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Backove vezilje zopet 
prejele priznanje za 
izvirno stojnico

SSK Mengeš drugi 
v konkurenci klubov 
iz Avstrije, Italije in 
Slovenije

Odlična srebrna
plaketa

Potencial turizma 
Mengša sta mladina in 
njen mladi naboj
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Praznik na Dobenu

"Hvala vsem obiskovalcem sejma, ki ste 
z izjemno obiskanostjo pokazali, da se v 
Mengeš, kjer smo doma "vesel ljudje",
vedno znova radi vračate."

Martina Vesel, KD Mihaelov sejem
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od OKTOBRA 2019  

MLADINC bo odprt od 17.00 do 22.00 od pon. do pet., v sob. in ned. pa glede na dogodke

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
*Zanimivo popotovanje COLORADO TRAIL – Z GORSKIM KOLESOM ČEZ SKALNO GOROVJE, v sredo, 2. 10., ob 19:00, v Mladincu (Marjan 
Moderc)
* MEŠANA MOBILNOSTV - RAY zaposlitveni portal, od sobote, 12. 10., od 9:00, do srede, 16. 10., do 17:00, v Mladincu (Naja Sever)
* POZITIVNA KLEPETALNICA Z BARBKO ŠPRUK: Kako iz depresije, tesnobe, panike, v sredo, 23. 10., ob 17:00, v Mladincu (Barbka Špruk)
* Movie night – THE INCREDIBLES 2, v soboto, 26. 10., ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
* Delavnica KREATIVNIH KOLAŽEV, v nedeljo, 27. 10., od 15:00 dalje, v prostorih Mladinca (Maša Žekš in Sara Petrovčič)
* Zanimivo popotovanje »ŽIVOTINSKO CESARSTVO« AVSTRALIJE, v sredo, 6. 11., ob 18:00, v Mladincu (Miha Mikelj in Saša Škof)
* Predavanje ŽENSKE SO Z LUNE, MOŠKI SO Z MARSA, v sredo, 13. 11., ob 19:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
* Vsak petek od 4. 10. dalje, ODKLOPI SE - družinsko igranje družbanih iger, ob petkih, ob 16:00, v Mladincu (AIA in Knjižnica Mengeš)
PLES in VADBA 
* HIP HOP, mlajši pionirji, v torek, od 17;00 do 18:00 (v MC), v sredo, od 18:00 do 19:00; starejši pionirji, v torek in četrtek, od 18:00 do 
19:00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00; hip hop urice za mlajše 
(predšolske), ob četrtkih, od 17:00 do 18:00; hip hop tekmovalci - dodatno, ob sredah od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič); 
* PILATES, ob sredah, od 19:00 do 20:00, v prostorih Mladinca, začetek 2. 10. (Sanja Tomšič)
* PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na   drustvo.aia@gmail.com  , v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
* JOGA pod vodstvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak 
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
* NOVO GLEDALIŠKA ŠOLA, ob sredah, od 15:30 do 17:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranic, začetek 2. 10. (Saša Hudnik)
UČENJE IN SVETOVANJE     
* TEČAJ ANGLEŠČINE ZA OTROKE (OŠ): v ponedeljek od 17.15-18.45, v Mladincu, skupine se bodo oblikovale glede na prijavljene (Vanja Vojvodić)
* 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)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v     soboto in v nedeljo, 10:00–13:00 ali 13:30–16:30, po dogovoru,  
izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)

      SMUČARSKO
DRUŠTVO

    MENGEŠ

Vabi tekače in rekreativce na

SUHI SLALOM 
Sobota,  19. 10. 2019
ob 14. uri na Mengeški koči

 
Kostanj za vse in medalje za 

najboljše
Vljudno vabljeni!
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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 2019

Vsebina prispevkov in fotografij objavljenih v Mengšanu so avtorsko delo osebe 
podpisane na koncu vsakega prispevka (lahko tudi lastnik avtorskega dela ali 
zastopnik avtorja) in tako odraža mnenja, stališča, informacije ali prepričanja 
izključno samo avtorja in ne uredništva ali založnika. Zato izključno avtor 
zakonsko in moralno odgovarja za verodostojnost vsebine in navedb. Uredništvo 
pa si pridržuje pravico neobjave v posebnih primerih, ki jih določa zakonodaja.

3

Oktober v znamenju MVP
Poletje se je prevesilo v jesen, tu je že mesec oktober. Zanj 
pravimo, da je dober. Prinaša sadove našega celoletnega 
truda in plodove, ki nam jih (ali pa tudi ne) nakloni narava. 
Ta nas še posebej obdari z barvito krajino, ko se gozdovi 
odenejo v čarobne barvne odtenke. Z vonjem po pečenem 
kostanju številnim prikliče v spomin mladostna doživetja v 
družinah in druženja s prijatelji. Tudi sam se prav ob tem 
vonju spominjam svojih let šolanja v naši prestolnici. Vonj po 
pečenem kostanju me je v jesensko-zimskem času spremljal 
od železniške oz. avtobusne postaje, pa tja do srednje šole in 
fakultete na Aškerčevi.

