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Jaz ne bom umrla, jaz 
bom živela

Simfonija okusov 
koktajla državnega 
prvaka

Sprehod ob Pšati, 
razstava del s tabora 
in zadnja tematska 
razstava iskanja

»Na Mihaelovem sejmu je nastopilo 
veliko glasbenih skupin različnih 

zvrsti, kot se za Mengeš, ki se svetu 
predstavlja kot glasbeno mesto, tudi 

spodobi. Glasba je del mengeške 
kulture in zato tudi Sejma v 

Mengšu.«

Zadovoljni obiskovalci in 
razstavljavci na sejmu

Velika nagrada občine 
Mengeš 2017

20 26 338 12



na jesensko razvajanje v sodelovanju 
z GM Caffe Domžale

z novo ponudbo samostojnih in 
veganskih sladic ter

KOSTANJEVE in SACHAR torte.

Ob sladicah priporočamo:
vrhunske čaje RONNEFELD

vročo čokolado HAUSBRANDT z 
okusi FABBRI

odlično kuhano vino, grog in 
bombardino...

 
Prodajno darilni kotiček:

Macaronsi in Baba ATELIER KARIM
Čokolade in Bonboniere 

ATELJE DOBNIK
Bio filter čaji RONNEFIELD

 
MESTNO KAVARNO-Mesing bar,

 vas v
Vabimo

 
MESTNO KAVARNO-Mesing bar,

7. 11. in 28. 11. 2017
ob 18.00 uri
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OBČINA MENGEŠ

UR ADNE URE:

ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek: 8.00 - 13.00

ODPRTA KUH‘NA V MENGŠU
KDAJ: sobota, 21. oktober 2017

KJE: na tržnem prostoru Mengeš, pred Gasilsko-godbenim domom
V Občini Mengeš bomo v mesecu oktobru ponudbo na tržnem prostoru obogatili z odprto kuh‘no. Lonci se 
bodo začeli odpirati ob 10. uri. Priznani gostinci so napovedali kulinarične poslastice za vse okuse, od jedi na 
žlico, tradicionalnih slovenskih jedi, do burgerjev, ribjih specialitet, vegetarijanskih jedi in zanimivih sladic. 

Pester izbor cenovno ugodnih jedi bomo obogatili tudi z dodatnimi stojnicami domačih izdelkov, povezanih s 
kuhinjo in kulinariko ter dodatno ponudbo stalnih ponudnikov na tržnem prostoru Mengeš. 

Prijetno in edinstveno druženje ob kulinaričnih dobrotah in drugih domačih izdelkih na tržnem prostoru bodo 
dopolnili glasbeni izvajalci: Mengeška godba, Kulturno društvo Mihaelov sejem, Klub harmonikarjev STOPAR 

in drugi. 

V primeru dežja bo prireditev naslednjo soboto v oktobru. 

Vabimo vas: Občina Mengeš, Turistično društvo Mengeš, Turistično društvo Dobeno, Kulturno društvo 
Mihaelov sejem in TOMA d.o.o.
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. oktobra 2017
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Sam sem sicer kmalu pozabil na ta razgovor, a sem pozneje prišel, 
do spoznanja, kako tujci vidijo Mengeš, ko so »primorani« iti čez 
kraj. Ne v najlepši luči, saj se jim kraj tudi ne ponuja kot nekaj lepe-
ga, prijetnega. Še danes stoji stara Kančeva hiša, zakrita s cerada-
mi, ob glavni žili čez Mengeš stojijo stare, neobnovljene hiše. Nekaj 
je tudi ruševin. In zakaj je to območje spomeniško zaščiteno, če ne 
uspemo ničesar narediti? V to, kdo je za to odgovoren, ali država, 
občina ali lastniki se pri tem ne spuščam. Nedokončani stanovanjski 
objekt s svojo temačnostjo in nedorečeno usodo prav tako še vedno 
straši. Obvoznice, ki bi velikemu delu občanov omogočila »mirno in 
prijazno« življenje, še vedno ni. Stanovalci ob glavni prometnici čez 
kraj še vedno trpijo hrup, smrad, gledajo nove poškodbe na objektih. 
Do sedaj nič novega. Sicer so novice, da se nekaj pozitivnega doga-
ja, kar je vsekakor za pozdraviti. A tovornjaki se bodo do izgradnje 
obvoznice še vedno v kolonah valili skozi Mengeš in upam, da ne 
bomo spet imeli smrtnih žrtev.
Bliža se konec leta, čas, ki se ga je prijelo ime veseli december. 
Mengeš bo spet bolj ali manj simbolično okrašen na enak način kot 
vedno, s pregorelimi svetili in dekoracijami. Še sreča, da se vsaj 
nekaj dogaja na kulturnem področju, čeprav še zdaleč ne toliko, kot 
se je včasih. In zato pozdravljam akcijo Špas teatra, ki je ob svojem 
jubileju Mengšanom omogočil zastonj ogled predstave.

Štefan Markovič

Kako tujci vidijo Mengeš
Spet sem se spomnil lanskega naključnega srečanja na Glavnem 
trgu s tujcem, ki je želel določene informacije. Ko sem mu te po-
sredoval, je razgovor zaključil z vprašanjem, »kako lahko živim v 
taki puščobi«. Na moje začudeno vprašanje, zakaj tako misli, mi je 
odgovoril, naj samo pogledam okoli sebe. Ker je bil predbožični čas, 
je pokazal okoli, rekoč: »Nobenih veselih luči, podrtije (pri tem je 
kazal na staro Kančevo hišo), hiša strahov (misleč na nedokončani 
objekt), sami tovornjaki na cesti ...« Posebej ga je presenetilo, da ni 
našel nobene informativne table v(o) kraju.



Ali s parkiranjem na 
kulturnem spomeniku 
spoštujemo kulturno 
dediščino?
Občina Mengeš ureja okolico tudi ob kulturnih spomenikih v 
občini, saj je spoštovanje naše zgodovine in kulturne dedi-
ščine pomembno, posebej ob prelomnih, zgodovinskih tre-
nutkih za dvig narodne zavesti in pripadnosti.

Tako se je ob prenovi Jelovškove ulice uredila tudi okolica Jele-
novega znamenja, kulturnega spomenika na križišču Liparjeve in 
Ropretova ceste. Zgrajena je bila zelenica, zasadilo se je grmičevje 
in lipa, drevo življenja, tradicionalno slovensko drevo, ki je pred-
stavljalo prostor za druženje. V mesecu septembru so pri pregledu 
okolice spomenika opazili, da je mlada lipa poškodovana, zato so jo 
morali odstraniti. V želji, da bi bila naslednja zasaditev uspešna, so 
z izvajalcem pregledali lokacijo in na površini kulturnega spomeni-
ka, na sami zelenici, našli parkiran osebni avto. O praksi nepravil-
nega, nekulturnega parkiranja ne velja zgubljati besed - obveščena 
je bila tudi medobčinska redarska služba, ki bo površino kulturnega 
spomenika spremljala in v primeru nadaljnjih kršitev tudi ustrezno 
ukrepala. Občina bo z urejanjem okolice nadaljevala jeseni, predvi-
doma bo takrat zasajena tudi nova lipa.

Besedilo in foto: Občinska uprava

O praksi nepravilnega, nekulturnega parkiranja ne velja zgubljati besed
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Kje smo izgubili empatijo?
Pred časom prižgem televizijo in preklopim na osrednjo informa-
tivno oddajo. Pridruži se mi tudi žena, ki sicer ni pristašica gle-
danja televizije. Po njenem mnenju je v informativnih oddajah in 
tudi na splošno na televiziji vse preveč nasilja ter slabih novic. In 
še kako prav ima. No in tako gledava in poslušava napovednik. 
Poplave, orkani, težave z južno sosedo, bombni napadi, jedrske 
grožnje in za konec še grozljivo množično posilstvo v Indiji. Kot 
uročena do konca dnevnika ne spregovoriva niti besede. Nato pa 
se oba, skorajda istočasno vprašava, v kako norem svetu živimo. 
Žena še pripomni, da upa da otroci tega ne gledajo. Glede na to, 
da so danes takšne in podobne informacije in grozote, ki se doga-
jajo po svetu, dostopne na vsakem koraku, je to bolj utopija kot ne. 

Kako lahko danes otroci in tudi odrasli živimo kolikor toliko normalno življe-
nje, brez da nebi bili tako ali drugače čustveno ali telesno ranjeni in priza-
deti. Zaradi tega ljudje v svetu sploh ne znamo več normalno funkcionirati 
med seboj, se pogovarjati ter reševati težave in probleme na miren način. 
Sprašujem se zakaj je temu tako? Zakaj se lahko nekaj doseže ali prepreči  
le z agresijo, jezo  ali grožnjami? Zakaj? Ne, ni kriva televizija, internet ter 
ostala sodobna tehnologija. Krivi smo sami, ker vse to, kar imamo na voljo 
prepogosto tudi  zlorabljamo. V tem hitrem tehnološkem napredku zadnjih 
10 ali 15 let smo izgubili smisel za soljudi in naravo, katera nam sedaj na 
vsakem koraku vrača z obrestmi. Na drugi strani pa smo (pri)dobili veliko 
strahu in negotovosti.
Zgodovina nas uči, da je strah tisti, ki omogoča takšnim in drugačnim »no-
rim« vodjem, da pridejo na oblast in zaradi svojih frustracij, samovšečnosti 
ali ega počnejo stvari, ki vodijo v pogubo. In ravno to se sedaj ponekod do-
gaja. Enostavno smo pozabili, kaj je naše poslanstvo na zemlji. Zakaj smo 
dejansko tukaj? Živimo v nekakšnem naelektrenem vzdušju, kjer mnogi 
modrujejo, kako se je treba pogovarjati in mirno reševati probleme in teža-
ve, a težav je v svetu vsak dan več. Zakaj? Po mojem mnenju je eden izmed 
ključnih razlogov ta, da smo nekje na poti razvoja pozabili empatijo in 
odgovornost. Kot piše v slovarju, je empatija sposobnost zaznavanja čustev 
druge osebe, odgovornost pa sprejeti sankcije, dati opravičilo. Da je tega 
pri ljudeh premalo, se je na primer izkazalo tudi na nedavnem dogajanju v 
Španiji, kjer so se policisti izživljali in pretepali miroljubne ljudi. Politiki so 
pa s prsti kazali drug na drugega. Brez kančka empatije in odgovornosti, 
a z veliko jeze, agresije, užaljenosti in strahu. Ali res živimo na tem svetu 
samo zato, da bi se uničevali med seboj? Pravimo da narava vse vrne,da je 
neuničljiva. Kaj pa človeška narava ali jo lahko obvladamo? Po današnjih 
temah na TV prav gotovo ne.
No, še dobro, da je na koncu  tudi šport, ki mi vedno znova vlije  upanje, da 
pa le ni vse tako črno.  Da imamo razne Dragiče, Dončiče, Prevce in ostale 
šampione, ki nam prinašajo veliko veselja in radosti. Ne, to niso z drugega 
planeta, ampak navadni ljudje, ki nam kažejo pot in nam dajejo zgled, kako 
lahko z delom, nesebičnostjo, empatijo in odgovornostjo dosegamo včasih 
povsem nemogoče stvari.

Bogo Ropotar, podžupan



OBČINA

Gradbeno dovoljenje za manjkajoči del obvoznice v 
Občini Mengeš v januarju 2018
V torek, 3. oktobra 2017, se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš na sedežu družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., 
v Ljubljani srečal z Bojanom Cerkovnikom, vodjo projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš. Srečanje je bilo name-
njeno pregledu zadnjih aktivnosti v zvezi z gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. Ugotovila sta, da 
se postopki za gradnjo obvoznice nadaljujejo in da je bil v času od zadnjega sestanka pripravljen terminski plan, ki 
napoveduje pridobitev gradbenega dovoljenja v januarju 2018, samo gradnjo pa, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, 
v začetku gradbene sezone 2018.

Bojan Cerkovnik, vodja projekta gradnje obvoznice v Občini Men-
geš, je najprej opravičil Aleša Hojsa, direktorja za področje cest in 
razvojnih projektov, nato pa pojasnil: »Žal se je postopek za izbiro 
projektanta nekoliko zavlekel, vendar smo sedaj v zaključni fazi 
oziroma pred podpisom pogodbe. Pridobili smo tudi sklep Agen-
cije RS za okolje, da ne potrebujemo novega okoljevarstvenega 
soglasja. Pripravili smo terminski plan izvedbe, pričakujemo, da 
bomo v januarju 2018 pridobili gradbeno dovoljenje, v začetku 
gradbene sezone pa začeli s samimi deli.«
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je izrazil zadovoljstvo nad ter-
minskim planom: »V zadnjem obdobju je z realizacijo posameznih 
korakov viden napredek in aktiven pristop glede gradnje manjkajo-
čega dela obvoznice v Občini Mengeš.«
Sestanek sta zaključila z obljubo, da se ponovno srečata v decem-
bru 2017. Bojan Cerkovnik je tudi zagotovil, da so finančna sred-
stva za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš 
rezervirana in da se bo rezervacija prenesla tudi v prihodnje leto.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Franc Jerič, župan Občine Mengeš z Bojanom Cerkovnikom, vodjo 
projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš, o gradnji manjkajočega dela 
obvoznice v Občini Mengeš

Na pobudo stanovalcev Hribarjeve ulice je Občina Men-
geš že pred časom začela s pripravo projekta povezoval-
ne pešpoti od igrišča na Hribarjevi ulici do trgovskega 
centra. Po predstavitvi prvotnih projektov prebivalcem 
Hribarjeve ulice in drugi zainteresirani javnosti je občina 
izpeljala vse potrebne postopke, od rezervacije sredstev 
v proračunu, do priprave izvedbenih načrtov, izbire izva-
jalca in drugo.

S samo izvedbo, gradnjo pešpoti od igrišča na Hribarjevi ulici do 
bližnjega trgovskega centra, je Občina Mengeš začela v mese-
cu oktobru. V sklopu dogovorjenega projekta bo občina uredila 
odvodnjavanje, zgradila robnike in nasula pesek. Na začetku in 
koncu povezovalne pešpoti pa bodo postavljeni še količki, ki bodo 
preprečevali divjo vožnjo s kolesom ali motorjem. Dela bodo pred-
vidoma zaključena do konca oktobra.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Pešpot po Hribarjevi ulici 
do trgovskega centra

Konec oktobra peš do trgovskega centra
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V poletnih mesecih so bile zaključene rekonstrukcije makadamskih odsekov na Sadnikarjevi in Japljevi ulici, zgrajen vodovod na Dal-
matinovi ulici, rekonstruirano vozišče na delu Grobeljske ceste in del ceste na Dobeno.

Nadaljujemo z rekonstrukcijo in komunalnim 
opremljanjem ulic v Občini Mengeš

Končana rekonstrukcija vozišča na mostu čez Pšato na Kolod-
vorski ulici
Na mostu čez Pšato na Kolodvorski cesti je julija 2017 potekala 
obnovljena rekonstrukcija cestišča v dolžini 38 metrov, odstranjen 
je bil star asfalt, obnovljena hidroizolacija mostu, odvodnjavanje 
meteorne vode, dilatacija mostu in izvedena nova asfaltna prevle-
ka cestišča in pločnika. Obnovljena je bila tudi talna signalizacija. 

Postavljena nova javna razsvetljava na cesti na Gmajno, v Loki 
pri Mengšu 
V Loki pri Mengšu, na Cesti na Gmajno, je koncesionar za opra-
vljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja 
in izvajanja javne razsvetljave, v mesecu juliju končal s posta-
vitvijo nove javne razsvetljave. Na cca 400 m dolgem delu ce-
ste je bilo postavljenih 18 novih stebrov javne razsvetljave z LED 
svetilkami, ki jih je izvajalec priklopil na že zgrajeno prižigališče. 
Nova razsvetljava je bila postavljena na odseku ceste Na Gmajno, 
od Športnega parka Loka v smeri Dobena za zagotavljanje višje 
prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, pešce, kolesarje, 
avtomobile in druge.

Končana rekonstrukcijska dela odseka Prešernove ceste
Gradbena dela rekonstrukcije odseka Prešernove ceste so bila v 
celoti zaključena v pri polovici septembra 2017. Rekonstrukcija je 
vključevala gradnjo 208 m novega vodovoda in zamenjavo 12 hi-
šnih priključkov - na stavbah Prešernova 49 (1HP), 47  (1HP), 45  
(1HP), 37  (2HP), 39  (7HP). Poleg vodovoda je bil zgrajen tudi 
nov plinovod s hišnimi priključki, do hiš na Prešernovi 49, 45, 37 
in 39. V sklopu rekonstrukcije je bilo postavljenih tudi pet uličnih 
svetilk na kandelabrih. Obnova se je zaključila z asfaltiranjem 75 
m odseka makadamske ulice.

Končana obnova vodovoda na Trubarjevi ulici 
Na Trubarjevi ulici je upravljalec vodovodnega omrežja v Občini 
Mengeš, JKP Prodnik, obnovil 245 m dotrajanega vodovoda ter 
zamenjal 9 hišnih vodovodnih priključkov. Omrežje na Trubarjevi 
ulici je bilo zgrajeno še iz betonskih cevi iz leta 1958 in je bilo 
dotrajano. Z obnovo vodovoda na Trubarjevi ulici je bila za širše 
območje, tako Dalmatinove in Trubarjeve ulice, zagotovljena ne-
motena oskrba s pitno vodo. V letu 2018 bo, po izgradnji nove ka-
nalizacije in hišnih priključkov, sledila še sanacije cestišča v celoti.

Nadaljujemo s komunalnim opremljanjem Ropretove ceste 
V letu 2016 so bili na Ropretovi cesti v dolžini 100 m od začetka 
ulice do Bognarjevega mostu obnovljeni kanalizacijski in vodo-
vodni kanal, vgrajen optični kabel in pokabljen zračni električni 
kabel. Komunalno opremljanje ceste se nadaljuje v  letu 2017. V 
drugem tednu septembra je bila na Ropretovi cesti končana gra-
dnja kanalizacije in hišnih priključkov. V oktobru sledi gradnja vo-
dovoda in hišnih priključkov.

