraščajo po travni-

ku, zlasti japonskega dresnika,
• vzdrževanje travnika na način, ki zagotavlja visoko biotsko ra-

znovrstnost, 
• ohranitev in vzdrževanje obstoječih dreves ob Pšati in zasaditev 

manjših otokov domorodnih grmovnic,
• namestitev dodatnih bivališč za prostoživeče živali (gnezdilnice, 

krmilnice, netopirnice, hoteli za žuželke),
• opustitev načrtov za nove gradbene posege v strugo Pšate in 

renaturacija struge z izvedbo na naravi temelječih rešitev, zasno-
vanih na podlagi ustreznih strokovnih študij,

• izvedba strokovne presoje, ali je v ta prostor možno in smiselno 
umestiti manjše razlivno območje za zadrževanje voda ob visokih 
pretokih Pšate.

Želimo si, da bi odgovorni prepoznali velik ekološki potencial tega 
območja ter sprejeli odločitve, ki bodo podpirale in negovale življenje 
ter bodo pozorne do potreb sodobnega človeka po bivanju v kakovo-
stnem okolju. Naj zaključim z mislijo Leonarda da Vincija: »Vitalnost 
in lepota so darovi narave za tiste, ki živijo v skladu z njenimi zakoni.«

Besedilo in foto: dr. Urša Koce
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POLITIKAPOLITIKA

»Goličava pod četrtim stebrom kabinske žičnice na Krvavec (v ozadju) 
zaradi nezakonitega posega izvajalca SCT leta 1999 z izgradnjo 
dostopne poti in rušenjem brežin za kamionski prevoz stebrov žičnice 
namesto helikopterskega kot pri naslednjih stebrih! (Foto: Tomaž Štebe, 
dne 3.4.2004)«

»Predvsem naravi je po dvajsetih letih uspelo, z nekaj človeškega 
sodelovanja, znova ozeleniti breg pod četrtim stebrom (v ozadju) 
kabinske žičnice na Gospinca. (Foto: Tomaž Štebe, dne 7.11.2019)«

Zelene površine v urbanem okolju imajo velik pomen za kakovost bivanja, 
zato stremimo k ohranjanju in izboljšanju njihove ekološke vrednosti



Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
Ostaja hvaležna misel nate.

V SPOMIN
V 90. letu starosti se je poslovil naš dragi 

mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

VALENTIN MRAK
po domače Nanitov Tine iz Mengša.

Ob boleči izgubi se toplo zahvaljujemo 
vsem, ki ste se prišli od njega poslovit
in ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala za vse izražene besede 

sočutja in tudi za darovane sveče, cvetje 
in svete maše.

Ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,

solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
V 75. letu nas je zapustila naša draga žena, 

mami, stara mama, prababica

MARIJA ZABRET

roj. Plevel iz Topol 16a

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in drugim, ki so 
mami v težkih dneh njene bolezni ter 
nam v dneh njenega slovesa stali ob 

strani. Hvala vsem za izrečena sožalja, 
darovane svete maše, cvetje, sveče in 
druge darove. Hvala vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala pa gre dr. Maticu 

Koželju s Klinike za gastroenterologijo 
v Ljubljani, dr. Lopuh in dr. Riđić iz 

Centra za interdisciplinarno zdravljenje 
bolečine in paliativno oskrbo Jesenice ter 
dr. Poloni Burji iz Zdravstvenega doma 

Domžale.
Hvala tudi g. Štefanu Babiču za 

darovano sveto mašo, oktetu Mi za 
petje, cvetličarni Zvezdica za cvetlične 
aranžmaje ter pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni najdražji
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ZAHVALE

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 desetimi 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, 
Marjan Luka, starši ter ostalo sorodstvo.

URADNE URE:
ponedeljek:

8.00 - 12.00

in

3.00 - 15.00

sreda:

8.00 - 12.00

in

13.00 - 17.00

petek:

8.00 - 13.00

OBČINA MENGEŠ



Mengšan – november 2019 39

SPOZNANJE V ZALI

Kulturni dom Mengeš
sobota, 30. november 2019

ob 19. uri

Folklorna predstava po motivih romana 
Ivana Tavčarja

Mladinska folklorna skupina Mengeš

Predprodaja vstopnic pri članih FS, kontakt Zoran 031 335 362 in Boštjan 031 314 029.  
Projekt je uresničen s pomočjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

39

OGLASI

SMUČARSKO
DRUŠTVO MENGEŠ

organizira

S E J E M
rabljene smučarske opreme:

30. novembra 2019
od 9. do16. ure 

1. decembra 2019
od 9. do 16. ure

v mladinskem centru AIA
(za občino Mengeš).

PRODAJALEC/KA 
TEKSTILNIH IZDELKOV – DELOVNE 

OPREME

 
- prodaja in svetovanje kupcem 

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

prodajnih policah
 

PRIČAKUJEMO:
 

- V. stopnjo izobrazbe
- urejenost, točnost, natančnost

 
NUDIMO: 

 
- delo za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece

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

Rok za prijavo do 25. 11. 2019
 
  

BMC, d. o. o., Pod javorji 5, 1218 Komenda
Tel.: 01/8313-156, Gsm: 041/712-500
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V ČETRTEK, 5. 12. 2019 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 SOOMOGOČILI: 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 če-
trtek 5. XII. 2019, zvečer ob 18.00 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 srede, 27. 
XI. 2019, v KT BLAŽ, Primožu!
Za vse prisotne otroke bodo pri »Blažu« pripravili brezplačen, topel čaj.
TD DOBENO                                                                          Prijazno vabljeni! 

SV. MIKLAVŽ s spremstvom

BO OTROKE IZ LOKE OBISKAL,

V ČETRTEK, 5. DECEMBRA 2019, 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.