Oktober pa je v Sloveniji znan tudi po kratici MVP, ki pomeni »Mesec 
varstva pred požarom«. Tako se na različnih ravneh izvajajo aktivno-
sti, s katerimi nas želijo opozoriti na nenehno skrb nas vseh, da ne bo 
prihajalo do nesreč pri uporabi tako pomembne pridobitve človekove 
civilizacije, kot je ogenj. Seveda pa do požara ne pride le zaradi ne-
kontrolirane uporabe ognja, pač pa tudi z uporabo neustreznih naprav 
in tehničnih sredstev v domačem in delovnem okolju ali v naravnem 
okolju. Gasilska zveza Slovenije vsako leto na podlagi analize požarov 
v preteklem letu izpostavi temo oz. geslo, ki usmerja aktivnosti vseh 
nas v preventivnem smislu, da ne bi prihajalo do požarov.
Letošnje vodilo je: Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah 
skrbimo vsi! 
Zato je naša dolžnost, da povsod, kjer smo navzoči, poskrbimo, da 
ne pride do požara. S takim ravnanjem bomo prizanesli tako naravi 
kot tudi sebi in drugim, ki se lahko znajdejo v neugodni situaciji zaradi 
ognja, ki je ušel nadzoru in se je spremenil v požar.

Miro Urbanc
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OBČINA

Gradnja Športne dvorane 
Mengeš poteka v skladu 
s terminskim planom

Predviden zaključek del je v šolskem letu 2020/2021, ko bo dvo-
rana, predvidoma v zimskih mesecih, predana v uporabo šolarjem, 
društvom in rekreativnim športnikom. Gradnjo Športne dvorane Men-
geš si bodo kot primer dobre prakse nizkoenergijske športne dvorane 
oktobra ogledali tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Gradbena dela se po zaključku temeljev nadaljujejo, 
septembra in oktobra se gradijo stene, tribune in povezovalni 
hodnik, do konca gradbene sezone v letu 2019 pa bo 
dvorana tudi pokrita in zaprta. V nadaljevanju se bodo, v 
zimskih mesecih, izvedle notranje inštalacije, spomladi pa 
se bo začelo notranje opremljanje telovadnice.

Pogled na gradbišče z vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš

Intenzivno urejanje 
okolice pokopališča 
Mengeš in spomenikov

Z urejanjem pešpoti želimo vse občanke in občane ter njihove obi-
skovalce povabiti, da se do pokopališča sprehodijo in s tem sprosti-
jo parkirišča v bližini pokopališča za obiskovalce iz sosednjih občin, 
Slovenije ali tujine oziroma za tiste, ki brez avtomobilskega prevoza 
težko obiščejo pokopališče. Vnaprej hvala za razumevanje.
V dogovoru z Zavodom za kulturno dediščino Slovenije, enoto Kranj, 
je občina Mengeš pristopila k obnovi spomenika talcev na Zalokah. 
Zaradi dotrajanosti spomenika je bilo z zavodom dogovorjeno, da se 
spominske plošče odpeljejo v delavnico, kjer se bodo obnovile in na 
novo vklesale črke, na sami lokaciji spomenika pa se bodo zanje pri-
pravili novi podstavki. Dela bodo predvidoma zaključena do kome-
moracije.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

V času pred 1. novembrom, svetovnim dnevom spomina 
na mrtve, JKP Prodnik, upravljavec pokopališča Mengeš, 
intenzivno ureja okolico pokopališča. Že v začetku oktobra so 
začeli urejati grmičevje in žive meje, v nadaljevanju pa bodo 
uredili še zelenico in poti do pokopališča.

Očiščen in obnovljen 
je bil tudi spomenik 
v parku ob Kulturnem 
domu Mengeš

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

Vlagatelj Tomaž Štebe, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš je na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor vložil zahtevo za odpravo in razveljavi-
tev Gradbenega dovoljenja št. 351-197/2018 z dne 22. 8. 2018 
za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš. 
Ministrstvo za okolje in prostor je pritožbo zavrglo, saj je ugotovilo, 
da vlagatelj ni upravičena oseba, ki bi lahko vložila omenjeno prav-
no sredstvo. Ministrstvo za okolje in prostor je zahtevo vlagatelja za 
ukrepanje po nadzorstveni pravici upoštevalo le kot poziv oziroma 
opozorilo upravnemu organu, da po uradni dolžnosti oceni, ali so 
podani pogoji za odpravo ali razveljavitev odločbe (gradbenega do-
voljenja) po nadzorstveni pravici. Po proučitvi spisne dokumentacije 
je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da niso podani nobeni 
razlogi za odpravo ali razveljavitev Gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrglo zahtevo Tomaža 
Štebeta, za odpravo in razveljavitev odločbe Upravne enote 
Domžale št. 351-197/2018 z dne 22. 8. 2018 po nadzor-
stveni pravici.
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Manjkajoči del obvoznice v občini Mengeš v 
zaključni fazi

Gradnja manjkajočega dela obvoznice se je začela z uvedbo v delo 
v začetku gradbene sezone 2019 in je že zaključena. V prihajajočih 
dneh sledijo formalni postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Pričakujemo, da bo le-to pridobljeno konec meseca. Sledila bo uradna 
otvoritev in s tem bo obvoznica odprta za promet, predvidoma konec 
oktobra oziroma v začetku novembra.
Po odprtju se bo ves tovorni in tranzitni promet preusmeril na obvozni-
co, cesta skozi naselje Mengeš pa bo tako razbremenjena in namenje-
na zgolj lokalnemu prometu. Občina je zato ob začetku gradnje že za-