Začeli z delno sanacijo cestišča na Drnovem
Občina Mengeš se je zaradi dotrajanosti cestišča na Drnovem od-
ločila za delno sanacijo cestišča. Posebej, ker se cesta pogosto 

uporablja kot obvozna cesta za tovorni promet, večkrat pa tudi za 
osebna vozila, saj se vozniki tako izognejo jutranjim in popoldan-
skim zastojem v Mengšu iz oziroma v smeri Kranja.
Z delno sanacija cestišča Drnovo je občina že začela. Poškodovani 
deli cestišča se bodo izrezali, se ponovno utrdili in preplastili. 
Delna sanacija bo potekala dva tedna, predvidoma do srede okto-
bra. V primeru slabih vremenskih razmer se bo sanacija zaključila 
kasneje, v drugi polovici oktobra.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Cesta na Drnovo pred obnovo

Začetek prenove ceste, ki bo končana do sredine oktobra
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Občina Mengeš uredila dodatne prostore za potrebe 
Vrtca Mengeš
Občina Mengeš je zaradi povečanih potreb po predšolskem varstvu otrok zagotovila dodatne prostore z najemom doda-
tnih prostorov v Stanovanjsko-poslovnem objektu Zorman. S tem je omogočila sprejem vseh otrok v Vrtec Mengeš, ki 
imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš.

Občina Mengeš je za sprejem vseh otrok s stal-
nim prebivališčem v Občini Mengeš najela doda-
tne prostore v Stanovanjsko-poslovnem objektu 
Zorman. Za dodatni oddelek v enoti Oblaček, v 
katerem se sicer že nahajata dva oddelka, je bilo 
potrebno predhodno spremeniti namembnost 
stavbe in pridobiti novo uporabno dovoljenje.  
Vse potrebne gradbene posege za pridobitev 
uporabnega dovoljenja je izvedel lastnik objek-
ta. Občina Mengeš pa je, v sodelovanju z Vrtcem 
Mengeš, prostore opremila s potrebno opremo, 
pohištvom in belo tehniko. Dodatno najeti pro-
stori tako v celoti ustrezajo vsem standardom za 
prostore in opremo v vrtcih. V novem oddelku 
Oblaček bo v varstvu najmlajša skupina otrok, v 
starosti od enega do dveh let.
S pridobitvijo novih prostorov so tako zagotovlje-
ni varstvo, vzgoja in izobraževanje za vse otroke 
iz Občine Mengeš, ki dosegajo starostno mejo za 
vključitev v vrtec.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Prostori ustrezajo vsem standardom za prostore in opremo v vrtcih

Potrebno je bilo spremeniti namembnost stavbe in pridobiti novo uporabno dovoljenje
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Stanujete prav sredi Mengša, v lepem 
mansardnem stanovanju. To pa ni bil ve-
dno vaš dom.
V Mengeš sem se preselila z Vira pri Dom-
žalah marca 2006. Prav na 8. marec sem 
prvič spala v novem stanovanju. Dan prej 
pa sem dobila ključ. Do 19. leta sem bila 
doma, nato pa deset let v najemu v Lju-
bljani. Nato sem v Mengšu našla svoj novi 
dom.

Ste Mengeš izbrali načrtno ali je bilo vse 
skupaj le splet naključij?
Naključje. Nisem nič kaj posebej izbirala. 
Večkrat sem se peljala mimo blokov, ko so 
jih še gradili, vprašala glede nakupa in ku-
pila. V Mengšu se odlično počutim. Vse je 
pri roki. Res je, da večinoma doma le spim 
in sem vsepovsod. A udobje, ki ga nudi 
Mengeš, mi je zelo všeč.

Pred petimi leti ste bili postavljeni pred 
veliko preizkušnjo, ki vas je zaznamovala. 
Kako ste živeli pred tem?
Do bolezni sem živela običajno življenje, 
kakor ga živijo vsi. To je bil čas, ko je bilo 
vse samo po sebi umevno. Življenje, ki teče 
iz dneva v dan. Toda septembra 2012 sem 
si v desni dojki zatipala bulico in oktobra 
dobila tisto grozno diagnozo. V trenutku se 
mi je sesul svet.

To je bil dan, ki ga verjetno ne boste nikoli 
pozabili.
Tisti dan sem šla, tako kot vsak dan, v služ-
bo. Ob 11. uri sem imela pregled na On-
kološkem inštitutu pri dr. Kavčiču, kirurgu. 
Pridem v ambulanto. Potrdil mi je, kar sem 
že slutila, in dejal: »Rak je.« Nato sem ga 
zasula s vprašanji: kaj to pomeni, kaj naj 
povem v službi, koliko časa bom odsotna 
... Razložil mi je postopke zdravljenja in mi 
hkrati vlil tudi upanje in zaupanje v samo 
zdravljenje. Tega dne se spomnim, kot da 
bi bil včeraj.

Zagotovo velik šok. Kako se je začelo 
zdravljenje?
Zdravnik mi je v roke dal šop napotnic za 
nadaljnje preglede. Napovedal mi je opera-
cijo za začetek novembra. Od pretresenosti 
sem kar čakala v čakalnici, ko je zdravnik 
ponovno prišel iz ambulante. Rekel je, da 
ima zame drug, boljši predlog. Prvotno je 
bilo planirano: operacija in nato kemotera-
pija. Zaradi moje mladosti mi je predlagal, 
da bi zamenjala vrstni red, tako da bi naj-
prej začela s kemoterapijo. Z njo bi zmanj-
šala tumor. Tako sem namesto napovedane 
operacije dobila prvo kemoterapijo, ki ji je 
tri tedne kasneje sledilo še 7. Operirana 
sem bila 7. maja 2013.

INTERVJU: Simona Ahčin

Jaz ne bom umrla, 
jaz bom živela
Različne preizkušnje so del življenja vsakega posameznika. A le malokdo o 
tem tudi spregovori. Predvsem zato, ker besede bolijo, niso prijetne in nas 
je sram, ker postanemo drugačni. Toda nekateri želijo pomagati soljudem 
tudi s svojim pričevanjem, zgledom in izkušnjo. Takšna je tudi Simona 
Ahčin, ki se je pred petimi leti srečala z diagnozo raka in šla čez vse tegobe 
telesnega in duševnega spreminjanja in zdravljenja. Danes živi kakovostno 
življenje in se veseli vsakega dneva sproti. Je vzor, ne samo tistim, ki so 
danes v podobni situaciji, ampak tudi nam, zdravim.



Mengšan – oktober 2017 9

Kemoterapije imajo veliko stranskih učin-
kov. Kako so se ti kazali pri vas?
Rajši me vprašajte, česa nisem imela ... 
Bilo je tako kot v filmu. Imela sem dva 
različna tipa kemoterapij. Pri prvi so bili 
stranski učinki izguba las in bruhanje. Pri 
drugi pa so se pojavile težave s sluznico, 
boleče kosti in mišice, kot bi imela gripo. 
Bilo je zelo težko in po četrti sem se odlo-
čila, da se tega ne grem več. Želela sem 
obupati, odnehati.

Ampak niste.
Zdravnica me je prepričala naj vztrajam, 
ker po izkušnjah drugih, drugi del terapij 
ni tako težak. Na začetku sem bila nad njo 
navdušena, ker sem imela veliko energije. 
Na začetku. Toda čez tri dni sem se poču-
tila, kot bi me povozil vlak, in začele so 
se še večje težave. Ko prideš čez polovico, 
pomeni, da je vsaka naslednja bliže koncu 
in se vsake naslednje bolj veseliš. Ironič-
no, a ti da motivacijo. Glede na izvide ope-
racije so mi določili dopolnilno terapijo za 
pet let. Ta doba se glede na nove smernice 
zdravljenja podaljšuje na 10 oziroma 15 
let. Ta terapija naj bi vsaj delno preprečila 
ponovitev istega tipa bolezni. Predpisa-
li so mi še 30 obsevanj. Z njimi pa sem 
zaključila 2. septembra 2013. Do marca 
2014 je bilo obdobje okrevanja in posta-

vljanja na noge. Nato sem morala v službo 
za 8 ur. Ker je bila moja osebna zdravnica 
mnenja, da čisto predobro zgledam, se ni 
odločila, da bi me predstavila invalidski 
komisiji za skrajšan delovnik. Sama pa 
sem bila v tistem času žal čisto premalo 
samozavestna in vztrajna.

Kaj vam je bilo po zdravljenju najtežje?
Najtežje mi je bilo iti nazaj v službo. Bo-
lezen me je ožigosala in zaznamovala. Te-
žavno je, ko se vrneš nazaj v stari svet, 
nazaj v njihovo sredino. Mogoče niso imeli 
oni toliko težav s sprejemanjem mene, kot 
jaz s sprejemanjem sebe. Nisem bila več 
ista.

Pravite, da ste se spremenili. Kako?
Informacija o bolezni te sesuje, šokira. Ko 
se po prvem šoku zopet sestaviš, postaviš 
na noge, sebe daš na prvo mesto, se zač-
neš posvečati bolj samemu sebi. Potem ko 
greš v službo, se ne posvečaš samo sebi, 
ampak tudi drugim. Velike težave sem 
imela s spominom in fizično kondicijo. 
Pred boleznijo sem veljala za stoodstotno 
zanesljivo. Toda po njej so bile stvari dru-
gačne. Sodelavci so morali to sprejeti. To, 
da ne zmorem več šest stvari naenkrat.

In kako ste reševali odnose v službi?
Sodelavci so zelo dobro sprejeli moje sta-
nje, ker sem jim povedala za svoje teža-
ve, bolezen in posledice, ki so vplivale na 
moje delo.

Na vas pa je rak vplival tudi drugače.
Zaradi hormonske terapije sem pridobila 
kar lepo število kilogramov in še ogromno 
drugih težav, kot so kronična utrujenost, 
boleči sklepi in kosti, vročinski oblivi. Z 
aktivnostjo, gibanjem in prilagojeno pre-
hrano sem kilograme tudi izgubila, ostale 
težave pa sem si vsaj malo omilila.

Težka bolezen, kot je vaša, zaznamuje 
vsakega, ki se z njo sreča. Kaj vam je bilo 
najtežje sprejeti?
Najtežje mi je bilo sprejeti dejstvo, da ne 
bom mogla imeti svoje družine, otrok. To 
mi je zdravnica povedala na dan kemote-
rapije. Zato sem veliko hodila v naravo na 
sprehode, predvsem na sv. Primoža nad 
Kamnikom. Mengeška koča mi je bila pre-
malo in nikoli nisem pomislila, da bi šla na 
kočo dvakrat (smeh).

Svojo izkušnjo pa delite tudi z drugimi in 
jim pomagate prebroditi težave, ki jih pri-
naša bolezen.
Ne glede na to, kakšna preizkušnja nas 
doleti, je življenje lepo in se je zanj vedno 

vredno boriti. Zato danes delujem v okviru 
društva Europa donna, kjer sem njihova 
prostovoljka. Z društvom sem se srečala 
na kontrolnem pregledu, v čakalnici Onko-
loškega inštituta. Gospa Zofija iz društva 
me je povabila, da se udeležim njihovega 
srečanja. V društvu imamo veliko športnih 
aktivnosti, psihoterapevtskih delavnic in 
prav te so mi dale poseben zagon in opti-
mističen pogled na svet. V družbi deklet, ki 
so šla skozi podobno izkušnjo in se bojuje-
jo z enakimi težavami, imaš občutek, da te 
končno nekdo razume. S skupnimi močmi 
težave spremenimo v izzive in gremo na-
prej z optimizmom, dobro voljo in pozitiv-
no energijo. Veste, ni lepšega občutka, ko 
ti katera izmed njih reče: »Zaradi tebe sem 
zmogla.«

Kakšen je danes svet skozi vaše oči? Kako 
ga vidite drugače kot pred boleznijo?
Živim tukaj in zdaj. Izkoristim vsak trenu-
tek, ker nikoli ne vem, kaj mi prinese ju-
tri. Stvari, ki so se zgodile včeraj, tam tudi 
ostanejo. In zato uživam današnji dan. In 
to tudi delam. Ne delam več velikih planov. 
Prednost dam intuiciji. Včasih sem veliko 
načrtovala, delala za prihodnost in čakala, 
da se mi to tudi zgodi, vmes pa pozabila 
uživati. Danes znam uživati vsak trenutek, 

Velik pomen ima preventiva in zgodnje 
odkrivanje bolezni. Ni konec sveta, če 
zboliš, konec ga je, če se predaš in od-
nehaš.

Stvari, ki so se zgodile včeraj, naj tam 
tudi ostanejo.
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INTERVJU: Simona Ahčin

ki se mi dogaja. Hvaležna sem za vsak tre-
nutek, ne glede na to, kaj se dogaja.

Ob vsem tem vas moram tudi vprašati, 
kako sprejemate smrt, kakšen odnos ima-
te do nje?
Smrt je zame začetek nečesa novega, tam 
onkraj. Ni me strah. Ena najtežjih stvari, s 
katero sem se med drugim morala soočiti, 
je minljivost. Ko ti pri sedemintridesetih 

Če začutiš kakršnokoli spremembo na 
telesu, ne odlašaj in pojdi k zdravniku. 
Če dobiš diagnozo v zgodnji fazi razvoja 
bolezni, je večja možnost popolne ozdra-
vitve in nadaljnjega kakovostnega življe-
nja. Zato se ne boj iti k zdravniku zaradi 
strahu!

postavijo diagnozo rak, se najprej vprašaš: 
»Ali bom morala umreti?« Moja prva re-
akcija je bila: jaz ne bom umrla, jaz bom 
preživela. Sprejemanje odhoda (smrt je 
zame pregroba beseda), je rezultat osebne 
rasti in vsakodnevnega dela na sebi. Pri-
znam, da to ni lahko delo. Zadnjih nekaj 
let sem prav pošteno garala, da na življe-
nje in smrt gledam in ju dojemam tako kot 
danes.

Kje ste črpali voljo, da ste šli skozi vse to 
trpljenje in preizkušnje?
Mislim, da imam to v genih. Od nekdaj 
sem imela voljo do življenja, a danes to 
veliko bolj cenim.

Kakšna pa je bila vloga vaše družine?
Zagotovo je vloga družine pri samem zdra-

vljenju in okrevanju zelo pomembna. Ob 
strani sta mi stala oba starša, sestra Boja-
na in brat Tomaž z družinama. In za to sem 
jim hvaležna. Iz moje preizkušnje smo ve-
liko pozitivnega odnesli prav vsi. Drugače 
gledamo na življenje. Ga živimo bolj polno 
in se ne sekiramo na zalogo. Začeli smo 
se več pogovarjati o pomembnih stvareh 
v življenju. Prej smo bolj živeli drug mimo 
drugega. Bolezen nas je še bolj povezala 
in pokazala, kdo so zares pravi prijatelji. 
Zdaj vemo, da v življenju zares štejejo po-
zitivni trenutki in majhne, drobne pozor-
nosti, zato se veliko družimo in uživamo 
vsak dan.

Vsak si skozi življenjske preizkušnje sam 
utira pot, na svoj način. Kakšen je vaš 
nasvet?
Če vzameva v obzir različne težke preiz-
kušnje, vsaka za sabo potegne neke vrste 
žalovanje. Ali gre za izgubo bližnjega, iz-
gubo zdravja, izgubo službe ... Toda vsa-
ko preizkušnjo moraš odžalovati, ker šele 
nato lahko greš naprej. Čas žalovanja pa je 
pri vsakem različno dolg. Nekdo to zmore 
v enem letu, drugi pa žaluje celo življenje. 
Moje mnenje pa je, da je čas namenjen 
žalovanju odločitev vsakega posameznika 
posebej. Nekateri se niti ne zavedajo, da 
žalujejo celo življenje.

Kaj svetujete ljudem, ki so na življenjski 
prelomnici?
Ob veliki preizkušnji je vsakemu najtežje 
njegovo osebno doživljanje. Zato se težke 
preizkušnje med sabo ne morejo primerja-
ti. Čeprav je včasih res težko, je življenje 
lepo. Zanj se je vredno boriti in splača se 
iti naprej.

In kakšna je na koncu vztrajanja nagra-
da?
To da še živiš, da živiš kakovostno življe-
nje. Jaz uživam v lepotah narave, v veliko 
zadovoljstvo mi je slišati ptičje petje, žubo-
renje vode, da znam videti stvari v naravi, 
ki jih prej nisem. Da imam ob sebi družino 
in res prave prijatelje, ki me sprejemajo 
takšno, kot sem. Nekje sem prebrala, da 
je pasti na dno del življenja. Splezati nazaj 
pa pomeni živeti. In to je tisto, kar je zame 
nagrada!

Besedilo: Edvard Vrtačnik
Foto: osebni arhiv

Ko sem zbolela, sem imela fanta. Z 
mano je šel skozi zdravljenje. A ko sem 
končala zdravljenje, je šel svojo pot.

S sestro Bojano sta zelo povezani in druga drugi v oporo
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OBVESTILA - OGLASI

Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikujejo nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k  
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 

 
 

Razpisujemo več prostih delovnih mest v proizvodnji:  

POSLUŽEVALEC STROJA in LIVAR 
DELO BO OBSEGALO: 

  
 Poznavanje osnovnih pravil zagona in delovanja strojev,  
 osnovno posluževanje različnih strojev v proizvodnji, 
 osnovno poznavanje tehnologije dela, 
 nadzor in spremljanje procesov, 
 poznavanje, razumevanje in izpolnjevanje dokumentacije na delovnem mestu, 
 skrb za čisto in urejeno delovno mesto – 5S in izvajanje samovzdrževanja, 
 upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in ekologije. 

 
OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: 

 Ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje, 
 delo v izmenah (treh ali štirih), 
 timsko delo, 
 natančnost,  
 vestnost in zanesljivost pri delu. 

 
NUDIMO VAM: 

 dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, 
 možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere, 
 delo za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

 

Kandidate iščemo za Obrat Ljubljana. 
 
Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 31.10.2017, preko naše spletne strani 
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis). 
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš:
od OKTOBRA 2017 

MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00, od pon. do pet. ter v sob. in ned. glede na dogodke
Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070

KAJ SE DOGAJA
*PREDAVANJE PREMAGAJ STRAH, STRES IN DEPRESIJO, v sredo, 4.10., ob 18.00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*AKCIJA ZA POMOČ ŽIVALIM, v soboto, 7. 10., od 10.00 – 16.00, zbiranje paprija …., za  živali, v Mladincu (Sara P.)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – INDONEZIJA, v sredo, 11.10., ob 18.00, v Mladincu (Nina Caf)
* PREDSTAVITEV KITAJSKE TRADICIONALNE VEŠČINE QIGONG, v sredo, 18.10., ob 19.00, v Mladincu (Anja Trampuš)
*MOVIE NIGHT  RISANKA – MOANA, v soboto, 21.10., ob 17.00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*KOSTANJ PARTY, v soboto, 28. 10., ob 18.00, v Mladincu (Rok Resnik)
*KOŠARKARSKI TURNIR TROJK, v soboto, 18.11., ob 16.00, v dvorani ŠD Partizan (Rok Resnik)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – KUBA, v sredo, 29. 11., ob 18.00, v Mladincu (Nina Zalaznik)
*ZANIMIVO POPOTOVANJE – MADEIRE, OTOK VEČNE POMLADI, v sredo, 6. 12.. ob 18.00, v Mladincu (Izidor Furjan)
*DAN ODPRTIH SRC, v soboto, 9.12., od 14.00 do 17.00, v Mladincu, samo za prijavljene (Nina Zajc)
PLES IN VADBA
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18.00 do 19.00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19.00 do 20.00, članska skupina, 
v torek in četrtek, od 20.00 do 21.00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske) ,ob četrtkih, od 17.00 do 18.00, v prostorih Mladinskega centra 
(Sanja Tomšič )
*VADBA ZA DRUŽINE, ob torkih, od 17.00 do 18.00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)
 *PILATES.,ob četrtkih, 21.00 do 22.00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)
*PILATES ZA MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com,   v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVEROVANJA
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16.00 - 21.00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente,  v 
Mladincu (Rok Resnik) 
*TEČAJ ANGLEŠČINE, ponedeljek in petek, od 17.15-18.00 (2. in 3. razred), 18.05-18.50 (4. in 5. razred), 18.55-19.40 (6. in 7. razred), 19.45-
20.30 (8.in 9. razred), v Mladincu (Vanja Vojvodič)
*KARIERNO SVETOVANJE (karierni coaching), individualno, po dogovoru, prijave in info na drustvo.aia@gmail.com,  ena ura brezplačno za člane,  
v Mladincu (Silva Abram)
*LOGOPEDSKA PROSTOVOLJNA POMOČ, študentka logopedije, po dogovoru, prijave na drustvo.aia@gmail.com, v Mladincu (Eva Polančec)
*NOVO - SVETOVALNICA ZA MLADE, možnost po coaching pristopu, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com, enkratni razgovor ali 
cikel 12 srečanj, v Mladincu (Urška Vahtar, praktikantka transakcijske analize pri dr. Milivojeviču, trenerka (sport mental)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00 – 13.00 ali 13.30 – 16.30, ali po dogo-
voru, izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

V četrtek, 9. novembra 2017, ob 19. uri, vas vabimo v
Gasilsko-godbeni dom Mengeš na predstavitev, pogovor in 

srečanje ob žalostnih in sramotnih obletnicah za
Občino Mengeš:

• 10 let od odločitve in začetka dolgoročno škodljivih in 
spornih dejanj, da se Občina Mengeš sama, neodgovorno, 
izloči iz oskrbe z alpsko vodo izpod Krvavca, kjer je največja, 
30-odstotna solastnica, s prav toliko vodnimi pravicami 
(skoraj 43l/s);

• 2 leti od dejanskega zaprtja dotoka alpske vode izpod 
Krvavca, ki je sedaj prepuščena drugim solastnicam – 
občinam Cerklje, Komenda, Kranj, Šenčur, Vodice.

Še posebej vabljeni vsi, ki menite, da »Več ko nas je, večjo možnost za 
spremembe imamo.« (Iza Login)

Povabili bomo zanimive sogovornike. Dobrodošli! Več na www.facebook.
com/CivilnaIniciativaMenges.

Za Civilno iniciativo Mengeš, mag. Tomaž Štebe
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Zadovoljni obiskovalci in razstavljavci 
na sejmu

Petek je bil tako kot vsako leto namenjen bolj živahnim in vsaj po srcu 
mlajšim obiskovalcem, ko je pod šotorom atmosfero razgrel ansambel 
Mambo kings. V soboto pa se je uradna otvoritev zgodila ob pol desetih z 
uvodnimi govori in dvigom sejemske in občinske zastave. Zbrane je poz-
dravil predsednik KD Mihaelov seje Matjaž Repnik, ki je povedal: »Tako 
kot nekdaj, ko ni šlo brez razumevanja Krajevne skupnosti, tako tudi v 
preteklih letih in danes ne gre brez Občine Mengeš.
Naši, pa naj jih poimenujem kar najzvestejši sodelavci, so že vseh 20. 
let članice in člani Turističnega društva, Prostovoljnega gasilskega društva 
Mengeš in članice in člani Mengeške godbe.« Župan Franc Jerič je izposta-
vil pomen ohranjanja in nadaljevanja tradicije ter sodelovanja med društvi 
in občani z besedami: »V Mengšu zmoremo to pot skupaj.« Nato sta dva 
mlada gasilca in predsednik Mengeške godbe dvignili zastave, zazvenele 
so fanfare Mengeške godbe in sejem je bil odprt.

Pester spremljevalni program
Vseh razstavljavcev na sejmu je bilo okoli 90, ki so z raznovrstno ponudbo 
bili prava paša za oči in skušnjava denarnicam mimoidočih. Sončna sobota 
je bila zelo dobro obiskana. Veselo razpoloženje med stojnicami se je zve-
čer nadaljevalo v šotoru s številnimi nastopi glasbenih skupin.
Nedeljo je zaznamovala dobro obiskana jutranja sveta maša pod priredi-
tvenim šotorom, prikaz šestnajstih področij ročnih del in spretnosti doma-
če obrti. Veliko se je dogajalo tudi otrokom, ki so jahali konjička, skakali 
na mini Planici, se seznanili s poklicem gasilca in policaja ali gledali pred-
stavo Pika gre v šolo.
Sejmarjenje se je zaključilo s popoldanskim dežjem, toda zadovoljstvo obi-
skovalcev in tudi stojničarjev je bilo veliko. S tem pa tudi vseh, ki so svoj 
čas in trud vložili v organizacijo največje mengeške prireditve.

Besedilo in foto: E. V.

Sejmarjenje v Mengšu ima dolgoletno tradicijo. Prav letos so obeležili 20 letnico društva Kulturnega društva Mihaelov sejem in 25 
letnico vsakoletnega sejmarjenja v Mengšu, čeprav, kot smo že pisali v Mengšanu, kultura sejmarjenja v Mengšu sega več kot 100 let 
v preteklost. Letošnji sejemski dogodki so se začeli že v petek 22. septembra in trajali vse do nedelje popoldan.

REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

25. Sejem v Mengšu je odprl 
župan Franc Jerič. Foto: Miha 
Požar, TD Mengeš

Ob jubileju društva in 25. sejma je prehojeno pot orisal 
predsednik Matjaž Repnik. Foto: Miha Požar, TD Mengeš
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Iztok Urbanija je prikazal pletenje 
košar

Umetnostno kovanje izpod rok Vlada 
Zupančič

Darka Levičar je izdelovala vitraže

Lončarski izdelki izpod rok Mojce Žalik

Nedeljska sv. maša pod šotorom je ena od posebnosti sejma

Zbrani predstavniki Občine in častni občani ob otvoritvi. Foto: Miha Požar, TD MengešPožar, 
TD Mengeš

Nastop veteranov Mengeške godbe

Gneča med stojnicami
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Priznanje TD Dobeno na mengeškem sejmu
Sredi letošnjega maja smo od Kulturnega društva Mihaelov sejem prejeli prijazno vabilo k sodelovanju oz. sooblikovanju 
25. Sejma v Mengšu. V društvu smo se soglasno odločili, da bomo letos tudi Dobenci sodelovali s svojo stojnico, na tej 
poznani prireditvi.

Na stojnici smo predstavili izdelke članov našega turističnega društva; 
unikatno keramiko Brigite Herjavec, katere »keramična čipka« je bila 
uvrščena med slovenska protokolarna darila, likovna dela Bernarde Aleš 
in vezenine ter rešiljeje Ivanke Roudi, poleg tega smo sejem izkoristili tudi 
za širšo predstavitev nove dobenske zgibanke in dodali še nekaj jesenske 
dekoracije. Meta, Ivanka in Brigita so lepo razporedile predstavljene iz-
delke na stojnici in v peharje dodale še krhlje, lešnike in bombone.
Veliko mimoidočih se je ustavilo pri naši stojnici, zaradi unikatnih in 
zanimivih izdelkov, pa tudi zaradi privlačne postavitve. Precej pohval in 
zanimanja smo poželi tudi s strani komisije, ki je ocenjevala postavitev 
na stojnicah. Tako smo v nedeljo, na svečani podelitvi, s strani organiza-
torja prejeli pisno priznanje za izvirno postavitev stojnice. 
Hvala Brigiti, Naci in Ivanki za sodelovanje ter ekipi, ki je bila prisotna 
oba sejemska dneva in skrbela za izgled stojnice. Zahvaljujemo se tudi 
organizatorju za vabilo in celotni ekipi Mihaelovega sejma, na čelu z 
Matjažem, ki je skrbela, da je vse tekoče potekalo.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Starejša skupina Mengeskih mažoretk

Mengeške mažoretke prvič na sejmu v Mengšu
V okviru sejma v Mengšu, ki je potekal od 22. do 24. septembra 2017, so se letos prvič predstavile tudi mažoretke iz Mengša. 
Nastopale so v soboto – na slavnostni otvoritvi sejma ter v nedeljo – na koncertu Mengeške godbe, s katero zelo dobro sode-
lujejo. Na obeh nastopih so se predstavile tako najmlajše mažoretke kot tudi malo starejša dekleta. Kljub mrzlemu vremenu 
so izpeljale nastope, na koncu pa so se posladkale še s torto velikanko.

V mesecu oktobru bo potekal vpis v skupine Mengeških mažoretk. Vaje 
in vpisi  za mažoretni vrtec bodo ob torkih, od 17.00 do 17.45, v enoti 
Gobica. Za šolska dekleta bodo vaje in vpisi potekali v avli OŠ Mengeš, 
ob sredah od 16.00 do 16.45 ure za dekleta od 1. do 3. razreda, ter 
od 16.45 do 17.30, za dekleta od 4. do 9. razreda. Prisrčno vabljena 
vsa dekleta, ki rada plešejo in bi se želela naučiti vrtenja palice ter se 
ob tem tudi zabavati.

Besedilo in foto: Anita Omerzu Tome

MENGEŠKI UTRIP

S strani organizatorja prejeli pisno priznanje za izvirno postavitev stojnice Predstavniki TD Mengeš in TD Dobeno

Župan Franc Jerič je obiskal 
dobensko stojnico

Prejeto priznanje je pohvala za 
trud
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DOBENO

Krajani Dobena sodelovali pri širitvi in obnovi ceste
Pred pričetkom letošnjih del, širitve in obnove trase spodnjega dela Dobenske ceste, ki je bila končana konec meseca avgusta, smo 
v konstruktivnem dialogu z občino uskladili, kako in v kakšni dolžini bodo potekla obnovitvena dela, da bi ta čim manj prizadela upo-
rabnike. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, odobrenih v proračunu, smo se dogovorili za sodelovanje oziroma pomoč krajanov 
pri razširitvi najbolj kritičnega odseka, na začetku vzpona.

Z lastniki parcel smo dosegli sporazumni dogovor, na osnovi katerega 
smo člani VO in TD izpeljali delovno akcijo. Posekali in odstranili smo 
drevesa ter grmovje na označenih, kritičnih mestih, kjer se je cesta 
razširila, in tako pripravili teren, da so izvajalci lahko nadaljevali delo. 
Dela so se zavlekla zaradi nepredvidenih dodatnih del, mostič preko 
odvodnega kanala se je sesedel in bilo ga je treba na novo zgraditi. 
Kot se lahko vidi, je obnova ceste v dolžini cca 1.100 m strokovno 
izvedena in s tem je močno povečana varnost vseh uporabnikov. 

Dobenci smo veseli nove pridobitve, saj omogoča varnejšo vožnjo 
vsem uporabnikom, tako krajanom kot obiskovalcem. Zahvaljujemo 
se občini za tvorno sodelovanje in upamo, da bomo tudi v priho-
dnje skupaj uspešno sodelovali ter kmalu uspeli najti možnost za 
pridobitev potrebnega in primernega prostora za potrebe krajanov 
Dobena. 
  

Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Rožnate pletenine v Mengšu
Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Združenje Europa Donna Slovenija že tradicionalno pripravlja številne 
aktivnosti, s katerimi osvešča slovensko javnost o bolezni. Ena izmed mnogih aktivnosti so rožnate pletenine, s katerimi 
bodo že tretje leto v oktobru ovili drevesa v parkih in mimoidoče tudi na ta način opozorili na pomen zdravega načina 
življenja kot preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Na sejmu v Mengšu so predstavnice 
združenja skupaj z županom Francem Jeričem s pletenino simbolno ovile drevo v parku ob Pšati.

Z rožnatimi pleteninami povezujejo osveščanje z ustvarjalnostjo ter 
povezovanjem številnih članic Europe Donne, različnih organizacij 
ter ustvarjalnih posameznikov, ki skupaj povezujejo »rožnate niti za 
zdravje« iz več kot šestdesetih občin po Sloveniji. V letošnjo ak-
cijo ovijanja dreves je vključenih več kot 60 krajev po Sloveniji. 
Ustvarjalnost neposredno povezujejo s skrbjo zase in svoje zdravje 
ter spodbujajo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje.
Namen tovrstnih aktivnosti je spodbuditi ustvarjalnost žensk. Zdra-
vim, bolnim in ozdravljenim ženskam ustvarjalni proces prinaša 
sprostitev, osebno zadovoljstvo, krepi samozavest in odganja ne-
gativne misli. S projektom pa spodbujajo tudi medgeneracijsko in 
medsektorsko sodelovanje, saj vključujejo rokodelska društva, do-
move za upokojence, ljudske univerze, občine, različna društva in 
nevladne organizacije, bolnice z rakom in njihove svojce ter posame-
znike v skupni cilj osveščanja o raku dojk.

Besedilo in foto: E. V.

Šola meditativnega slikanja
 
Z oktobrom se bo v Mengšu, v prostorih društva Iskreni cvet, Slovenska 28, pričela Slikarska šola meditativnega slikanja. 
Vodi jo slikarka in oblikovalka prostora Katarina Vidmar. Njene stenske poslikave, sodobne reliefne freske, krasijo preneka-
tero steno tudi v našem okolju, najbolj poznana so reliefna drevesa, ki jih je že toliko, da je to poimenovala »pogozdovanje 
slovenskih domov«. Z letošnjim letom pa pričenja tudi s slikarsko šolo. Ob tem je pripravila razstavo slik Žar poletja in 
predstavitev programa Slikarske šole meditativnega slikanja.

Takšen način slikanja je povezava med osvajanjem slikarskih veščin 
in duhovnih vsebin. Da lahko naslikam žar poletja, ga moram najti 
v sebi in ga s slikarskimi sredstvi tudi znati naslikati. In ravno to je 
tisto, česar se boste naučili v tej šoli. Na slikarski način izraziti sebe. 
Pri meditativnem slikanju je naša pozornost obrnjena navznoter, v to 
kaj čutimo in zaznavamo in to prelivamo na papir. Tako se osvobaja-

V letošnjo akcijo ovijanja dreves je vključenih več kot 60 krajev po 
Sloveniji

mo strahu in pričakovanj, omejujočih prepričanj ter se povežemo s 
svojim notranjim otrokom. Tako veliko lažje osvajamo tudi različne 
slikarske tehnike in načine izražanja.
Program šole traja dve leti, za tiste, ki bi želeli organizirati in voditi 
svoje delavnice meditativnega slikanja pa še dodatne štiri mesece. 
V tem času bodo osvojili tehnike akvarela, akrila, različne mešane 
tehnike, tehniko in vključevanje zlatenja v slike. Osvojili bodo svet 
barv in oblik s katerimi lahko izrazimo občutke, čustva, doživljanje, 
vzdušje, sporočilo ... Oblike pa bodo osnova za učenje osnov risbe, 
senčenja, ustvarjanja prehodov ... Prvo leto bodo udeleženci šole 
slikali motive iz narave, rastline in živali, drugo leto pa figuro, por-
tret in akt. Pred novim letom in ob zaključku v juniju, bodo učenci 
šole pripravili tudi slikarsko razstavo svojih del, ki bodo razstavlje-
na v prostorih društva Iskreni cvet in Knjižnici Mengeš. Vabljeni, da 
si ogledate njihovo ustvarjanje in ustvarjalno popestritev dogajanja 
v mestu.
26. novembra in 10. decembra pa bo slikarka Katarina Vidmar v 
prostorih društva Iskreni cvet pripravila tudi slikarsko ustvarjalnico 
za otroke in starše. Na delavnici bodo izdelovali blešče barvne 
vlivanke na platnu. Za popestritev zimskih dni, povezovanje ob 
ustvarjanju, morda pa tudi kot lepo darilo ob novem letu, ki ga 
lahko podarite sebi ali komu, ki ga imate radi.

Besedilo in foto: Katarina Vidmar

S slikanjem se osvobajamo strahu, pričakovanj, omejujočih prepričanj 
ter se povežemo s svojim notranjim otrokom
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Vroče ali mrzlo v planinskem taboru Log pod 
Mangartom
Letošnji tabor smo planinci postavili v bližini Loga pod Mangartom, natančneje na eni od velikih jas ob Loški Koritnici. 
Velik prostor tik ob vodi je bil naš devetdnevni tabor, ki je za vsakega udeleženca prehitro minil.

Vse modro tudi pod odprtim nebom …

Tradicija delitve ture na tri težavnosti ostaja, saj je bilo potrebno 65 
udeležencev porazdeliti na vse poti na tem prelepem koncu Slove-
nije. Najštevilčnejši so stopali po srednjih turah in osvojili Krnska 
jezera, Mangartsko sedlo, Kota 1313, Vraško Škrbino, najmlajši s 
starši pa so se potikali ob Velikih koritih Soče, na Mangartski pla-
nini, se prelevili v »vojake« pri Ravelniku, muzeju na prostem in 
poslušali legendo pri Klužah. Vročinski val je povzročil zadrževanje v 
senci in bežanje v vodo, vsakodnevno v bližnjo Koritnico, večkrat pa 
celo v Rabeljsko jezero k sosedni Italiji ali v bazen Slatenik v bližini 
vasi Čezsoča. Žiga, ki je običajno skrbel za tiste najbolj uhojene na 
Mangart, Rombon, Skutnik in še več, ob večerih pa ob ognju poprijel 

za kitaro, je ob Šifrerjevi Gorski roži popeljal vse v večino tople in 
mirne noči. Tabor brez vodnikov težko preživi, preživetje v naravi in 
moč na turah pa sta omogočila tudi letošnja kuharja, Mitja in Nina. 
Hvala udeležencem za zaupanje, dobro voljo in pomoč. Zahvala gre 
tudi vsem našim sponzorjem, zaradi katerih je bil tabor še boljši: 
čaji Herba Medica, Bioteh - sredstva za zaščito proti komarjem in 
klopom, mize in klopi Cafe galerija Pungert Kranj in Gasilsko društvo 
Topole ter mlečni izdelki Ljubljanske mlekarne.