Po obisku vlade, ki je bil v maju 2015, je občina Mengeš s takratnim ministrom RS za infrastrukturo, dr. Petrom Ga-
šperšičem, začela intenzivne pogovore za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini. S tem so se pospešili postopki 
potrebni za gradnjo obvoznice, ki so se s samo gradnjo uresničili v začetku letu 2019 in so v mesecu oktobru v zaključni 
fazi. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Celoten postopek urejanja potrebne dokumentacije je bil zapleten 
in dolgotrajen. Prepričan sem, da smo bili uspešni zaradi vztrajnosti in želje, da se obvoznica čim prej zgradi, umakne 
tovorni in tranzitni promet iz naselja ter vsem zagotovi potrebno kakovost bivanja.«

čela s proučevanjem različnih možnosti za ureditev cestišča in okolice, 
s ciljem celostne preureditve osrednjega dela Mengša. K sodelovanju 
so bili povabljeni tudi študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Lju-
bljani, ki bodo predstavili idejne rešitve za ureditev cestišča in okolice, 
ki bo posebej prijazno za pešce in kolesarje. Njihove rešitve bodo z ma-
ketami in strokovnimi razlagami predstavljene v avli Kulturnega doma 
Mengeš. Termin predstavitve bo določen v dogovoru z mentorjem. 

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

V prihajajočih dneh sledijo formalni postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, za katerega se pričakuje, da bo pridobljeno konec meseca

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo sledila uradna otvoritev in s tem bo obvoznica odprta za promet, predvidoma bo to konec oktobra oziroma v 
začetku novembra
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OBČINA

Kančeva hiša dobiva končno podobo

Investitor, Prva hiša, je z obnovitveno gradbenimi deli na Kančevi 
hiši začel v letu 2019, po pridobiti gradbenega dovoljenja. V času 
šolskih počitnic so utrdili kletne prostore in izvedli gradbena dela, 
pri tem pa skrbno ohranili kamniti portal, masivna lesena vrata, 
členjeno fasado z zidci med nadstropji in pilastri. Gradbena dela 
so bila zaključena v mesecu avgustu, sledila je izvedba inštalacij in 
povezava na javno komunalno omrežje. V dogovoru s kupci nepre-
mičnine, prodana so 4 od 6 stanovanj, bodo stanovanja izdelana 
do 6. gradbene faze, za dva poslovna prostora pa kupce še iščejo, 
ta bosta izdelana do 4. gradbene faze. Pričakujemo, da bo to konca 
leta 2019, ko bo lastnik prevzel hišo. Predvidevamo, da bo prodaja 

Pomemben del projekta ureditve stanovanjsko-poslovne soseske Mengeš je bila tudi obnova Kančeve hiše, ki je v zaključku 
poletja začela dobivati končno podobo. O aktivnostih, ki bodo še izvedene na objektu, smo povprašali predstavnika 
investitorja, direktorja Prve hiše, Frana Toša in predstavnico Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, enote Kranj, dr. 
Mojco Tercelj Otorepec. Fran Toš je pojasnil, da so gradbena dela v zaključni fazi: »Sedaj se končuje fasada, fasadni odri 
bodo odstranjeni do konca meseca oktobra. Vsa dela v notranjosti pa bodo zaključena v mesecu novembru, ko pričakujemo 
tudi uporabno dovoljenje.« Dr. Mojca Tercelj Otorepec pa je pojasnila, da je bila hiša evidentirana kot kulturna dediščina 
prvič v 80. letih 20. stoletja: »Za Kančevo hišo je značilna arhitektura iz prve polovice 19. stoletja, posebej ohranjen je 
kamniti portal z letnico 1834 in masivna lesena vrata. Značilna je členjena fasada z zidci med nadstropji ter poudarjena 
fasada s pilastri.«

Fasadni odri bodo odstranjeni do konca meseca oktobra, vsa dela v notra-
njosti pa bodo zaključena v mesecu novembru.

Prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Men-
geš poteka v skladu s pričakovanju, od osemdeset stano-
vanj jih je prodanih več kot šestdeset. Do konca septembra 
je vseljenih več kot 20 stanovanj.

s podpisom kupoprodajnih pogodb in vpisom v zemljiško knjigo 
zaključena v prihodnjih mesecih. 
Po navedbi dr. Mojce Tercelj Otorepec, konservatorske svetovalke 
pri Zavodu za kulturno dediščino Slovenije, enoti Kranj, je bila Kan-
čeva hiša prvič evidentirana kot kulturna dediščina konec 80. let 
20. stoletja, ko so se pripravljale strokovne podlage za varstvo kul-
turne dediščine v občini za potrebe prostorsko ureditvenih pogojev 
v okviru Prostorskega plana Občine Mengeš. Prvotno je bilo kot kul-
turna dediščina poleg stanovanjske hiše evidentirano tudi obokano 
nadstropno gospodarsko poslopje, za katerim je bil še do leta 2008 
ohranjen obrtni prostor nekdanje Staretove pivovarne oziroma ka-
sneje Kančeva parketarna. Konservatorska svetovalka je opozorila, 
da je bil stanovanjski del z gospodarskim poslopjem daljše zgodo-
vinsko obdobje opuščen, domačija pa prepuščena zobu časa in van-
dalizmu: »Na območju je bil najprej zgrajen današnji stanovanjsko-
-poslovni objekt, zadnji lastnik, Prva hiša iz Ljubljane, pa je pristo-
pila k sanaciji, obnovi in rekonstrukciji stanovanjskega dela hiše.« 

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Pojasnilo glede trenutnega stanja na ginekologiji v 
Zdravstvenem domu Domžale
V zadnjega pol leta sta Ginekološki dispanzer v Domžalah zapustili dve ginekologinji. Iz tega razloga je brez osebnega 
ginekologa ostalo približno 11 tisoč pacientk. Istočasno je Zdravstveni dom Kamnik zapustila še ena ginekologinja, zato 
je brez ginekologa ostalo še 5.500 žensk. Skupaj je to več kot 16 tisoč pacientk.

Ker Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ne prenese avtomatič-
no pacientk iz predhodnice na novo zdravnico, trenutno to pomeni, 
da se mora na novo opredeliti več kot 16 tisoč žensk. Zakon določa, 
da ima zavarovana oseba pri uveljavljanju pravic iz zdravstvene-
ga zavarovanja pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega 
zavoda. Zdravnik ginekolog pa je dolžan sprejeti vse zavarovane 
osebe, ki si ga izberejo, dokler ne doseže obremenitev slovenskega 
povprečja glavarinskih količnikov.
V Zdravstvenem domu Domžale smo na novo zaposlili dve speci-
alistki ginekologije in porodništva, trenutno na novo sprejema dr. 
Mojca Jemec. Druge še proste ginekologe po Sloveniji pa najdete 
na spletni strani ZZZS.
Zaradi pravil ZZZS mora vsaka pacientka osebno, s kartico zdra-

vstvenega zavarovanja, podpisati izjavo o izbiri nove ginekologinje.
Urnik registracije za dr. Mojco Jemec je objavljen na spletni strani 
ZD Domžale, kjer je zapisano obvestilo, da se bodo v avli zdravstve-
nega doma vsak ponedeljek v oktobru med 16. in 17. uro delili 
vpisni listki za cel naslednji teden. Na vsakem listku bo določen 
datum in ura vpisa.
Ker gre za izredno situacijo, vas prosimo za razumevanje in str-
pnost. Trudimo se, da bi v obojestransko zadovoljstvo čim prej rešili 
težave, ki so nastale in se Vam zato opravičujemo.

Besedilo in foto: Irena Tonin, dr. med., spec. ginekologije in poro-
dništva, vodja službe Dispanzerja za ženske

in ginekološki tim ZD Domžale
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Izgradnja vzhodnega pločnika na Kamniški cesti, 
od naselja do novega bencinskega servisa Petrol
Občina Mengeš je na vzhodni strani Kamniške ceste zgradila pločnik, ki povezuje naselje z novim bencinskim servisom 
Petrol, kar vsem omogoča varnejši sprehod do izbranih poljskih poti. Urejena je bila tudi zelenica ob vstopu v naselje 
Mengeš. Pločnik na zahodnem delu ceste, v dolžini 60 m in širini 1,5 m, se bo urejal po sprejemu rebalansa Proračuna 
občine Mengeš za leto 2019.

Za varnejši promet, predvsem najbolj ogroženih udeležencev v 
prometu, je bil v mesecu septembru urejen pločnik na vzhodni 
strani Kamniške ceste. Pločnik, ki je širok 1,5 m, je bil v dolžini 
165,81 m zgrajen od novega bencinskega servisa družbe Petrol 
do naselja. Sama gradnja je poleg pločnika, potrebnega izkopa, 
utrjevanja in nasipa, vgradnje robnika ter preplastitve, vključevala 
tudi urejanje brežin in zelenic. Dela so bila načrtovana in izvede-
na tako, da so minimalno posegala v bližnje rastlinje in okolje.  
V sklopu gradnje vzhodnega pločnika na Kamniški cesti je bila 
urejena tudi zelenica ob vstopu v naselje Mengeš. Občina Mengeš 
redno ureja krožišča in druge vpadnice v mesto, zato je enako 
uredila tudi zelenico ob vstopu v naselje Mengeš. 
V nadaljevanju se na Kamniški cesti načrtuje tudi gradnja zaho-
dnega pločnika, in sicer je v predlogu rebalansa Proračuna občine 
Mengeš za leto 2019 predvidena gradnja pločnika v dolžini 60 m 
in širini 1,5 m. Gradnja se bo začelo takoj po sprejemu predlo-
ga rebalansa na Občinskem svetu Občine Mengeš, predvidoma v 
mesecu novembru. Gradnja obeh pločnikov je pomembna za vse, 
ki se redno sprehajajo ali tečejo po bližnjih poteh na Mengeškem 
polju ter za vse obiskovalce novega bencinskega servisa družbe 
Petrol.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