Besedilo: Nika Zavašnik
Foto: Tamara Mravinec

Izlet v Bohinj
22. septembra smo se zbrali sošolci, ki smo zapustili osnovnošolske klopi pred 55 leti. Pridružil se nam je tudi Fran Papler, ki 
že dobrih 40 let živi v Švici.

Ob 8. uri smo se z avtobusom odpeljali proti Bohinju. V Bohinjski 
Bistrici smo se srečali s sošolcem Edom Završnikom, ki prebiva v 
Bohinju od leta 1972. Prvi postanek smo imeli pri jezeru. Odšli smo 

na kavo, potem pa si ogledali cerkvico sv. Janeza Krstnika. O njeni 
zgodovini in freskah nam je pripovedovala tamkajšnja kustosinja.
Ob 11. uri smo se za pol ure vkrcali na ladjo in se odpeljali do 
Ukanca. Vodnica nam je razložila, da je ladja stara 60 let, da pluje 
na električni pogon, sprejme pa do 80 potnikov. Družbo so nam de-
lali ruski turisti s svojo vodnico. Izvedeli smo tudi veliko zanimivosti 
o okoliških hribih ter jezerski obali, globini in ribah.
Ko smo se izkrcali, nas je avtobus odpeljal do gondole na Vogel. 
Bilo je izjemno lepo vreme – toplo in sončno, zato je bilo zelo veliko 
turistov in žičnica je delala brez prestanka. Na vrhu nas je pričakal 
prekrasen razgled na jezero in Julijce. Malo smo se posončili in 
poklepetali, potem pa se odpravili nazaj v dolino.
Pot nas je skozi Fužine, Srednjo vas in Studor spet vodila v Bo-
hinjsko Bistrico in tam smo imeli okusno kosilo. Vsi smo bili dobro 
razpoloženi in čas je kar prehitro minil.
Pred odhodom domov smo naredili skupinsko fotografijo in si oblju-
bili, da se čez dve leti spet srečamo.

Besedilo in foto: Ina Malus
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Tridnevni tabor Društva Zlato klasje letos na Krasu
Letos smo se člani društva, odločili da preživimo tri dni na Krasu. Program je obsegal spoznavanja kulturne in naravne de-
diščine na delu Krasu, ki je tako kulturnozgodovinsko bogat. Prenočevanje smo si organizirali v Komnu, ki je bil v središču 
dela Krasa, ki smo ga želeli spoznati.

1. dan
Ogled cerkve v Svetem pri Komnu, ki so jo oblikovala tri stoletja (od 
16. do 19.stol.). Njena posebnost (enkratnost) pa je, da osmero 
kotno pozidano cerkev pokriva odprto ostrešje z “dežnikarsko” nosil-
no konstrukcijo. V kraju je lepo ohranjeno tudi vojaško pokopališče 
1.svetovne vojne, 
Zapeljali smo se do cerkve v Obršljanu, po kateri nas je vodil lokalni 
vodič. Na vhodnem portalu je letnica 1644. V notranjosti cerkev 
bogatijo poslikave oltarnega dela ku jih je leta 1728 ustvaril G. 
Quaglija.
Pot smo nadaljevali v Branik, kjer smo bili dogovorjeni za vodstvo z 
ogledom srednjeveškega gradu Rihemberg. V zadnjem času finan-
cerjem tudi z evropskimi sredstvi uspelo opraviti dodatna dela za 
ohranitev in zaščito dolgoletnega propadanja gradu.
Zvečer smo si ogledali eno od vinskih kleti v Komnu.

2. dan
Napotili smo se v Tomaj, kjer nas je po domačiji Srečka Kosove-
la vodila izredno dragocena poznavalka Kosovelovega življenja in 
dela, kar nas je dodatno obogatilo. Zapeljali smo se v Sežano in 
se sprehodili po izredno lepo oblikovanem botaničnem vrtu, ki ga 
večina ni poznala. Sprehod po Sežani nam je onemogočil močan
dež, zato smo se zapeljali v kraj Gorjansko, včasih maloobmejni 
prehod, preko katerega smo se spustili na italijansko stran v Devin. 
Po krajšem ogledu smo pot nadaljevali ob obali preko Trsta v Re-
pentabor in nazaj v Komen.
3. dan
Načrtovani ogled, izredno zanimivo oblikovanega kraškega naselja 
Štanjel. Pozidan je na prisojnih terasah pobočja in utrjen z obzid-
jem. Sprehodili smo se po prenovljenem in ohranjenem delu mesta 
po ozkih ulicah do Ferrarijevega parka, ki so ga uresničili po načrtih 
arh. Maksa Fabianija v času med obema vojnama.
Pot smo nadaljevali mimo razvalin gradu v Velikih Žabljah do Vi-
pavskega križa, kjer smo si ogledali edino prenovljeno staro mesto 
v Vipavski dolini. Pot nas je vodila naprej v Vrhpolje na severnem 
obrobju Vipavske doline. Ogledali smo si mozaike, delo patra Marka 
Rupnika v župnijski cerkvi in si v kulturnem domu ogledali video 
predstavitev Bitke pri Mrzli vodi leta 394.
Pot smo nadaljevali preko Cola s postankom na Hrušici z ogledom 
arheološkega parka – ostanki vojaške utrdbe Ad Pirum. Po poti pre-
ko Kalc v Logatec smo naše popotovanje zaključili v Mengšu.
Namen, da z vsakoletnimi tridnevnimi tabori (vsako leto na drugem 
koncu Slovenije) želimo obogatiti naše druženje, vedenje in znanje 
o kulturni in naravni dediščine našega vsakdana, je bil dosežen 
v zadovoljstvo vseh udeležencev. Letos nas je pot popeljala tudi 
na del kulturnozgodovinskega slovenskega ozemlja v Italiji, kar je 
še podkrepilo naš osnovni namen. Medgeneracijskega tabora se je 
udeležilo devet članov.

Besedilo: Jadranka Šumi

V soboto, 23. septembra 2017, pa so na regijskem tekmovanju za me-
morial Matevža Haceta v Kamniku nastopili tudi pionirji in mladinci 
našega društva. Pionirji Maks Lipovšek, Žan Luka Burgar, Lili Džajič, 
Žan Mark Loboda, Mark Dimic Repanšek, Tilen in Urban Dovžan ter 
Miha in Žiga Justin so pod mentorskim vodstvom Kaje Ručigaj zasedli 
odlično 2. mesto in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v letu 
2018. Tekmovali so v treh disciplinah: razvrščanju, prenosu vode in v 
vaji z vedrovko. Mladinci, ki so prvič nastopili skupaj v sestavi Kaja Sla-
bajna, Maj Purnat, Matej Mitrovič, Anžej Šarc, Urban Ručigaj, Lucijan 

Loški pionirji državni prvaki tudi v orientaciji
Kar težko je slediti mladim loškim gasilcem pri tekmovalnih uspehih. Na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih namreč 
kar po tekočem traku posegajo po najvišjih mestih. Tokrat so nas s prvim mestom in naslovom državnih prvakov v gasilski 
orientaciji razveselili pionirji Maj Purnat, Matic Lipovšek in Marko Mali ter seveda mentorja Franc Malus in Robert Ručigaj, ki 
imata, vsaj tako je videti, v glavi pravo formulo za zmago. Najboljši v državi so postali v soboto, 16. septembra 2017, v Gorici 
pri Slivnici (občina Šentjur). Doseči prvo mesto med 33 ekipami iz vse Slovenije res ni mačji kašelj!

LOKA

Štempelj, Marko Mali, Jure Slabajna in Matic Lipovšek so z mentorjem 
Domnom Pirnatom osvojili 14. mesto.
Seveda pa so nas razveselile tudi naše starejše gasilke na regijskem 
tekmovanju starejših gasilk in gasilcev regije Ljubljana III v Moravčah. 
V soboto, 9. septembra, so namreč v vaji raznoterosti in v vaji s hi-
drantom zasedle odlično 4. mesto.  Žal so le za las zgrešile odhod na 
državno tekmovanje.

Besedilo: Jože Brojan

Namen tabora je tudi medgeneracijsko povezovanje
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Srečanje veterank in veteranov regije Ljubljana
V petek, 22. septembra 2017, je bila Gasilska zveza Mengeš organizator srečanja veterank in veteranov regije Ljubljana III. 
Srečanje s preko 450 udeleženci je potekalo na prireditvenem prostoru Mihaelovega sejma v Mengšu.

Ob postroju so veteranke iz Šmartnega pri Litiji najprej zapeli slovenko 
himno, nato so prisotne pozdravili župan občine Mengeš Franc Jerič, 
predsednik Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije Jože Smole in pred-
sednik Komisije za veterane regije Ljubljana III Ivan Vidic.
Sledil je dvig tekmovalne zastave, nato pa tekmovalni del srečanja, v 
katerem so se veteranke in veterani pomerili v vaji »raznoterosti«, ki 
vsebuje elemente določenih gasilskih veščin, in vaji z ročno brizgalno, pri 
kateri je bilo potrebno v čim krajšem času zrušiti tarčo.
Po tekmovalnem delu se je srečanje nadaljevalo z malico in druženjem 
pod prireditvenem šotorom, za prijetno vzdušje pa so poskrbeli veterani 
Mengeške godbe, ki so z odlično izvedbo melodij navdušili navzoče.
Sledil je zaključni del srečanja z razglasitvijo rezultatov, v katerem so 
Slavko Jalovec, predsednik Sveta regije Ljubljana III, Ivan Vidic, predse-
dnik Komisije za veterane regije Ljubljana III, Janez Koncilija, Predsednik 
Gasilske zveze Mengeš in Štefan Borin, predsednik Komisije za veterane 
GZ Mengeš podelili spominska darila in diplome za dosežene uvrstitve. 
Z darilom je bila izkazana pozornost tudi najstarejšima udeležencema 

Heleni Golob iz PGD Jarše-Rodica in Jožetu Hribarju iz PGD Gabrovka 
ter Francu Blejcu kot prvemu predsedniku Komisije za veterane regije 
Ljubljana III, ki je bil pred sedemnajstimi leti pobudnik za organizacijo 
tovrstnega srečanja, ki je postalo tradicionalno.
Ob igranju koračnice je sledil še spust tekmovalne zastave, ki ga je opra-
vila zmagovalna enota veteranov PGD Topole, nato pa odhod proti domu 
s prijetnimi vtisi na srečanje. 
Po zadovoljstvu udeležencev lahko rečemo, da je srečanje odlično uspe-
lo, za kar se zahvaljujemo vsem gasilcem, ki so sodelovali pri pripravi 
tekmovalnega prostora, sodniškemu zboru za korektno sojenje, PGD 
Komenda za izposojo ročne črpalke, Občini Mengeš in njenemu županu 
Francu Jeriču za spominska darila, Čebelarstvu Blejec za donacijo me-
denih daril, veteranom Mengeške godbe in organizatorju sejma, podjetju 
TOMA prireditve, ki je poskrbelo za postrežbo z dobro hrano in napitki.

Besedilo: Janez Koncilija, GZ Mengeš
Foto: Miro Pivar, Domžalec.si

Vaja z ročno črpalko

Medobčinsko društvo Sožitje na družinskem 
jesenskem izletu
Na soboto, 9. septembra 2017, smo se odpeljali proti Gorenjski. Ugibanja, kam bomo šli, je bilo konec, ko je avtobus zavil na avto-
cesto, vedeli smo, da nas pelje v Planico. To je idilična, ledeniška dolina, ki se razteza od naselja Rateče do doma v Tamarju, pozna-
na je po smučarskih skakalnicah. Na zahodni strani jo omejuje pogorje Ponc, zato je znana tudi pod imenom dolina pod Poncami.

V sklopu Nordijskega centra, ki predstavlja središče skakalnega in teka-
škega športa, je nastalo sedem novih skakalnic. Na njih trenirajo mladi 
skakalci začetniki in že uveljavljena imena skakalnega športa. Na vrhu je 
razgledna ploščad, kjer smo se zbrali in se pod vodstvom vodiča odpra-
vili na voden ogled po objektu in okolici. Seznanili smo se z zgodovino 
nastanka skakalnic, si ogledali tekaški del, ki se nahaja pod zemljo in je 
zasnežen. Na njem tudi v poletnih mesecih trenirajo smučarji tekači. V 
dveh nadstropjih se nahajajo planiški muzej, vetrovnik in gostinska po-
nudba. Ob največji skakalnici so zgradili najspektakularnejši zipline na 
svetu, kjer poletiš 566 m in dosežeš hitrost 90 km/h. V okolici centra se 
nahajajo zunanje tekaške proge za trening.
Pogumnejši so se s sedežnico odpeljali na vrh smučarskih skakalnic, dru-
gi pa smo z zanimanjem spremljali treninge mladih skakalcev.
Dobro razpoloženi smo se odpeljali na zasluženo malico, nato pa pot 
nadaljevali proti Kranjski Gori. Radi se družimo, pogovarjamo, si izmenju-
jemo mnenja in se spoznavamo. Obiskali smo Liznjekovo hišo v središču 
kraja. To je bila bogata gruntarska domačija, sedaj preurejena v muzej. 
Zbrali smo se v skednju, kjer nam je vodička predstavila hišo, njene pro-
store in nas popeljala po njej. Ogledali smo si črno kuhinjo, hišo, kamro, 
široko vežo s čumnato. Lahko smo začutili utrip življenja v drugi polovici 

17. stoletja, ko je bila hiša zgrajena. Sprehodili smo se skozi Kranjsko 
Goro in se odpeljali do čebelarstva Noč, kjer nam je prijazen gospodar 
povedal, kako je začel čebelariti, in da nadaljuje tradicijo naprej sin. Zalo-
žili smo se z medom in medenimi izdelki ter se odpravili do gostišča, kjer 
smo imeli pozno kosilo. Prijetno smo zaključili zanimiv in poučen izlet na 
Gorenjsko ter se zahvalili Fani Vrankar, ki nam je pripravila izlet, in pred-
sednici društva, dr. Tatjani Novak, ki je pomagala pri izvedbi.

Besedilo in foto: Metka Mestek

Vaja raznoterosti
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Skupina Luxeleutheria. Foto: Brane Tomšič

Mlad glasbeniki so  nam postregli z rock glasbo in s svojo energijo 
ter odličnim vokalom Seana Filipoviča. Pet glasbenikov iz Ljubljane, 
Domžal in Mengša začenja svojo glasbeno kariero, z vztrajnostjo pa 
jih lahko pričakujemo tudi na velikih odrih. Skupino vodi Mengšan Da-
vid Pečenko. Predstavili so nam pesmi kot Learn to fly, Just, Narcotic, 
Wonderwall, Whats my age again, Amarican idiot, Lithium in druge. 
Doživeli smo še en uspešno izveden dogodek v živo. 

 
Besedilo: Blanka Tomšič 

Luxeleutheria na talentih v živo v Mladincu
V okviru projekta Talenti v živo se v AIA - Mladinskem centru različne glasbene skupine predstavijo svojim vrstnikom in glas-
benim navdušencem. V septembru se je predstavila mlada glasbena skupina Luxeleutheria.

Vse, ki bi radi nastopili v Mladincu vabimo, da se 
osebno oglasijo pri nas ali nam pišejo na email:
drustvo.aia@gmail.com

Simfonija okusov koktajla državnega prvaka
 
Letošnji državni prvak v pripravi in mešanju pijač je profesionalni barman Tomaž Fartek, ki s svojim koktajlom "Mozart Symphony" 
15. oktobra odhaja na največje Svetovno prvenstvo v Kopenhagen na Dansko. Po dolgoletnih pridobljenih izkušnjah, udeležbah 
na različnih tako slovenskih kot tudi tujih barmanskih srečanjih, konferencah in tekmovanjih si je na državnem prvenstvu, ki 
je konec maja potekalo na Bledu, s svojim koktajlom imenovanim "Pravljica" in izvrstnim nastopom prislužil naslov državnega 
prvaka. S tem se mu je uresničila velika želja. Pridobljeni naslov državnega prvaka pomeni, da je v letu 2017 najboljši barman 
v Sloveniji. Naslov državnega prvaka pa je vstopnica za udeležbo na tekmovanju svetovnega prvenstva na Danskem.

Svetovnega prvenstva v mešanju alkoholnih koktajlov in srečanja vseh 
barmanov iz celega sveta, ki bo potekalo od 15. do 19. oktobra v glav-
nem mestu Kopenhagen na Danskem, se bo udeležil tudi predsednik 
Društva barmanov Slovenije gospod Aleš Ogrin, dolgoletni član društva 
gospod Alfred Polak ter Tomažev brat Jožef Fartek, ki je prav tako gosti-
nec in barman.
Na 25. državnem prvenstvu, ki ga je konec maja letos organiziralo Dru-
štvo barmanov Slovenije na Bledu, kjer so se slovenski barmani potego-
vali za naslov državnega prvaka v kategoriji fantazijskih pijač in je državni 
prvak postal Tomaž Fartek, Bar Pr̀ Fartku, Lokal na Gobavici, Mengeš. 
Za udeležbo na tem državnem prvenstvu je Tomaž pripravil koktajl z ime-
nom "Pravljica", saj v domačem gostinskem obratu Pr̀ Fartku, Lokal na 
Gobavici nad Mengšem, kjer že uspešno vodi svoj gostinski lokal s pričet-
kom od leta 2013. Lokal je znan po številnih raznovrstnih koktajlih, ki jih 
pripravljata oba brata Fartek. Na meni karti je več kot 90 koktajlov, poleg 
vseh teh pa barmana brata Fartek goste razvajata s še posebnimi doda-
tnimi koktajli pripravljeni po gostovih željah. Menita tudi, da koktajle ne 
zna pripraviti vsakdo, vendar je zato potrebno veliko pridobljenega znanja 
in veliko izkušenj ter ustvarjalnosti. Žal je poklic gostinec in barman v 
Sloveniji v primerjavi z drugimi državami premalo cenjen in spoštovan.