V sklopu gradnje 165,81 m vzhodnega pločnika na Kamniški cesti je bila 
urejena tudi zelenica ob vstopu v naselje Mengeš

OBČINA MENGEŠ

UR ADNE URE:

ponedeljek:
8.00 - 12.00

13.00 - 15.00
sreda:

 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

petek:
8.00 - 13.00
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Pravilno recikliramo biološko razgradljive odpadke?
Znano je, da biološko razgradljivi odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, saj se ob odlaganju iz njih proizvajajo 
tudi toplogredni plini (kot je metan itd.). K bolj skrbnemu ločevanju biološko razgradljivih odpadkov zagotovo prispevajo 
tudi veljavni predpisi, ki prepovedujejo mešanje bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki. Kar z drugimi bese-
dami pomeni, da biološki odpadki ne smejo biti prisotni v zabojniku za mešane (črn) odpadke niti v zabojniku za embalažo 
(rumen), prav tako pa jih je prepovedano zlivati v odtoke ali metati v stranišče. Ste vedeli, da odlaganje ostankov hrane v 
odtoke in stranišče maši kanalizacijske cevi in privablja glodavce?

Reciklirani biološko razgradljivi odpadki = kompost
Ločevanje je obveza vsakega gospodinjstva, izvajalec javne službe pa 
mora zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje. Glavni namen ločene-
ga zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernej-
še in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so 
vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki, zbrani v okviru javne 
službe ravnanja z odpadki, predani družbam za ravnanje s tovrstni-
mi odpadki in v kompostarni predelani v kompost. Tako pridobljen 
kompost se nato koristno uporabi na primer za zasajanje površin po 
gradnji ob avtocestah ipd.

Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov je na območju občin Dom-
žale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno z uporabo rjavih za-
bojnikov, del uporabnikov, predvsem tistih na bolj ruralnem območju, 
pa ima ločevanje in odlaganje biološko razgradljivih odpadkov urejeno 
kot kompostiranje v hišnem kompostniku. Kjer je to izvedljivo, je naj-
bolj priporočljiva kombinacija obeh rešitev.

Zbiranje v rjavih zabojnikih
Med biološko razgradljive odpadke spadajo kuhinjski odpadki (ostanki 
hrane, papirnate brisačke, čajne vrečke in kavna usedlina …) in vrtni 
odpadki (rože, plevel, trava, listje, veje …).
Odvozi vsebine rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat 
tedensko, v zimskem terminu pa vsakih štirinajst dni. V poletnem ob-
dobju so rjavi zabojniki enkrat na mesec strojno očiščeni. Ob tem je 
treba 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.

Hišni kompostnik je dobrodošla rešitev
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje biološko raz-
gradljivih odpadkov, je treba le-te zbirati v kompostniku. Enako velja 
tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti rjavega za-
bojnika 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 komunalnih 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 čajne vrečke, 
- pokvarjeni živilski 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 ža-
govina 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 kako-
vosten kompost

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnov-
na plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je po-
membna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se 
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni 
material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Ku-
hinjske odpadke in ostanke hrane je treba 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 pripo-
ročljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln 
oziroma po približno pol leta, njegovo 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.

Besedilo in foto: Tadeja Jenčič, univ. dipl. kom.,
Javno komunalno podjetje Prodnik
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Praznjenje posod za biološke odpadke se izvaja: 
◦ vključno od marca do vključno oktobra na 7 dni; 

◦ vključno od novembra do vključno februarja na 14 dni. 
ZIMSKI URNIK PRAZNJENJA ZA NASELJI:  
 
Loka pri Mengšu  
 
Mengeš, ulice: 
Baragova ulica, Bognarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica, 
Glavičeva ulica, Gregčeva ulica, Grobeljska cesta, Hribarjeva ulica, Jelovškova ulica, Koblarjeva 
ulica, Linhartova cesta, Liparjeva cesta, Maistrova ulica, Omejčeva ulica, Muljava, Murnova 
ulica, Pri bajerju, Pristava, Rašiška cesta, Ropretova cesta, Slomškova ulica, Slovenska cesta 
(od Gasilskega doma proti Loki), Stara pot, Šubičeva ulica, Trdinov trg, Trubarjeva ulica, Ulica 
Dr. Zajca, Vodnikova ulica, Zadružniška ulica, Zoranina ulica 
 
 
ZIMSKI URNIK PRAZNJENJA ZA NASELJI:  
 
Topole 
 
Mengeš, ulice:  
Aljaževa ulica, Balantičeva ulica, Čopova ulica, Detelova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, 
Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, 
Jalnova ulica, Jama, Janševa ulica, Japljeva ulica, Jarška cesta, Jurčičeva ulica, Kamniška cesta, 
Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica, Levčeva 
ulica, Levstikova ulica, Medvedova ulica, Mehletova ulica, Novakova ulica, Ogrinovo, 
Prelovškova ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, Slamnikarska ulica, Slovenska cesta 
(od Gasilskega doma proti Kamniku), Staretova ulica, Steletova ulica, Svetčeva ulica, Šolska 
ulica, Šubljeva ulica, Valvazorjeva ulica, Veselovo nabrežje, Zavrti, Zupanova ulica 

44. teden 2019 ponedeljek, 28. oktober 2019 
45. teden 2019 ponedeljek, 04. november 2019 
47. teden 2019 ponedeljek, 18. november 2019 
49. teden 2019 ponedeljek, 02. december 2019 
51. teden 2019 ponedeljek, 16. december 2019 
1. teden 2020 ponedeljek, 30. december 2019 
3. teden 2020 ponedeljek, 13. januar 2020 
5. teden 2020 ponedeljek, 27. januar 2020 
7. teden 2020 ponedeljek, 10. februar 2020 
9. teden 2020 ponedeljek, 24. februar 2020 

10. teden 2020 ponedeljek, 02. marec 2020 

44. teden 2019 torek, 29. oktober 2019 
45. teden 2019 torek, 05. november 2019 
47. teden 2019 torek, 19. november 2019 
49. teden 2019 torek, 03. december 2019 
51. teden 2019 torek, 17. december 2019 
1. teden 2020 torek, 31. december 2019 
3. teden 2020 torek, 14. januar 2020 
5. teden 2020 torek, 28. januar 2020 
7. teden 2020 torek, 11. februar 2020 
9. teden 2020 torek, 25. februar 2020 

10. teden 2020 torek, 03. marec 2020 
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MATLUX ORGANIZIRA 
BREZPLAČNE DELAVNICE
Joga, pilates in meditacija nas učijo najti svoje 

resnično bistvo, vdih in izdih nas povezujeta in z 
gibanjem telesni ritem zaokrožujeta. 

Svoj termin na brezplačni delavnici si rezerviraj na: 
mateja@matlux.eu ali 070 639 113

26. 10. 2019 ob 19. uri:
Energetske vaje po Doni Eden, zvočna kopel

9. 11. 2019 ob 18. uri:
Predstavitev vaj za krepitev mišic medeničnega dna

16. 11. 2019 ob 19. uri:
Shakti krog meditacija, zvočna kopel

30. 11. 2019 ob 18. uri:
Pilates delavnica – predstavitev pravilne izvedbe 

pilates vaj

7. 12. 2019 ob 18. uri:
Shakti krog meditacija, zvočna kopel

OBVESTILO O PREHODU NA 
ZIMSKI URNIK ODVOZA BIOLOŠKO 

RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

Uporabnike javne službe zbiranja 
biološko razgradljivih odpadkov 

obveščamo, da s prvim novembrom 
začne veljati zimski urnik praznjenja 

rjavih zabojnikov.
V zimskem obdobju se zabojniki praznijo 
na 14 dni. Na tedensko praznjenje znova 

preidemo s prvim marcem.

Natančni urniki odvoza biološko 
razgradljivih odpadkov so objavljeni na 

www.jkp-prodnik.si.

Javno komunalno podjetje Prodnik

OGLASI - OBVESTILA
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Potencial turizma 
Mengša sta mladina
in njen mladi naboj
»Nadvse pomembno je, da ima Mengeš šolo, ki je usmerjena k zbiranju 
domačih vrednot,« še dodaja Dušica Kunaver. Sogovornica, rojena leta 1937, 
seveda v pokoju je danes še zelo aktivna. Njen knjižni opus obsega že več kot 
150 del s področij pedagogike, ljudske dediščine, angleščine in alpinizma. 
Velikokrat je že bila v Mengšu. Povabljena je bila na predavanja o ljudskem 
izročilu v Vrtec Mengeš, Osnovno šolo, k Mladinskemu centru, Turističnemu 
in Planinskemu društvu. »Vedno sem bila vesela pozornosti mladih, mlajših in 
najmlajših Mengšanov ob poslušanju domačih pripovedi in ob petju domačih 
pesmi.« V OŠ Mengeš je imela letos spomladi tudi tečaj angleščine za 
mengeške osnovnošolce

Otroci so že zakorakali v prve šol-
ske dni. Kakšno popotnico ste v prvih dneh 
pouka po navadi podelili učencem, danes 
tudi svojim vnukom?
Začetek šole je zagotovo pravi čas za stare 
zlate nauke šolarjem: Če želite, mladina, da 
bo v šoli lepo, bodite spoštljivi do učiteljev 
in tovariški do svojih sošolcev. Ničesar sla-
bega ne naredi, ničesar takega, kar ne že-
liš, da bi kdo drug naredil tebi. Če se držiš 
te stare modrosti, bo življenje lepše, nam 
vsem.

Otroci in ljudska dediščina so dota priho-
dnosti, večkrat poudarjate. Kako vidite 
občino Mengeš v luči njene zgodovine v 
prihodnosti? 
V slovenskem prostoru je Mengeš edinstven 
kraj, ki slovi po glasbi in glasbilih. Menge-
ške harmonike so slovenski narodni inštru-
ment, so pojem vesele glasbe, ki prinaša ve-
drino v delo in praznik. Mengeš je znan tudi 
po pritrkavanju – po mogočni pesmi zvonov. 
Ravno ljudska glasba je nadvse pomembna 
v zgodovini našega naroda. V svoji zakla-
dnici naš narod hrani deset tisoče ljudskih 
pesmi, ki jih je naš človek stoletja in stoletja 
prepeval, v veselju in žalosti, ob delu in pra-
znikih. Tudi meni je ljudska pesem že kot 
otroku segla globoko v dušo.