Priprave na svetovno prvenstvo
Za Svetovno prvenstvo, ki bo potekalo na Danskem pa so postavljena 
drugačna navodila mednarodne barmanske zveze, zato je bilo potreb-
no za prijavo pripraviti nov in drugačen koktajl. Tomaž je tako iz vseh 
pijač, ki so na razpolago za to tekmovanje sestavil ponovno drugačen 
in poseben koktajl s katerim bo zastopal tako Slovenijo na Svetovnem 

prvenstvu med vsemi barmani iz celega sveta. S pomočjo predsednika 
gospoda Aleša Ogrina, drugo uvrščeno na državnem tekmovanju gospo 
Drago Kepeš, profesionalnim barmanom gospodom Rokom Dobnikarjem 
ter strokovni barmanom Edijem Halačevičem, je nastal koktajl z imenom 
"Mozart Symphony". Kot je Mozart usvaril svojo simfonijo, tako je tudi 
Tomaž pripravil / ustvaril koktajl simfonijo, kjer se prepletajo okusi čo-
kolade, karamele in vanilije. Koktajl vsebuje "Mozart" čokoladno vodko, 
karamela sirup, vanilija liker, blue curacao ter sveže stisnjem limetin sok. 
Za dekoracijo pa bo uporabil lupino pomaranče, lupino limone, strok 
vanilije, meto in seveda obvezno sestavino kot je koktajl češnja. Koktajl 
v zelenem, turkizno-modrem odtenku in različnih okusov je koktajl s ka-
terim Tomaž odhaja na Svetovno prvenstvo, za katerega mu želimo le 
najboljšo uvrstitev.

Svetovno prvenstvo v koktajlih na Danskem
Več kot 1.000 predstavnikov blagovnih znamk se bo zbralo v Kopenha-
gnu na Danskem. V petih dneh, od 15. do 19. oktobra, se bodo med kon-
gresnim in svetovnim koktajl prvenstvom, ki ga organizira mednarodno 
barmansko združenje (IBA), srečali barmani iz celega sveta. IBA je bila 
ustanovljena leta 1951 v Amsterdamu v svojem prvem mednarodnem 
tekmovanju za koktajle oktobra 1955. Dogodek se je povečal, leta 1999 
pa je bilo ime spremenjeno na svetovno tekmovanje za koktajl, preden 
je leta 2011 prevzelo svetovno prvenstvo v koktajlu (WCC). Danes je po 
vsem svetu 65 barmanskih zvez. Svetovno prvenstvo v mešanju koktaj-
lov (WCC) je zdaj največje svetovno srečanje barmanov iz celega sveta. 
Približno 130 barmanov, ki bo predstavljajo 65 držav, bo na odru tek-
movalo in se potegovalo za naziv svetovnega prvaka. Barmansko dansko 
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Poznate Tomaža Fartka

Tomaž Fartek je gostinsko-turistični tehnik po poklicu, ki se 
z mešanjem pijač ukvarja že od leta 2001 in je tudi član 
Društva barmanov Slovenije od leta 2008. Tomaž, ki prihaja 
iz Mengša, je pravi gostinec in podjetnik, saj ima tudi svoj 
lastni koktajl bar od spomladi 2013, nad Mengšem, kjer 
ustvarja svoje koktajl zgodbe. Koktajli so tako postali način 
njegovega vsakdanjega življenja, največja želja postati 
državni prvak se mu je tako letos uresničila. Sedaj pa ima 
priložnost se izkazati na Svetovnem prvenstvu, kjer bo 
med vsemi barmani iz celega sveta zastopal Slovenijo v 
pripravi in mešanju alkoholnih koktajlov na velikem odru 
pred množico ljudi in strokovno mednarodno komisijo, ki 
bo ocenjevala.

Vas zanima zmagovalni koktajl?

Koktajl državnega prvaka vsebuje rum, mandljev liker, 
pomarančni liker, pasijonka pire, marelični sok in peneče 
vino ter še kakšna posebna skrivnost priprave izpod rok 
profesionalnega barmana Tomaža. Koktajl imenovan 
"Pravljica" in pripravljen s strani Tomaža je bil od strokovne 
komisije najbolj ocenjen od vseh sodelujočih po izgledu 
koktajla in aromi, kar mu je prineslo tudi naslov državnega 
prvaka. 

Na letošnjem Mihaelovem sejmu smo prostovoljci Mladinskega centra 
za otroke in mladostnike organizirali projekt ''Otok sonca in zabave''. Na 
otoku je bilo ves čas živahno in veselo. In kaj  se je dogajalo?   
V ''English cornerju'' so se mladi z mentorico Vanjo Vojvodič na zabaven 
in interaktiven način učili angleščino. Zraven angleškega kotička je ume-
tnica Sava Kralj vodila ustvarjalne delavnice, poimenovane '' Indijanski 
tabor – totem poguma''. Nasproti njih sta prostovoljki Leonora in Sanja 
ustvarjali umetnine na obrazih otrok, pa tudi kakšen očka si je zaželel 
poslikave. Na sredini našega otoka so se otroci  lahko pozabavali na 

Naj metalec obročev. Foto: Brane Tomšič

Otok sonca in zabave
AIA, ime Mladinskega centra Mengeš,  predstavlja otok, obsijan s soncem, deželo neomejenih možnosti.  V centru se v 
skladu z zastavljenimi cilji trudimo, da bi mladim omogočili druženje v njim prijaznem okolju, kjer se dobro počutijo ter 
imajo možnost, da uresničujejo svoje ideje  in odkrivajo svoje talente.

združenje bo tako v eni izmed največjih razstavnih dvoran v Kopenhagnu 
gostila 66. svetovno prvenstvo.

Številne spremljajoče dejavnosti
Prvo leto, ko bo tekmovanje potekalo v razstavnem prostoru in ne v 
hotelu, pri čemer bodo tekmovalci in delegati ostali v bližnjih hotelih. Pri-
čakuje se, da bo na stotine prisotnih, v šestih mednarodnih tekmovanjih 
/ kategorijah klasično mešanje koktajlov: pred večerni koktajl; koktajli s 
penino; kratke pijače; long pijače, barmanska izbira in po večerni koktajl. 
Zmagovalci tekmovanja posameznih kategorij bodo tekmovali v super 
finalu za nagrado svetovnega barmana leta. Obstajajo tudi številne de-
javnosti izven tekmovanja, vključno z otvoritvenim nordijskim festivalom 
pijač, ki bo potekal 17. in 18. oktobra. Cilj festivala je zbiranje najboljših 
in najbolj inovativnih nordijskih proizvajalcev piva, žganih pijač in mešal-
nikov pod eno streho ter predstaviti najnovejše trende za prihodnje leto. V 
torek, 17. oktobra, bo dogodek odprt za širšo javnost, pri čemer se priča-
kuje, da se bo udeležilo 2.500 obiskovalcev. Letos se bodo osredotočili 
tudi na obiskovalce, saj bodo le-ti povabljeni na odprto degustacijo. Do-
godki se bodo začeli v nedeljo, 15. oktobra, z dobrodošlim koktajlom in 
večerjo za zgodnje prihode. Gostje bodo lahko v ponedeljek, 16. oktobra, 
uživali v tradicionalni "danski noči", v katerem bodo na voljo danske jedi 
in izdelki ter lokalna zabava. Lansko leto v Tokiu je bil japonski barman 
razglašen za zmagovalca WCC 2016, kdo bo letošnji zmagovalec, pa se 
prepustimo presenetiti.

Besedilo: Sabrina Fartek
Foto: Boštjan Jamšek

poligonu, ki se je pričel s hojo po »slack line«, zaključil pa z vožnjo s 
satanom, predhodnikom modernih dvociklov. Na zadnjem delu otoka 
sonca in zabave pa so se mladi lahko pomerili med sabo ali proti svojim 
staršem v namiznem nogometu in odbojki V soboto in nedeljo sta tam 
med 10. in 17. uro potekali tudi dve nagradni igri. Mladi so se v več 
krogih pomerili v strelu na gol in v metanju obročev. V nagradnih igrah je 
sodelovalo več kot 120 mladih. 
Na koncu so prvi trije naj nogometni strelci in prvi trije naj metalci obro-
čev, ki so zbrali največ točk, prejeli nagrade, ki jih je podarilo podjetje 
Toma. 
Plesalke Mladinskega centra so sodelovale na otvoritvi in nastopile s sa-
mostojnim programom v šotoru. Na otvoritvi je zaplesala članska sku-
pina Yes team, v okviru programa pa so plesalci predstavili tri plesne 
točke. Najprej so nas s hip hop muziklom popeljali v svet smrkcev in in 
zlobnega Gargamela, za njimi sta se predstavili Tajda in Manca s točko 
Friday, za zaključek pa so skupaj zaplesali hip hop koreografijo Burn It 
Up. Vse mlade prijazno vabimo, da se udeležujejo naših dogodkov in 
dejavnosti. 

Besedilo: Blanka Tomšič 
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Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni 
list RS, št. 39/92, 11/03-skl. US, 73/03 – odločba US) in 39. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-
UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), izdaja Okrajna 
volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

 

 SKLEP
 O DOLOČITVI VOLIŠČ
IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 22. 
oktobra 2017. 

VOLIŠČE 4.11.19 - GASILSKI DOM TOPOLE
     Topole 21, Topole                
Tople.

VOLIŠČE 4.11.20 - OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ I
     Šolska ulica 11, Mengeš 
  
Mengeš: Aljaževa ulica, Čopova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, 
Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg 8 in  
9, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, Jalnova ulica, Jama, Japljeva 
ulica, Jurčičeva ulica, Kamniška cesta, Kolodvorska cesta vsa, razen 
št.:  2a, 2b in  2c, Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica, 
Levstikova ulica, Medvedova ulica, Novakova ulica, Prelovškova 
ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, Staretova ulica, Steletova 
ulica, Svetčeva ulica,  Valvazorjeva ulica,   Veselovo nabrežje,  Zavrti 
št.:  45 in 47 in Zupanova ulica.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.21- OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ II 
                             Šolska ulica 11, Mengeš              

Mengeš: Balantičeva ulica, Detelova ulica, Glavni trg ves, razen št.: 
8, 9, 13, 15 in 17, Janševa ulica, Jarška cesta, Kersnikova ulica, 
Linhartova cesta št. 33, Mehletova ulica, Ogrinovo, Slamnikarska 
ulica št.: 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 19 in 21, Slovenska 
cesta od št. 1 do 57, Šolska ulica, Šubljeva ulica, Trdinov trg št. 18 
in Zavrti od št.  1 do 32 in št. 34.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.22 - DOM POČITKA MENGEŠ
    Glavni trg 13, Mengeš

Mengeš: Glavni trg št.: 13, 15 in 17,  Kolodvorska cesta št.: 2a, 2b 
in 2c, Levčeva ulica, Slamnikarska ulica št.:  2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 
14 in Zavrti št.: 33, 35, 36, 37, 39, 41 in 43.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.23 - GLASBENA ŠOLA MENGEŠ I
    Trdinov trg 8, Mengeš  

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

VOLIŠČE 4.11.24 - GLASBENA ŠOLA MENGEŠ II
                             Trdinov trg 8, Mengeš  

Mengeš: Baragova ulica, Cankarjeva ulica št.: 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 12, 
14, 16, 16a, 16b, 18, 21 in  23, Glavičeva ulica,  Gregčeva ulica, 
Jelovškova ulica vsa, razen št.:  2, 2a, 11, 13 in  15,  Koblarjeva 
ulica, Linhartova cesta št.:  1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 in 22, Liparjeva cesta št.:  8, 10, 12, 
14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 22e, 22f, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 38, 40 in  
60,  Muljava, Pristava, Rašiška cesta,
Ropretova cesta, Slovenska cesta št.: 54, 56, 56c, 56d, 58, 60, 
60b, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 in 78 in  Trubarjeva ulica št.: 
1, 3, 5, 7, 9 in 11.

 
VOLIŠČE 4.11.25 - VRTEC SONČEK
                              Zoranina 5, Mengeš
                                
Mengeš: Cankarjeva ulica št.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 in 19, 
Grobeljska cesta št. 100, Hribarjeva ulica, Liparjeva cesta št.:  37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 66 in 70, Maistrova 
ulica, Murnova ulica, Slomškova ulica, Slovenska cesta št.: 69, 71, 
73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 
96, Ulica dr. Zajca in Zadružniška ulica.

Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.26 -  GASILSKI DOM LOKA PRI MENGŠU
                               Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu 

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

VOLIŠČE 4.11.27 - KMEČKI TURIZEM BLAŽ 
                              Dobeno 9, Dobeno

Dobeno.

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

Predčasno glasovanje.

Volišče je dostopno invalidom.

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

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.

Volišče je dostopno invalidom.

REPUBLIKA SLOVENIJA                 
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE 

Številka: 041-3/2017-2 
Datum: 28. 8. 2017   
            
PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.

ZANIMIVO
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Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je 
obvezno
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je glede na predpise obveza vsakega gospodinjstva. Biorazgradljivi odpadki 
se skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom namreč ne smejo 
odlagati na odlagališča, pač pa jih je treba predelati. Biološko razgradljive odpadke je zato prepovedano odlagati v zabojnike za 
mešane odpadke ali zabojnike za embalažo, prav tako pa se jih ne sme odvreči v straniščno školjko, saj povzročajo zamašitev 
odtokov in cevi, obenem pa privabljajo podgane.

Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov, med katere spadajo ku-
hinjski odpadki (ostanki hrane, papirnate brisačke, čajne vrečke 
in kavna usedlina …) in vrtni odpadki (rože, plevel,  trava, listje, 
veje…), je na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in 
Moravče urejeno z uporabo rjavih zabojnikov, del uporabnikov, pred-
vsem tistih na bolj ruralnem območju, pa ima ločevanje in odlaganje 
biološko razgradljivih odpadkov urejeno kot kompostiranje v hišnem 
kompostniku. 

Uporaba rjavega zabojnika
Odvozi vsebine rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat 
tedensko, v zimskem terminu pa vsakih štirinajst dni. V poletnem 
obdobju so rjavi zabojniki enkrat na mesec strojno očiščeni. Ob tem 
velja poudariti, da lahko uporabniki rjavih zabojnikov kadar koli brez 
dodatnih stroškov pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki v Dobu 
občasno povečane količine zelenega vrtnega odreza.
Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je 
zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s to-
vrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi od-
padki ustrezno predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, 
nato pa predelani v kompostarni. 

Hišni kompostnik je dobrodošla rešitev
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov, je potrebno te zbirati v kompostniku. Ena-
ko velja tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti 
rjavega zabojnika in oddajo vlogo za hišno kompostiranje. Pri tem 
je pomembno, da hišni kompostnik ustreza vsem določbam zgoraj 
navedene Uredbe in občinskega Pravilnika o zbiranju in odvozu ko-
munalnih odpadkov. 

Odpadki, ki so primerni za kompostiranje: 

Zeleni vrtni odpad, zlasti: Kuhinjski odpadki, zlasti:
- odpadno vejevje, 
- trava, 
- listje, 
- stara zemlja lončnic, 
- rože, 
- plevel, 
- gnilo sadje, 
- stelja malih rastlinojedih živali, 
- lesni pepel.

- zelenjavni in sadni odpadki
  vseh vrst, 
- jajčne lupine, 
- kavna usedlina, 
- filter vrečke, 
- pokvarjeni prehrambeni izdelki, 
- kuhani ostanki hrane, 
- papirnati robčki, brisače in
  papirnate vrečke. 

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se 
v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo 
nevarne snovi: plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, 
ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovi-
na obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice. 

Postavitev hišnega kompostnika: 
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali 

senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni 
kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani 
primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. 
smradu) na sosednjih zemljiščih. 

S pravilno tehniko kompostiranja dobimo kakovosten kompost
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast 
zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje 
zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna za-
dostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni 
material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, 
kuhinjski odpadki) med seboj vedno mešajo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali 
rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo 
neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki 
poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V 
času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. 
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njego-
vo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. 
Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov začne ve-
ljati 6. novembra 2017.
Več o urnikih odvoza odpadkov, kompostiranju in druge infor-
macije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki 
najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si.

Besedilo in foto: Tadeja Jenčič, Javno komunalno podjetje Prodnik
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Po Portugalski s kolesom
Privrženci spoznavanja dežel s kolesom smo se konec junija odpravili po Portugalski. Z letalom smo prispeli v Porto, kjer so 
nas že čakala kolesa, da smo začeli s pustolovščino. Iz Porta smo pričeli ob Atlantiku, ki se je jezno penil in pričaral pogled 
neskončnosti. Po 86 km smo prispeli v lepo mestece Vieno do Castelo in prenočili v hotelu Parque.

Večerni sprehod po mestu nas je malo podhladil in spomnil, da smo 
ob hladnem morju. Zjutraj smo se ob rahlo meglenem vremenu po 
vijugastih cestah peljali do lepega mesta Braga. Zamudili smo pro-
cesijo, saj predvsem v Porzu in Bragi množično praznujejo svetnika 
Janeza, ki goduje 24. junija. Mesta okrasijo tako, kot pri nas za novo 
leto, in vsi prebivalci živijo s tem ceremonialom. Portugalska ima ve-
liko katedral, bazilik in cerkva. Zanimivo je, da imajo stene obložene 
s keramičnimi ploščicami, na katerih so sakralni motivi. Ploščice 
krasijo tako notranjost kot tudi zunanjost nekaterih cerkvenih stavb.

Idilična pokrajina
Pot se je začela vzpenjati v notranjost, proti Španiji. Lepa vijugasta 
cesta nas je v rahlem dežju peljala po nacionalnem parku do mesta 
Chavez. Peljali smo ob akumulacijskem jezeru, na katerem plava 
sončna elektrarna. Zelo sprostitvena vožnja nas je vodila po neokr-
njeni naravi, med polji in evkaliptusovimi gozdovi. Nadaljevali smo 
po slikoviti cesti do Bragance. Ob tej poti so se nam ponujali nasadi 
mandljevcev, pomarančevcev in vinske trte. Pokrajina je bila precej 
samotna. Preživetje od kmetijstva je težko, zato se ljudje izseljujejo, 
doma pa si postavljajo hiše za starost. V prestolnici pokrajine Bra-
ganca je stari del mesta, obdan z obzidjem in mogočno trdnjavo, v 
njem najdemo pa tudi tudi sramotilni steber, ki ga drži kamniti lik 
svinje.
Miranda do Douro je mestece, ki s skalne police gleda nad sotesko 
reke proti Španiji. Miniaturno mestece je tlakovano in obdano z be-
limi hišami ter v sredini z veliko stolnico. Ob cestah je postavljenih 
veliko kapelic z Marijino podobo. Pot smo nadaljevali po pokrajini 
Minho, skozi mesto Braga, ki je pomembno trgovsko in versko sre-
dišče pokrajine. Na široko smo odprli oči, ko smo ugledali svetišče 
Bom Jesus, ki se prične z vodnjakom petih ran. Njegove vode izvira-
jo iz petih odprtin, ki pomenijo pet Kristusovih ran in pet ščitov na 
portugalskem grbu. Svetišče je najmarkantnejši prizor v tej gozdnati 
pokrajini. Do cerkve se lahko povzpnemo po stopnicah, po cesti ali 
z vzpenjačo.

11 milijonov litrov portovca
Nadaljevali smo po razgibani pokrajini z vinogradi, se ustavili in 
malicali ob gasilskem domu, kjer sta nas opazila dva domačina, 
kolesarja, in nas povabila v njihovo vinarno. To je družinsko podjetje, 

kjer letno proizvedejo 11 milijonov litrov portovca. Degustirali smo 
njihove portovce in si ogledali proizvodne prostore. Pot se je vila 
med samimi vinogradi in nas pripeljala v čudovito letoviško mestece 
Pinchao ob reki Duoro, ki je turistično zelo oblegan in dostopen s 
staro železnico ali ladjo. Po ohladitvi smo se odločili za prevoz z 
ladjo. Bilo je prijetno, saj je na ladji pihljalo. Posebnost te vožnje je 
bila, da se je gladina, ko se je reka razširila in znižala, spustila za 30 
metrov. Osrednji del dežele je prijeten, saj je veliko gozdov s plutov-
ci, bori in evkaliptusi. Plutovec je močan portugalski izvozni artikel, 
ki ima zelo široko uporabnost. Pluta je skorja na drevesu, katere 
drevo mora rasti 20 let, da pride do prvega rezanja, do naslednjega 
rezanja pa raste zopet 9 let. Vsak plutovec da od 24 do 45 kg plute, 
ki se uporablja za zamaške, ploščice za stene in tla, žogice za bad-
minton in izolacijski material. Močan izvozni artikel je tudi portovec, 
vino, ki ga obogatijo z žganjem in ga v sodih hranijo od 2 do 4 leta, 
preden ga prelijejo v steklenice in ga starajo še 10 let, da postane 
žlahtni. Ruby, rubinasto rdeči portovec, je malo starejši, od tod tudi 
njegova barva. Tawny pa je narejen iz portovca, ki se je staral v sodu 
nekoliko dalj časa in je zlato rjave barve.
Prikolesarili smo do Coimbre, ki je tretje zgodovinsko mesto na 
Portugalskem, ki se ponaša z najstarejšo univerzo, lepo romansko 
stolnico in drugimi imenitnimi univerzitetnimi stavbami. To je res 
živahno mesto, predvsem zaradi študentov. Veliko dogodkov ima-
jo po trgih in ulicah. Znana je kiparska šola, na kateri uporabljajo 
apnenec, ki ga je lažje obdelovati kot granit ali marmor.

Čudež arhitekture
Obiskali smo tudi Fatimo, romarsko središče, ki letos praznuje 
100-letnico. Prvotni baziliki so dodali še moderno cerkev z Rupni-
kovimi mozaiki. Na velikem trgu pa je zelo velik rožni venec in zuna-
nja kapela ter posebna prižigalnica sveč. To je stičišče vsega sveta 
in samo enega jezika, ki ga vsi razumemo. V neposredni bližini pa 
je Batalha, ki poseduje najlepši primerek gotske in emanuelovske 
arhitekture v vsej Portugalski. Je zadnje počivališče neznanega ju-
naka in se imenuje Mosteiro da Batalha. Ta čudež arhitekture si je 
vredno pogledati. 
Na poti ob atlantski obali smo se pripeljali do Aveira ali portugalskih 
Benetk, slikovitega mesteca s kanali in pisanimi čolni v njih. Nasle-
dnji dan se je na enem od njih odvijala modna revija. Mi pa smo že 
nadaljevali pot proti Portu - skozi borove gozdičke ter sipine z diše-
čimi zelišči in poslikanimi čolni, ki jih uporabljajo za nabiranje alg, 
ki so surovina za pridelavo gnojil in dopolnilo k prehrani. Nekatera 
mesta ob morju imajo postavljene žare na ulicah, na katerih pečejo 
ribe neposredno iz morja. Značilnost njihove kuhinje so sardele, pe-
čene na žaru z drobovino in luskami. Zelo tipična jed je tudi tripas, 
vampi s fižolom v omaki, in odlična tunina pašteta. Mesne jedi so 
iz govedine in svinjine. Jedi so precej enostavne in zelo okusne. Se-
veda ne smemo mimo nogometa, ki je nacionalni šport. V Portu so 
v klub ravno sprejemali mlade igralce, tako da smo doživeli evforijo 
ob reki in na velikem trgu; celo mesto je norelo do jutranjih ur. S to 
neprespano nočjo smo zaključili naš 1.065 km dolg prevoz od mor-
ja do španske meje in zopet nazaj čez razgibano in še neokrnjeno 
naravo. Tudi 12.730 višinskih metrov smo pridelali na tej zanimivi 
kolesarski dogodivščini.

Besedilo in foto: Justina Urbanec

1.065 km dolg dolga pot s kolesom



Mengšan – oktober 2017 25

Evropski dan civilnega prava – vabljeni v notarske 
pisarne
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en dan 
posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da 
bi to postalo dosegljivo vsem državljanom.

Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem življenju drža-
vljanov z delovno-pravnimi razmerji, porokami, ločitvami, dedovanjem, 
izmenjavo blaga ali storitev, je potrebno zagotoviti, da bo to enako dosto-
pno vsem ne glede na kraj bivanja.
V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi slo-
venski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 v času uradnih ur (od 9:00 

do 12:00 in od 13:00 do 16:00) na voljo za odgovore na vsa vaša vpra-
šanja, ki jih imate v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in 
ostalimi zadevami, ki se nanašajo na vaše premoženje. Oglasite se v eni 
od najbližjih notarskih pisarn in spoznajte, kaj lahko notar naredi za vas.

Besedilo: Pia Gaber

Nesreče v cestnem prometu 7. 10. 2017 14:47
Ob 14.47 sta v križišču Jalnove ulice in Kamniške ceste, občina Men-
geš trčila dve osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Kamnik in 
PGD Mengeš. Zavarovali so kraj prometne nesreče, nudili pomoč re-
ševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, odklopili akumu-
latorje na vozilih, posuli iztekle tekočine ter nudili asistenco policiji pri 
usmerjanju prometa. Reševalci NMP Domžale so eno poškodovano 
osebo prepeljali v bolnišnico. 

Požari na prometnih sredstvih 17. 9. 2017 19:18
Ob 19.18 je v industrijski coni Mengeš zagorelo osebno vozilo. Posre-
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dovali so gasilci PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole. 
Požar so pogasili in nudili pomoč policiji z razsvetljavo kraja dogodka.

Tehnična in druga pomoč 27. 9. 2017 0:07
Ob 0.12 so gasilci PGD Mengeš v Slamnikarski ulici v Mengšu nudili 
pomoč z AED pri zastoju srca. Reševalci NMP Kamnik z dežurnim 
zdravnikom so na kraju ugotovili, da je bila ranimiranje neuspešno.

Besedilo: Gasilci

Uvajalno obdobje, čas ko gre otrok prvič v vrtec
Ko gre otrok prvič v vrtec, je to težko obdobje - tako za starše, predvsem mamo, ki je eno leto ves svoj čas namenjala samo 
otroku; težko pa je seveda tudi za otroka, ki je bil navajen pozornosti bolj ali manj enega človeka in to večinoma mame. Z 
vstopom v vrtec se mora otrok tako soočati s čustveno odcepitvijo od mame, ki mu je eno leto namenjala vso pozornost, 
navaditi pa se mora tudi na novo okolje, na vzgojiteljico in pomočnico ter ostale otroke v skupini.

Prvo in zelo pomembno vlogo pri uvajanju otroka v vrtec najprej odigrajo 
starši. V njih mora dozoreti dejstvo, da gre otrok v vrtec. Le suveren in 
odločen starš bo lahko uspešen pri uvajanju. Če otrok zasluti najmanjše 
oklevanje in njihovo neodločnost, bo to izkoristil in poskušal izsiliti njiho-
vo usmiljenje. Čas uvajanja je lahko v takem primeru zelo dolgotrajno. 
Starše zato vedno prosim, da nam otroka sami odložijo v naročje, ne 
da jih mi trgamo iz njihovih rok. Slovo naj bo kratko in jedrnato. Tu pa 
nastopi druga zelo pomembna vloga, to je vloga nas zaposlenih. Naša 
naloga je, da se otrok v vrtcu počuti sproščeno, varno in ljubljeno. Moje 

vodilo pri uvajanju je, da otroku izkazujem veliko ljubezni, pozornosti, 
razumevanja in nežnosti.
Tako je izgledalo tudi prvi teden uvajanja v skupini Palčki. Na tleh smo 
imeli preproge, igrače, knjige, poslušali smo otroške pesmice, s pomoč-
nico pa sva sedeli med otroki in jih crkljali. Ko so se počutili dovolj varne, 
so sami od sebe odšli od naju in začeli raziskovati sobo. Vsak otrok pa 
je osebnost zase, zato eni potrebujejo več pozornosti kot drugi, drugi 
jo potrebujejo kasneje, eni potrebujejo objeme in dotike, spet drugi ne. 
Pomembno je, da otroku prisluhnemo in mu s sočutnim odnosom po-
magamo, da bo ta prehod iz domačega na novo okolje čim lažje sprejel 
in osvojil.
Pri jutranjem oddajanju otrok starše velikokrat slišimo, da rečejo svoje-
mu otroku, da ga pridejo iskat takoj oziroma kmalu. Pomembno je, da 
starši svojim otrokom govorijo resnico, torej, da jim povedo, da gredo v 
službo. Resnica naj bo na stopnji njihovega razumevanja. Otrok sicer še 
ne razume, da ga pridejo iskat ob 15. uri oziroma po službi, razume pa, 
da ga pridejo iskat po določeni vrtčevski rutini, kot je to npr. popoldanska 
malica, kosilo, počitek … Le tako se gradi medsebojno zaupanje, ki je na 
dolgi rok še kako pomembno. Razvoj tega edinstvenega odnosa staršem 
omogoča, da vedno bolje prepoznavajo, kaj si otrok želi, v katero smer se 
razvija, kaj zmore in česa ne, pri čem ga je potrebno spodbujati in vztra-
jati, kaj ga veseli … Tesnejši stik, ki je temelj polnega in osrečujočega 
odnosa, se razvija v predanem, iskrenem in sočutnem odnosu.

Besedilo in foto: Mojca Zupančič, Vrtec Mengeš

Skupina palčki
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6. Velika nagrada občine Mengeš 2017
1. oktober je bil v Mengšu znova kolesarsko obarvan, saj je prireditelj – Kolesarsko društvo Mengeš – v lepem sončnem vremenu 
odlično izpeljal šesto kolesarsko dirko za Pokal Slovenije, na kateri so tekmovali dečki in deklice, mlajši in starejši mladinci ter 
ženske v kategoriji elite. Na dirki je pred številnimi gledalci ob tekmovalni progi nastopilo preko 230 kolesarjev. V uvodu so se 
v krožni vožnji v dolžini 1000 metrov pomerili tudi rekreativni kolesarji, ki so morali odpeljati dvanajst krogov.

Prva jutranja tekma – kategorija rekreativci, ki je štela tudi za ob-
činsko prvenstvo, je prinesla dva občinska prvaka: med moškimi je 
zmagal župan Franc Jerič, drugo mesto je osvojil Bogo Ropotar, tretje 
pa Jure Jerič. Najboljša ženska tekmovalka je bila Saša Jeretina, dru-
go mesto pa je pripadlo Maji Jerič. Absolutni zmagovalec rekreativne 
dirke med moškimi je bil Robert Levstik, med ženskami pa Saša 
Jeretina.
V kategorijah dečkov A in B ter mlajših in starejših mladincev je bila 
dirka kriterijska, saj se je točkoval vsak tretji krog. Kolesarji v mlajših 
kategorijah so morali od starta do cilja na Slovenski cesti odpeljati od 
dvanajst do osemnajst krogov. Mlajše in starejše mladince je najprej 
čakalo štiriindvajset oziroma trideset krogov vožnje po Mengšu, dirko 
pa so zaključili po zahtevnem vzponu s ciljem na Mengeški koči.
Na dirki za Pokal Slovenije so tekmovali tudi Mengšani: v kategoriji 
mlajših mladincev je Marku Jeretini zmaga po vzponu na Menge-
ško kočo ušla le za las, saj je v cilj prišel kot drugi, moči pa mu je 
zmanjkalo le za nekaj centimetrov. Po končnem seštevku kriterijskih 
točk je zasedel četrto mesto. V kategoriji starejših mladincev je Žan 
Mark Kimovec osvojil 35. mesto. Katja Jeretina je v kategoriji članic 
zasedla odlično drugo mesto, zmaga pa ji je iz rok spolzela za pičli 
dve stotinki.

KD Mengeš se zahvaljuje vsem, ki ste 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, ter članom AMD Mengeš, vsem drugim 
redarjem in članom društva. 

Besedilo: Nataša V. Jerič, za KD Mengeš

Šesta Velika nagrada Občine Mengeš pa ne bi uspela 
brez donatorjev:

Glavni donator: Občina Mengeš

Donatorji: Miha Kosec s.p., lgm d.o.o., Slikopleskarstvo 
Janez Stopar s.p., Avtohiša Kranj, Trgovina Ha-Ni, Pleksi 
izdelki Saša Jeretina s.p., A2u sport trgovina, Toma prire-
ditve, Boštjan Zadravec s.p., Avtohiša Klemenčič, Vinogra-
dniško-sadjarska kmetija Zarova Goriška brda, Mizarstvo 
Urbanija Marko d.o.o. in Melodija Mengeš.

Absolutni zmagovalec rekreativne dirke med moškimi je bil Robert 
Levstik, med ženskami pa Saša Jeretina. Foto: Helena Germavc
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Tenisači Velikega Mengša smo bili v ekipo vpoklicani s strani selektorjev 
Igorja Maverja in Dušana Planinška, Male Mengšane pa je zbral selek-
tor Jaka Kruljec. Vse skupaj se nas je zbralo 70 tekmovalcev, od tega 
12 tekmovalk. Ženske so imele drugo leto zapored srečanje ločeno od 
moških. Začeli smo v zgodnjih jutranjih urah, tekme so bile zelo izenače-
ne, tesen rezultat pa je napovedoval izredno izenačeno tekmo. Po treh 
krogih tekmovanja je bil rezultat 5:4 v korist velikega Mengša. V četrtem 
krogu pa so Mali Mengšani uprizorili preobrat in dobili kar štiri od petih 
tekem ter rezultat preobrnili na 8:6 v korist Malih. Preobrat so uprizo-
rili: dvojici Ocepek/Mušič in Zabret/Bergoč ter Tadej Starčič in Goran 
Hadžiagič v tekmah posameznikov. V naslednjem krogu so trenutni izid 
še nekoliko popravili in povedli za tri točke, Velike Mengšane sta nad 
vodo ohranila Sebastjan Žnidaršič in ultramaratonec Ladi Hribar. Sledilo 
je dramatično zadnje kolo, rezultat 11:8 v korist Malega Mengša, kar je 
v praksi pomenilo, da morajo severnjaki osvojiti kar štiri od petih tekem, 
če želijo doseči neodločen rezultat. Selektorja Velikega Mengša sta bila 
odločena: »Mamo j'h«. Teniški poznavalci so napovedovali tesne boje 
v zadnjem kolu in imeli so prav. Začelo se je z gladko zmago Primoža 
Žnidarščiča, nadaljevalo pa se je vedno bolj tesno. Velikomengeški zmagi 
sta priborila še Rok Plevel in Bojan Jurišič, za Mali Mengeš pa je zmagal 
najstarejši igralec turnirja, Franc Kotnik. Za tem se je vsa teža dogodka 
preselila na igrišče številka 3, kjer sta se borila Boris Žnidaršič in Rajko 
Hribar. Napeta tekma je vodila v podaljšano igro, v kateri pa so vzplamte-
li navijači Velikega Mengša, ki so ponovno pričarali pravo južnoameriško 
vzdušje. Podaljšano igro je dobil Žnidaršič in izid poravnal na 12:12. 
Veselje Velikega Mengša je bilo neizmerno, saj so uspeli remizirati že 
skoraj izgubljeno tekmo. Neodločen izid v praksi sicer pomeni, da gre 
točka in pokal Velikim Mengšanom, saj so igrali v vlogi branilca naslova. 
Zelo dobro so se borila tudi dekleta, kjer pa so bile z rezultatom 5:1 zelo 
suverene igralke Malega Mengša, ki so prikazale zelo zavidljivo tehnično 

21. Tradicionalni teniški dvoboj Mali in Veliki Mengeš
Igralci Malega in Velikega Mengša smo predzadnjo septembrsko soboto že enaindvajsetič prekrižali loparje. Srečanje velja za enega izmed vrhuncev 
sezone in je zagotovo najprestižnejše tekmovanje v celi sezone z že precej dolgo tradicijo. Spopad med rivalskima predeloma Mengša, ki ju ločuje 
zgolj Grobeljska cesta in Trdinov trg do cerkve, je tudi letos postregel z zelo napetimi obračuni za prave teniške sladokusce.

Včeraj, 24. septembra 2017, so se naši najmlajši nogometaši po-
merili z NK Kamnik, NK Dob in NK Radomlje ter kot zmagovalci 
odšli z igrišča. Bravo nogometašem in trenerski ekipi za prikazano 
igro. Za nagrado so se posladkali s sladkorno peno, ki jo je igrale-
cem namenil Jože Topolovec.