Kdo je vplival na vas v otroštvu, da vam je 
ljudska pesem tako pri srcu? 
Moja mama je zelo rada pela in znala je ve-
liko ljudskih pesmi, ki nam jih je, otrokom, 
pela vsak dan. S pesmijo nam je zelo lajšala 

INTERVJU: Dušica Kunaver

»Nobenega šolskega predmeta ni, kjer učitelj 
ne bi mogel pritegniti šolarjeve pozornosti 
z ljudsko pripovedjo, s pesmijo, z obrtjo, s 
pregovorom, z ljudskim ornamentom, z neiz-
mernim ljudskim znanjem, ki ga je naš narod 
dolga stoletja prenašal iz roda v rod.«
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težke vojne dni. Zvečer, ko je bila za večerjo 
samo prežganka – na žlici masti prežgana 
žlica moke in zalita z vodo – smo po taki ve-
čerji imeli pevske urice. Danes sem nekako 
pozabila na lakoto, lepi večeri ob petju pa so 
mi še danes lep spomin na otroštvo.

Je v Mengšu še kakšen zanimiv del dedi-
ščine, ki ni toliko poznan javnosti in morda 
tudi (mlajšim) Mengšanom?
Mislim, da je v Mengšu premalo poznana 
ljudska pripoved, ki pojasnjuje ime kraja. 
Zapisal jo je Janez Trdina. »V času pokri-
stjanjevanja je poganskemu vojvodi Mengu 
z redkimi preživelimi borci uspelo zbežati z 
bojišča. V globokem gozdu so našli skalnat 
grič in se odločili, da bodo na njem zgradili 
varno gradišče. V skalni duplini pod gričem 
je Mengo našel dva krščanska puščavnika. 
Vrgel ju je v ječo. Tam bi umrla od lakote, če 
jima ne bi njun ječar skrivaj prinašal hrano. 
Mengo je postajal vse bolj okruten. Napadal 
je popotnike in jih ropal. Puščavnika v nje-
govi ječi sta medtem tiho prenašala trplje-
nje. To je njunega ječarja tako ganilo, da je 
še sam postal kristjan in je puščavnikoma 
pomagal pobegniti. V strahu pred Mengom 
je še sam pobegnil z njima. Nekega dne je 
bil Mengo na lovu. Napadla sta ga dva mer-
jasca. Mengu je uspelo, da ju je ubil, vendar 
tudi on je bil hudo ranjen. Ko se je prebudil 
iz omedlevice, je bil v skalni votlini in pred 
seboj je zagledal oba puščavnika in njunega 
nekdanjega ječarja, svojega hlapca. Bil je 
prepričan, da mu je odbila zadnja ura, toda 
zmotil se je. Vsi trije možje so ga skrbno 
negovali. Ko je postal spet čil in zdrav, je 
sprejel krst in se odločil, da bo popravil kri-
vice, ki jih je storil v življenju. Pod gričem, 
na katerem je stalo njegovo gradišče, je dal 
sezidati zavetišče, v katerem so popotniki 
dobili hrano in prenočišče.« Pod Mengovim 
gričem, ki danes nosi ime Gobavica, je po-
časi začelo rasti naselje z imenom Mengeš.

Živeli ste v času in vrednotah ljudske 
ustvarjalnosti, kar je velikokrat tudi lajšalo 
težka občutja tistega časa. Kje vse vidite 
današnjo vrednost te dediščine? 
Z velikim spoštovanjem sprejemam vso ljud-
sko dediščino. Ljudska ustvarjalnost je po-
magala našemu narodu preživeti trdo, zelo 
trdo zgodovino. Preživeli smo veliko hudega, 

a v današnji čas smo prinesli svoj jezik in 
tisoče šeg, tisoče pesmi, tisoče pripovedi, 
tisoče pregovorov in še in še.

Tako kot oče in mati, je tudi vaš mož Aleš 
Kunaver, vrhunski alpinist, prispeval k 
temu, da ste se lotili zbiranja ljudske dedi-
ščine. Kako se je to kazalo pri njem?
To so bili časi velike navezanosti na do-
movino. Moj mož Aleš je vodil šest hima-
lajskih odprav. Na prvi odpravi, leta 1960 
na Trisulu, so bili naši alpinisti himalajski 
začetniki, leta 1975 pa so z vzponom po 
južni steni osemtisočaka Makaluja postali 
najboljše alpinistično moštvo na svetu. V 
svetovni zgodovini alpinizma tak vzpon – v 
petnajstih letih od začetnikov do svetovnega 

vrha – nima primerjave. Ne bi pa naši fantje 
zmogli takega napora, če ne bi nosili v sebi 
globljih ciljev. Ob globokem domoljubju so 
želeli dokazati svetu, da so tudi majhni na-
rodi sposobni velikih dejanj. 
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Ne bi pa naši fantje zmogli takega na-
pora, če ne bi nosili v sebi globljih ci-
ljev. Ob globokem domoljubju so želeli 
dokazati svetu, da so tudi majhni naro-
di sposobni velikih dejanj.