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Nogometni turnir 
najmlajših
Poleg Mihaelovega sejma je bilo ta vikend živahno tudi na nogome-
tnem igrišču pod Gobavico. Zgodil se je Turnir cicibanov U8 – Mengeš.

podkovanost. Skupni rezultat pri dekletih je tako poravnan na 1:1, pri 
moških pa so Beliki Mengšani ponovno nekoliko znižali rezultat, in sicer 
na 12:9 v korist Malih. 
Ob koncu gre zahvala družini Mušič za postrežbo in žarmojstru Izto-
ku Maverju. Za nami je tako še eno vrhunsko srečanje, polno lepih 
in težkih tekem. Kljub temu, da gre za zelo rivalski obračun, je vedno 
pospremljen s kopico veselega druženja in zabave vseh igralcev, ki se 
na igrišču družimo predvsem zaradi tega. Zagotovo bo naslednje leto 
prav tako napeto, zabavno in prijetno. 
  

Besedilo in foto: Tim Janežič  

Najmlajši mengeški nogometaši so bili zmagovalci
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Mednarodna tekmovanja: dvakrat evropsko prvenstvo 
in Odprto prvenstvo Slovenije ter Hrvaške
V nedeljo, 17. septembra 2017, se je v Luksemburgu končalo ekipno evropsko prvenstvo za člane in članice. Evropski prvaki 
so postali Nemci, pri dekletih pa Romunke. To evropsko prvenstvo bo za Slovenijo prav gotovo zapisano z zlatimi črkami v 
zgodovino našega športa. Za senzacijo so poskrbeli člani (Bojan, Darko, Deni in Jan), ki so pod taktirko selektorja Jožeta Urha 
prišli do brona, dekleta pa so se okitila z zlatom!

Alex, Manc ter naši članici Ana Tofant in Katarina Stražar so pod 
vodstvom Vesne Ojsteršek nanizale šest zaporednih zmag in postale 
zmagovalke divizije Challenge ter zasedle končno 17. mesto.
V septembru sta potekali tudi dve močni mednarodni prvenstvi: Vara-
ždin (HRV) in Otočec (SLO). Na obeh tekmovanjih so tudi naši mladi 
namiznotenisači branili slovenske barve. Kar sedem jih je nastopalo 
na Otočcu, med najboljših 32 pa sta se uvrstili Katarina in Ana. 
Od 26. septembra do 5. oktobra poteka evropsko prvenstvo za inva-
lide (EPINT) v Laškem. Naš Luka Trtnik (kategorija 7) je unovčil eno 
zmago in moral dvakrat priznati premoč. S tem je zasedel končno 17. 
mesto v Evropi. 

Besedilo in foto: David Orešnik

Na predvečer občinskega praznika, 8. septembra 2017, se 
je v Kulturnem domu Vodice odvila Slavnostna seja Občin-
skega sveta Občine Vodice, ki velja za osrednji dogodek v 
okviru občinskega praznovanja. Ključno dejanje prireditve je 
slavnostna podelitev priznanj društvom, organizacijam in po-
sameznikom, ki so s svojim trdim delom in trudom prišli do 
vrhunskih dosežkov, s katerimi na različne načine skrbijo za 
prepoznavnost Občine Vodice.

Ana Tofant je letošnja dobitnica priznanja župana. Podelil ji ga je 
župan Aco Franc Šuštar za vrhunske dosežke v namiznem tenisu na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih v kategoriji mladink, članic do 
21 let in članic.

 
Besedilo: David Orešnik

Foto: Samo Tofant

Zmagovalke divizije Challenge s predsednikom NTZS. Foto: arhiv NTZS

Ana Tofant, dobitnica 
priznanja Občine Vodice

Prva tekma, prvi uspehi! V Murski Soboti je v soboto, 2. 
septembra, potekalo Odprto prvenstvo MS. Dvanajstčlanska 
ekipa se je pod vodstvom trenerja Davida Orešnika preizku-
sila v osmih kategorijah.

Kar trikrat smo stali na najvišji stopnički: Rok Trtnik je zmagal v 
kategoriji mladincev, Neža Pogačar Žun pri najmlajših kadetinjah, 
Matej Prezelj pa v tolažilni skupini mladincev. Viceprvak pri kade-
tih je postal Aljaž Goltnik, pri mlajših kadetinjah pa v malem finalu 
Živa Markič in pri mlajših kadetih David Grad. S 3.-4. mestom sta 
se okitila Andraž Kramžar pri najmlajših kadetih in Brina Markič v 
tolažilni skupini mlajših kadetinj. 
Uspešno smo otvorili sezono, za kar gredo zasluge vsem udele-
žencem!

Besedili in foto: David Orešnik

48. Odprto prvenstvo 
Murske Sobote

ŠPORT

Naši udeleženci turnirja

Ana je prejela priznanje
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Da se je v skakalnih krogih o enaindvajsetletnem Domžalčanu govorilo še 
nekaj dni po obeh podvigih, s katerima si je izbojeval tudi rumeno majico 
vodilnega v skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala, je po-
skrbel še zlasti s sijajnim nastopom na srednji skakalnici v Čajkovskem, 
na kateri je s 109,5 metra kar za šest metrov (!) izboljšal rekord naprave 
in kljub izjemno dolgemu skoku pristal v telemark. "Vedno so me učili, 
da se zmaguje s telemarkom v radiusu," je 21-letni Domžalčan razkril 
filozofijo klubskega trenerja Aleša Selaka, ki je imel prejšnji mesec obilo 
razlogov za zadovoljstvo tudi zaradi svojih (naj)mlajših izbrancev. 
Nadarjeni orliči so namreč mengeškemu klubu že pred sklepnim deja-
njem v Celovcu priskakali še četrto zaporedno skupno zmago v pokalu 
Alpe-Jadran, potem ko so v konkurenci tekmovalcev iz Avstrije, Italije in 
Slovenije tako v Žirovnici kot v Sebenjah pri Tržiču nanizali po osem sto-
pničk. V Žirovnici so se na najvišje zavihteli Benjamin Bedrač (do 11 let), 
Nik Bergant Smerajc (do 10 let) in Jaka Perne (do 8 let), druga mesta do 
osvojili Tit Voranc Božič (do 10 let), Živa Andrić (do 9 let), Alen Pestotnik 
(do 9 let) in Gal Sedmak (do 7 let), tretji pa je bil Erik Tomažič (do 8 let). 
V Sebenjah so zmage slavili Bedrač, Bergant Smerajc in Sedmak, tik pod 
vrhom so tekme končali Božič, Andrićeva in Pestotnik, na tretjih mestih 
pa sta pristala Timo Šimnovec (do 10 let) in Perne. 
Podobno kot dežne kaplje, ki so v precejšnji meri zaznamovale letošnji 
deževni september, so stopničke za SSK Mengeš padale tudi v pokalu 
Cockte. V njem je bil med dečki, starimi do 14 let, z zmagama v Kisovcu 
in Mostecu razred zase Taj Ekart, leto mlajši Teo Herbstritt pa je prvemu 
mestu v Žireh dodal še drugo v Kranju. Ob Poljanski Sori so zmagali še 
Bedrač (do 12 let), Božič (do 11 let) in Perne (do 9 let), z drugima me-
stoma sta se izkazala Šimnovec (do 11 let) in Andrićeva (do 11 let), tretji 
pa je bil Pestotnik. Ob Savi so bili najboljši Bedrač, Bergant Smerajc in 
Pestotnik, na drugo mesto sta skočila še Andrićeva in Perne, na tretje 
mesto pa je skočil Šimnovec. Bedrač se je prejšnji mesec na zmagovalni 
oder povzpel tudi z drugim mestom na Ljubnem, Bergant Smerajc in 
Andrićeva pa z zmago in tretjim mestom v Guncljah. Ni veliko manjkalo, 
pa bi si na članskem državnem prvenstvu v nordijski kombinaciji kolajno 
priskakal in pritekel tudi Leon Šarc, ki se je moral po tretjem skakalnem 
dosežku na koncu sprijazniti s četrtim mestom. 
Marljivi kot mravljice pa so bili tudi njihovi starši in drugi prizadevni člani 
SSK Mengeš, ki so na tradicionalnem Mihaelovem sejmu znova pripravili 
srečelov. Ob tem gre zahvala vsem, ki so z nakupom srečke podprli naš 
majhen klub z velikim srcem in še večjimi uspehi. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: berkutschi.com

Lanišku rumena majica, 
orliči SSK Mengeš znova 
najboljši v pokalu Alpe-
Jadran
September je le še potrdil, da je SSK Mengeš ta čas eden od 
najboljših smučarsko-skakalnih klubov v Sloveniji. Naš član-
ski državni reprezentant Anže Lanišek je še naprej blestel v 
veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS), v kateri si 
je dvakrat pokoril vso konkurenco v Rusiji in tam slavil svoji 
sploh prvi zmagi med svetovno elito.

 
AIA - Mladinski center Mengeš 

 
nudi v sodelovanju s praktikantko psihoterapije transakcijske analize pri dr. 
Milivojeviču Urško Vahtar, univ. dipl. ek., trenerko (sport mental), članico 

coaching združenja (SCZ) možnost po coaching pristopu  
 

SVETOVALNICO ZA MLADE. 
 

Ponujamo vam možnost enkratnega razgovora ali vključitev v cikel 12 srečanj. 
 

Priložnost je namenjena mladim, ki iščejo določene rešitve, poti do želenih 
rezultatov doma in/ali v šoli ali se soočajo s težavami v komunikaciji z 
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Trenerka Alja Valenčič
Z letošnjim šolskim letom 2017/2018 smo v Mengšu pridobili novo trenerko osnovnošolskih skupin, Aljo Valenčič. Alja je 
dolgoletna članica našega kluba, kandidatka za mojstrski pas. Že nekaj let je karate učila predšolske otroke, z letošnjim 
letom pa je sprejela nov izziv – trening starejših otrok. Kako se je njena pot začela in kakšen vpliv je karate pustil na njej, 
nam je zaupala v krajšem pogovoru.

Za začetek me zanima, kako in kdaj se je začela vaša karatejska 
pot? Kdo je bil tisti, ki vas je navdušil?
Moja karatejska pot se je začela leta 2004, ko sem vstopila v 4. 
razred osnovne šole. Za trening karateja me je navdušila predstavi-
tev, ki so jo na naši šoli izvedli Sankukai karateisti. Z veseljem sem 
sodelovala in jih opazovala in že naslednji dan sem obiskala svoj prvi 
trening karateja v Radomljah.

Do sedaj ste poučevali predvsem mlajše otroke, letos pa ste prevze-
li tudi vodenje skupin starejših otrok. Kako se znajdete v novi vlogi?
Že od nekdaj se rada ukvarjam z otroki, tako z mlajšimi kot s starejšimi. 
Seveda pa mi starejši otroci predstavljajo večji izziv. V novi vlogi se dobro 
znajdem, saj sem več let pomagala trenerjem starejših otrok. Od njih 
sem se veliko naučila in včasih prevzela tudi vodenje kakšnega treninga. 
Pristopa k treningu mlajših in starejših otrok se med sabo razlikujeta. 
Pri mlajših trening poteka bolj skozi igro; pomembno je, da se otroci 
zabavajo in hkrati razvijajo svojo motoriko. Pri starejših damo že večji 
poudarek na učinkovito učenje karate tehnik. Vse otroke pa seveda 
učimo discipline ter skozi trening povečujemo njihovo koncentracijo, 
odločnost in samozavest.

Poleg otroških treningov si najbrž vzamete tudi čas zase in za lastno 
napredovanje.
Seveda, tudi trenerji smo učenci. Brez lastnega napredka in vzdr-
ževanja lastnih sposobnosti je otroke veliko težje učiti. Na treningih 
namreč potrebujejo predvsem kvaliteten vizualni prikaz tehnike, saj 
se preko tega več naučijo.
Sama treniram trikrat tedensko. Ob ponedeljkih in sredah v Savljah 
pri našem tehničnem mentorju, ob sobotah pa v klubskih prostorih 
v Domžalah, kjer treningi potekajo individualno. Na rednih treningih 
izpopolnjujem svojo tehniko in se učim novih stvari, na individualnih 
pa se dodatno posvečam tehnikam, za katere menim, da bi jih morala 
izboljšati. Pri tem mi seveda pomagajo ostali karateisti in trenerji.

Poleg treningov pa ste tudi redna študentka Fakultete za šport. 
Vam šport predstavlja nekakšno osnovo v življenju?
Absolutno. Življenja brez športa si sploh ne znam predstavljati. Šport 
je že od malih nog moj zvesti spremljevalec in mi predstavlja veliko 
več kot zgolj fizične zmogljivosti telesa. Naučil me je vztrajnosti, za-
upanja vase, sodelovanja, sprejemanja, okrepil je mojo samozavest. 
Hkrati pa mi predstavlja tudi zabavo in sprostitev.

Kako gledate na karate? Je to za vas le športna dejavnost ali vam 
morda pomeni kaj več?
Karate ni le borba z nasprotnikom, temveč predvsem s samim se-
boj. Skozi trening karateja se naučiš biti borec; ne samo na treningu, 
ampak tudi v življenju. Karate je zame vsekakor več kot le športna 
dejavnost, je način življenja, ki me spremlja vsak dan.

Besedilo in foto: Tjaša Š. Savšek

Če bi se nam želeli pridružiti in skupaj z nami trenirati 
karate, to še vedno lahko storite. Vpis smo namreč podalj-
šali v oktober 2017, zato vas vabimo, da nas obiščete na 
treningu v avli OŠ Mengeš. Otroci, stari od 5 do 7 let, lahko 
potrenirate v torek ob 17:00, osnovnošolci pa v torek ob 
17:45 ali v četrtek ob 18:15.

Alja med vodenjem treninga v letošnji letni karate šoli v Umagu

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

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

S: www.optika-golavsek.si

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

sobota
ZAPRTO!OptikaGolavšek

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

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

S: www.optika-golavsek.si



IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Župniku in prijatelju 

Mateju Zevniku v 

spomin
Še vedno mi je težko in besede kar nočejo na papir, 
kakor da ne bi razumel ene in edine resnice! Matej, 
še vedno te pričakujem pred oltarjem, a te zaman 
iščejo oči. Nič več ni slišati tvojega mogočnega gla-
su, tvojih pridig, kratkih in jedrnatih, ki so me ve-
dno razveseljevale, pa tudi opominjale.

Šestnajst let najinega poznanstva je pustilo v meni močno 
vez  in spoštovanje do tebe. Postal si moj dobri prijatelj. 
In boš to tudi ostal. Ne, nisi bil gospod, čeprav bi lahko 
bil.
Ni me sram povedati, da sem tisto ponedeljkovo jutro 
pred desetimi leti solznih oči sprejel novico, da si odšel k 
svojemu Odrešeniku. Božji načrt je bil drugačen od tvojih 
pričakovanj in upanja. Rekli so, da si odšel tiho in mirno. 
Toda premlad in prepoln načrtov si bil, da bi se poslovil z 
veselim srcem kakor ob novi maši, ko si stopil na pot ma-
šništva in rekel: »Tukaj sem!« Vem, da si ljubil duhovniški 
poklic, saj si pogosto razpredal o prihodnjih župnijskih 
nalogah.
Zgodilo se je drugače: zdaj v naročju Njega, ki te je pokli-
cal v svoj vinograd, čakaš vstajenja.
Matej, ne bom te pozabil – v mislih in molitvi bom vedno 
s Teboj.

Besedilo: Jože Brojan

Koledar dogodkov oktober - november 2017
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sobota, 14. oktober ob 8. uri Krvavec (Pot pastirskih škratov ali Zvoh) Krvavec

petek, 20. oktober ob 20. uri Svečana proslava ob 65.letnici KD SVOBODA 
Mengeš in 45. letnici pevskega zbora in 
folklorne sekcije

Kulturni dom Mengeš, Slovenska cesta 
32, 1234 Mengeš

KD SVOBODA Mengeš

nedelja, 22. oktober ob 8. uri Krim 1107m Krim PD Janez Trdina Mengeš

torek, 31. oktober ob 10. uri SVEČANOST V LOKI PRI MENGŠU OB 
DNEVU SPOMINA NA MRTVE, KI SO UMRLI 
V VOJNI ALI ZARADI VOJNE

PRI SPOMENIKU ŽRTVAM NOB V LOKI 
PRI MENGŠU, 1234 MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ

torek, 31. oktober ob 11. uri SVEČANOST NA ZALOKAH OB DNEVU 
SPOMINA NA MRTVE, KI SO UMRLI V 
VOJNI ALI ZARADI VOJNE

PRI SPOMENIKU TALCEM NA ZALOKAH 
V MENGŠU, NA ZALOKAH PRI 
SPOMENIKU TALCEM, 1234 MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ

sobota, 4. november ob 8. uri Sv. Jakob mimo sv. Katarine 806 m Sv. Katarina PD Janez Trdina Mengeš

sobota, 11. november ob 8. uri Slemenova špica 1911 m Vršič PD Janez Trdina Mengeš
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KULTURA

Srečanja se je  že drugo leto udeležila tudi Binca Lomšek iz Li-
kovnega društva Mengeš in Milivojka Cerar iz Doba. Ustvarjanje v 
tako čudovitem okolju je bilo plodno, druženje in izmenjava izku-
šenj pa prijetno in  živahno. Gostitelja Dorica in Mario Benčič iz 
Likovnega društva Solinar iz Pirana sta v svoji vili sredi gozda pri-
pravila nepozabno atmosfero in pogostitev. Koordinatorja in orga-
nizatorja letošnje likovne kolonije štajersko-primorske naveze sta 
Marinka in Ivo As, ki sta poskrbela tudi za glasbeno podlago ob 
ustvarjanju ter zabavo. Za  RTV Koper - Capodistria, ki je posnel 
tudi prispevek o srečanju, sta izjavila, da se je ta oblika srečevanja 
likovnikov »prijela« z željo, da postane tradicionalna. Na enodnev-
ni koloniji je nastalo veliko del, ki bodo v kratkem razstavljena v 
avli RTV Koper - Capodistria.

Besedilo in foto: J. Šmon

V Sočergi 2. Likovna kolonija štajersko-primorske 
naveze
Sredi borovega gozda se je 6. septembra 2017 na 2. likovni koloniji v Sočergi zbrala druščina likovnikov štajersko-primorske 
naveze, sodelovali pa so tudi umetniki od drugje in iz tujine. Kar sedemnajst likovnikov je ustvarjalo barvne zapise novih 
motivov Istre v različnih tehnikah.

Binca Lomšek in Milivojka Cerar pri ustvarjanju

Razstava Milice Tomšič v Mestni kavarni, Majde 
Gartner v Trdinovem hramu in literarni večer ter 
likovna razstava ob 100-letnici smrti Frana Maslja 
Podlimbarskega
V septembru smo člani Likovnega društva Mengeš pričeli z intenzivno dejavnostjo. Tako je prvi jesenski mesec precej natrpan z 
udeležbami članov na raznih natečajih, ex temporih, postavljajo se razstave, zadnje oddaje del za Zlato paleto, Sprehod ob Pšati 
v okviru sejma v Mengšu …

Milica Tomšič je že  v začetku meseca postavila na ogled svoje čudo-
vite muze in tihožitja v Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje. 
Te dni pa je Milica razstavila svoja likovna dela v  suhem pastelu še 
v Mestni kavarni Mesing bar v Mengšu. Njene muze so njen atribut, 

posebne in prav njene, a vsaka nosi svoje sporočilo. Poleg treh slik muz 
razstavlja tudi sedem fotografij utrinkov iz Mengša, ki razveseljujejo 
oko ob pogledu nanje. Tudi v fotografiji je Milica zelo dobra in najde 
izjemne motive.
Majda Gartner, nekdanja Mengšanka, je popestrila stene Trdinovega 
hrama s svojimi likovnimi deli. Čeprav še ni dolgo članica društva, je že 
prejela za svoje delo certifikat kakovosti ZLDS. Poleg slikanja se ukvarja 
tudi z oblikovanjem nakita iz fimo mase. Sodeluje in predava na raznih 
seminarjih.  V maju je predavala na delavnici v Beogradu in je v širšem 
prostoru zelo prepoznavna.
V podružnični šoli Krašnja sta v petek, 22. septembra 2017, KUD Fran 
Maselj Podlimbarski in JSKD IO Domžale  skupaj s Slovensko matico 
ob 100-letnici smrti pisatelja Frana Maslja pripravila razstavo. Na njej 
sodelujemo tudi člani Likovnega društva Mengeš. Ustvarjali smo na 
temo domovina, domoljubje, moja dolina in mati. Svoja likovna dela 
smo prispevali Irena Gorenc, Ani Karo, Dari Korošec, Martina Kozamer-
nik, Binca Lomšek in Helena Testen. Ob tem dogodku je KUD Fran Ma-
selj Podlimbarski izdal publikacijo v spomin na pisatelja, v kateri je Vera 
Beguš  izbrala fotografije in opisala pomembne osebnosti iz njihovega 
kraja ter nekatere druge znamenitosti iz Črnega grabna ter življenjsko 
pot pisatelja, ki je pomembno zaznamoval te kraje.

 Besedilo: Binca Lomšek
Foto: Milica Tomšič

Majda Gartner ob svojih slikah v Trdinovem hramu
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Likovniki petič v Grožnjanu
Člani Likovnega društva Mengeš smo se letos že petič udeležili mednarodnega ex tempora v Grožnjanu. Veliko število ume-
tnikov iz mnogih držav daje obiskovalcem in sodelujočim mnogo novih videnj, pestrost likovnih del in inovativne pristope v 
različnih tehnikah. Ambient je specifičen, istrski. Malo mesto ima umetniško dušo, kar vidiš na vsakem koraku. Zato se radi 
vračamo, saj nas napolni z novimi idejami in izzivi.

Festival umetnosti je v tem čudovitem mestu na vrhu hriba potekal 
od 21. do 24. septembra in je že 24. po vrsti. Na ex temporu je 
sodelovalo 246 avtorjev, ki so oddali 255 del. Iz Likovnega društva 
Mengeš smo se udeležili in razstavljali svoja likovna dela Irena 
Gorenc, Leonida Goropevšek, Binca Lomšek, Ina Malus, Helena 
Testen in Milica Tomšič. Zaradi slabega vremena  so organizatorji z 
ulic usmerili obešanje likovnih del v tri galerije. Pogrešale smo čar  
razstavljenih velikih in malih slik  na kamnitih fasadah v ozkih uli-
čicah. Kljub temu so organizatorji z bogatim kulturnim programom 
popestrili prireditev.
Veselje naše skupine je dvignila objava, da je Milica Tomšič s svojo 
sliko z naslovom »Pejsaž Istre« prejela priznanje sodelujočih ume-
tnikov, ki ga je delila z italijanskim umetnikom. Veseli smo njenega 
uspeha in Milici čestitamo, saj je to resnično veliko priznanje v tako 
številčni konkurenci.

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Sprehod ob Pšati, razstava del s tabora in zadnja 
tematska razstava iskanja
Odprtje zadnje izmed tematskih razstav v projektu Zlata paleta ZLDS »Iskanja« je bilo 22.9.2017 v organizaciji ZLDS in 
Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo ARS VIVA. Razstava je bila  nekaj posebnega, kot je bil tudi kulturni program 
v Galeriji Žaga na izviru Velikega Obrha na Vrhniki pri Ložu. Iskanja od avtorja  zahtevajo poglobljeno razumevanje prostora, 
materiala, vsebinskih pomenov, in simbolike. Le 48 del je prispelo na oceno, strokovna komisija je izbrala za razstavo  31 
del, med njimi je bil tudi kip našega kiparja Lojzeta Burje »V transu«, za katerega je prejel certifikat kakovosti. Strokovna 
komisija je ugotovila, da likovniki premalo poglobljeno iščejo nove poti, materiale, načine …

Sočasno je bila postavljena tudi razstava likovnih  del projekta 
ZLDS,  7. tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije, ki 
je potekal v organizaciji ARS VIVA  2.7.2017. Tabor podpira tudi 
JSKD pridobiva na pomenu in ima svoje mesto na koledarju li-
kovnih prireditev v Sloveniji. Leonida Goropevšek, Binca Lomšek, 
Sergej Macura in Boris Pospihalj so se udeležili tabora, njihova 
dela so na razstavi v galerijah Youth hostel Ars viva v Starem trgu 
pri Ložu do 22.oktobra. 

Milica Tomšič ob svojih dveh slikah

Galerija na prostem »sprehod ob Pšati« 
Tradicionalni sprehod ob Pšati je potekal v soboto 23.9.2017 v 
sklopu sejma v Mengšu. Pravi sejemski vrvež se je dotaknil tudi 
razstavljenih likovnih del, obiskovalci so z zanimanjem ogledovali 
slike, saj je bilo na 18  stojalih kar 76 slik člana in članic našega 
društva ter dveh gostij. Razstavljali so; Lojze Burja, Majda Gar-
tner, Leonida Goropevšek, Ani Karo, Diana Korelc, Dari Korošec, 
Martina Kozamernik Binca Lomšek, Špela Magister, Ina Malus, 
Barbara Rabič in Milica Tomšič, ter gostji Ela Moravec in Majda 
Šilar iz TD Kanja Trzin. Kljub nestanovitnem vremenu je bilo vsaj 
suho, pa tudi sonce je posvetilo, da je bila množica slik lahko raz-
stavljena in na ogled mnogim obiskovalcem sejma.

 
Besedilo in foto:  Binca Lomšek

Kip Lojzeta Burje "V transu"
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"Zapel je zvon tebi v slovo,
poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina,
molk in tišina ..."

ZAHVALA
V svojem 95. letu starosti nas je tiho 

zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, 
stric in tast

SLAVKO CANKAR
iz Topol

Za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in darove za maše se iskreno zahvaljujemo 

vsem našim sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, bivšim sodelavcem, znancem, 

Gasilskemu društvu Topole, Društvu 
upokojencev Mengeš, Zvezi borcev NOB 
Mengeš, praporščakom, Mengeški godbi, 
pevcem za ubrano petje in trobentaču za 

zaigrano tišino. 

Hvala pogrebni službi Vrbančič in gospodu 
župniku Štefanu Babiču za pogrebni obred. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu spremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo tudi osebju Doma 
počitka Mengeš za vso človeško toplino in 

pomoč v zadnjem letu.

Hvala vsem, ki ste ga cenili in ste ga imeli 
radi.

Vsi njegovi
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se ne splača (je predrago) obnoviti (po 50-ih 
letih) in povečati zmogljivost 30-odstotno na-
šemu Medobčinskemu vodooskrbnemu sistemu 
Krvavec;
je s tem deležem lastništva strošek previsok, ker 
ni možnosti za večje količine [Strokovno zava-
janje o tem se je izkazalo po pridobljenem vo-
dnem dovoljenju v letu 2010 – za katerega je 
zaprosila tudi Občina Mengeš!];
bodo 'naše' tri vrtine s kapaciteto na Mengeškem 
polju nadomestile 'našo' alpsko vodo izpod Kr-
vavca [Aktivirana je bila le ena, dve sta preveč 
onesnaženi za namen pitne vode!];
se bo Občina Mengeš povezala na Kamniški vo-
dooskrbni sistem [Podpisana je bila celo pogod-
ba, s celo vrsto zank in omejitev, ki ni bila nikoli 
realizirana – z namenom županovega predvolil-
nega obljubljanja/zavajanja!];
je alpska voda izpod Krvavca bolj onesnažena 
[Dejstvo je primerljivo kot npr. kamniška voda 
iz Kamniške Bistrice (zajetje Iverje v Stahovici) 
in da so kemični kontaminanti v pitni vodi iz 
podtalnice domžalskih vodnjakov neprimerljivi z 
alpsko vodo – vsebuje (nekajkrat že presežene 
vrednosti) desetilatrazina, nitrata].
To se je izpeljalo na izredni seji, sklicani (taktič-
no) s petka na torek, 6. novembra 2007, s hitro 
obravnavo na odborih le dan pred odločanjem. 
Župan Jerič je bil jasen, da mu alpske vode in 
našega krvavškega vodovoda ni mar in da vodo 
potrebujejo v Cerkljah za letališče, za razvoj. 
Kljub takemu mnenju pa ni predlagal jasnega 
sklepa kot župan (navajam): Predlog sklepa (žu-
pan Franc Jerič): »Občina Mengeš se vključi v 
projekt povečanja zmogljivosti Vodooskrbnega 
sistema Krvavec« ALI »Občina Mengeš se bo 
usmerila v vodne vire iz črpališč/vrtin na Men-
geškem polju.«.
Minilo je 2 leti od zaprtja vodovoda z alpsko 
vodo izpod Krvavca (11. novembra 2015 – raz-
vidno iz dokumenta, ki ga nismo pridobili od Ob-
čine Mengeš ali podjetja JKP Prodnik).
Na naši FB-strani objavljam gradiva in zapisnike 
o tem, da se lahko v 21. stoletju neka skupnost 
oz. njeni odgovorni odpovejo (svojemu) sistemu 
za oskrbo s pitno vodo – in to izpod Alp! In se z 
večinsko svojega vodovoda preusmerijo na slab-
še tako po kakovosti, stroških, varnosti in zane-
sljivosti. In vodovod celo zaprejo, ga prepustijo 
propadu, tako da ne bo več uporaben niti v nuj-
nih primerih. Pa je bil dober več kot petdeset let. 
In je še vedno dober za občine Cerklje, Komen-
da, Kranj, Šenčur, Vodice!!! Da ne omenjam pri-
stopa s povezljivostjo vodnih virov in vodovodov.

V novembru mineva/ta 10 let od dokumentirano zavedenih izvoljenih predstavni-
kov v Svetu Občine Mengeš, da se bo »Občina Mengeš usmerila v vodne vire iz 
črpališč/vrtin na Mengeškem polju«, ker:

Naše zdravje – kakovost bivanja – 
lepota življenja je in bo zelo odvisna 
od našega odnosa do okolja, 
prostora, naravnih virov, narave

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

Na FB-strani CIM objavljam tudi analize pitne 
vode. Pa tudi zapise občinskih politikov – v 
Mengšanu (december 2007).
In kaj je še pomembno za našo prihodnost 
in zdravje, kakovost bivanja, lepoto življenja, 
ohranjanje okolja, prostora, naravnih virov, na-
rave:
V t. i. Suhadolski jami podjetja z izcejanjem in 
izpiranjem, delovanjem in parkiranjem tovornih 
vozil, ... neposredno onesnažujejo prodno pod-
talnico, vodovarstvena, s pronicanjem in tokovi 
v produ tudi vodozbirna območja in same vo-
dne vire, predvsem domžalskih vodnjakov. Celo 
požar 3. septembra 2017, ko so goreli odpad-
ki, ne le (nedolžna) plastika, ki jih na veliko zbi-
ra podjetje Publicus, ne pomeni nič za pristojne 
in odgovorne, da bi kaj storili. Čemu neki le, 
ko pa se to brez posledic dogaja že desetletje.
Na vzhodni strani tega območja, Drnovem, bo 
še sedaj industrijska cona. Tako je septembra 
potrdil Svet Občine Mengeš. Prostor, ki je bil 
namenjen spremljajoči kmetijski dejavnosti, bo 
sedaj vse prej kot to. Namesto da bi se s to 
dejavnostjo tja preselil KPC Jablje, ki ni ravno 
zgled lepo urejenega gradu z (le) ožjo okolico. 
Odprt prostor vzhodnega dela mestnega – 
športnega parka Mengeš načrtujejo pozidati z 
veliko večnamensko prireditveno športno dvo-
rano. Zavrgli so predhodne sklepe svetov Obči-
ne Mengeš, da se ta nujni objekt za športne de-
javnosti, predvsem šole, zgradi tako, da se ali 
poveča telovadnica ali na njenem mestu zgradi 
ustrezna športna dvorana. Ne, po vsem »pozi-
davanju« parka se s tem nadaljuje. Zopet za-
radi stroškov arheologije, z neprimerno velikim 
in dragim objektom na neprimernem prostoru.
Degradiran prostor na vzhodnem delu Glavne-
ga trga, območja nekdanje Staretove pivovar-
ne, po vojni podjetja Trak, na koncu podjetja 
Eta, z nedokončanim in zapuščenim veleobjek-
tom propadlega investitorja MTB (porušili so iz-
jemno »velbano« klet), dvignjenim za dodatno 
nadstropje po posebnem postopku spremembe 
prostorskih pogojev. In s propadajočo hišo, ki je 
prava sramota.
Vabljeni na srečanje in druženje ob 10-letnici 
in 2-letnici – na priložnostnem pikniku bomo 
nazdravili z … (glej vabilo). Več o tem in dru-
gem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/
CivilnaIniciativaMenges'.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, civilnainiciativa-
menges@gmail.com, tomaz.stebe@gmail.com



OBČINA MENGEŠ

Vse občanke in občane vabimo, da se udeležijo svečanosti ob 
dnevu spomina na mrtve, ki so umrli v vojni ali zaradi vojne,

v torek, 31. oktobra 2017,

ob 10. uri, pri spomeniku žrtvam NOB v Loki pri Mengšu,
ob 11. uri, pri spomeniku talcem na Zalokah v Mengšu.

Vljudno vabljeni - Občina Mengeš

»Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.«

Tone Pavček

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša draga

ANICA ZUPAN

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za tople besede 

sožalja, gospodu župniku za lep obred in pogrebnemu 
zavodu Vrbančič, ter za vse prinešeno cvetje in sveče.

Najlepše hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Pogrešali jo bomo.
Mož Ivan, snaha Majda, vnukinji Nina in Ana z družino

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustil

naš dragi mož in oče

ADOLF SAKSIDA,
Hribarjeva 40

Zahvaljujem se vsem stanovalcem in sosedom 
Hribarjeve ulice za nesebično pomoč in toplo 

besedo. 

Žalujemo vsi, ki smo ga spoštovali in imeli radi.

V SPOMIN
20. septembra je minilo eno leto, odkar 

se je

PRIMOŽ KRŽAN

poslovil od življenja in od nas.

Za njim žalujemo vsi njegovi.
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  Okrepčilo bo na 10 km trasi pri Rovšekem mostu (6 km).

REKREATIVNI TEK

4. TEK OBČINE MENGEŠ
SOBOTA, 11. november 2017  

start in cilj pred KULTURNIM DOMOM MENGEŠ (Slovenska cesta 32, Mengeš)

PROGRAM PRIREDITVE:
8:30 do 10:30 - prevzem startnih številk

10:00 - vodeno ogrevanje za otroški tek, tek na 5 km in tek na 10 km
10:30 - start otroškega teka na 600 m

11:00 - start teka na 5 km in teka na 10 km
13:00 - zaključek teka s podelitvijo nagrad najboljšim

ORGANIZATOR: KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ

TRASA
Trasa za otroški tek na 600 m bo v Športnem parku Mengeš.
Tek na 5 in 10 km trasi bo potekal po označeni trasi v občini Mengeš.

PRIJAVE 
Prijava do četrtka, 9. novembra 2017, poteka prek spletne strani prijavim.se. 
Prijavljeni udeleženci na spletni strani prijavim.se bodo rezervirali startano številko. 
Prijavnina zanje bo 12 EUR, ki jo bodo poravnali na registracijskem pultu na dan teka,  
pri prevzemu startnih številk.   

PRIJAVNINA – plačilo prijave
Otroški tek je brezplačen.
Prijavnina je enotna za 5 km in 10 km trasi in je do četrtka, 9. novembra 2017, 12 EUR, na 
dan teka pa 15 EUR. Prijavnina se bo poravnala na dan teka, pri prevzemu startnih številk. 

SPOMINSKO DARILO
Vsak udeleženec prejme startno številko s čipom za enkratno uporabo, spominsko darilo, 
topli obrok in osvežitev na cilju. 

MERJENJE
Čas bo s čipi merilo podjetje AZ net d.o.o., Glavičeva ulica 1, 1234 Mengeš.

KATEGORIJE

Otroci 600 m O1
do 10 let

Ženske

5 km 5Ž1 5Ž2 5Ž3 5Ž4
od 10 do 20 let od 20 do 40 let od 40 do 60 let nad 60 let

10 km 10Ž1 10Ž2 10Ž3 10Ž4 10Ž5 10Ž6
od 10 do 20 let od 20 do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let

Moški 

5 km 5M1 5M2 5M3 5M4
od 10 do 20 let od 20 do 40 let od 40 do 60 let nad 60 let

10 km 10M1 10M2 10M3 10M4 10M5 10M6
od 10 do 20 let od 20 do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let

ORGANIZATOR
KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ, Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš
Predsednik: Primož Jeretina, gsm: 041 519 419, e-naslov: primoz_jeretina@t-2.net

POKROVITELJI
Glavni pokrovitelj je 
OBČINA MENGEŠ.

Občina Mengeš