»Če želite, mladina, da bo v šoli lepo, 
bodite spoštljivi do učiteljev in tovariški 
do svojih sošolcev. Ničesar slabega ne 
naredi, ničesar takega, kar ne želiš, da 
bi kdo drug naredil tebi. Če se držiš te 
stare modrosti, bo življenje lepše, nam 
vsem.«

»V slovenskem prostoru je Mengeš edinstven kraj, ki slovi po glasbi in glasbilih.«
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Poklicno ste se vse življenje ukvarjali s po-
učevanjem angleščine. Kaj vas je napeljalo 
k izbiri tega poklica?
Moram priznati, da študij angleščine in ru-
ščine ni bil izbor, ki sem si ga želela. Zelo 
rada bi študirala etnologijo in slovenščino, a 
si tega študija preprosto nisem mogla »pri-
voščiti«. Maturirala sem leta 1955 – deset 
let po koncu vojne. Doma smo živeli zelo 
skromno. Oče kot invalid je le s težavo pre-
življal petčlansko družino, zato sem se takoj 
po maturi zaposlila. Kot študentka anglisti-
ke sem veliko lažje dobila zaposlitev, kot pa 
bi jo kot študentka slovenščine in etnologije. 

Za katedrom ste stali skoraj štiri desetletja. 
Kdaj in kako ste prišli do spoznanja, da je 
treba poenostavili angleško slovnico?
Čim sem prebrodila prva učiteljska »vajeni-
ška« leta sem že začela snovati poenosta-

INTERVJU: Dušica Kunaver

vljanje angleške slovnice. Šolski učbeniki so 
se mi vedno zdeli preveč polni podrobnosti 
in razdrobljenosti – od lekcije do lekcije. Če 
je veliko dreves, gozda ne vidiš – trdi stara 
modrost. Tako sem začela graditi mavrično 
bližnjico do angleščine in jo gradim še danes. 
Ta metoda ne obravnava le temeljev angle-
ščine, ampak kaže pot do poenostavljanja 
skoraj vseh evropskih jezikov. Gradiva v zbir-
ki Angleščina po mavrični bližnjici pa segajo 
od zgodnjega učenja do konca srednje šole.

Kaj se vam je kot učiteljici še zdelo pomemb-
no pri učnih načrtih, da bi se spremenilo?
Skupaj s številnimi kolegi – učitelji žalujem 
za vsebinami, ki so jih šolske reforme odstra-
nile iz učnih načrtov, na primer lepopis in 

sva imeli v nekaj urah našega druženja mo-
žnost mengeškim otrokom le prikazati tehni-
ke, ki bi jih bilo treba kontinuirano izvajati 
in poglabljati. Ta problem na splošno bi zato 
katera koli šola morala reševati veliko širše 
in globlje.

Kakšno misel bi dali današnji mladini, da 
bi se lažje spoprijemala z izzivi sedanjosti 
in prihodnosti?
Čim manj pametno-telefonskih, računalni-
ško-igralskih in drugih tehnoloških pripo-
močkov, ki današnji mladini krajšajo mla-
dost. Prekratka je mladost, da bi jo podar-
jali telefonom! Načeloma tudi nasprotujem 
preveliki meri zunajšolskih dejavnosti učen-
cev. Naj gredo otroci raje na igrišče. Mladim 
staršem pa bi svetovala, da bi bilo bolje kdaj 
pa kdaj “ustaviti konje” in iti z otrokom v 
sosednji gozd na sprehod ob prijetnem kra-
mljanju. Ne pozabimo resnice, da vse poča-
ka – le otrok zraste, prehitro zraste, mi pa se 
prepozno zavemo, da smo marsikaj lepega 
zamudili.

lepo vedenje, vsekakor pa bi morali obogatiti 
učne načrte vseh predmetov s slovenskim 
ljudskim izročilom. Nobenega šolskega pred-
meta ni, kjer učitelj ne bi mogel pritegniti 
šolarjeve pozornosti z ljudsko pripovedjo, s 
pesmijo, z obrtjo, s pregovorom, z ljudskim 
ornamentom, z neizmernim ljudskim zna-
njem, ki ga je naš narod dolga stoletja pre-
našal iz roda v rod.

Metodo mavrične bližnjice je potrdil tudi 
Republiški strokovni svet, Avtorska agencija 
za Slovenijo pa jo je registrirala kot zašči-
teno delo. In ob teh gradivih ste imeli tudi 
tečaj angleščine v OŠ Mengeš.
Ob gradivih za zgodnje učenje sva imeli na 
OŠ Mengeš z Urško Vahtar (op. izobraževal-
na trenerka, viš. pred.) tečaj angleščine za 
otroke s priključitvijo vsebin učenje učenja. 
Vključene so bile metode z glasbeno didak-

tičnimi pripomočki ter gibalne tehnike za 
umirjanje, koncentracijo, osredotočanje, 
ustvarjalnost ...

Ta oblika učenja in izkustva je bila novost v 
Mengšu, z nekoliko drugačnim pristopom. 
Kakšen je bil vaš vtis?
Predvsem se mi kombinacija glasbe, giba-
nja in učenja zdi nadvse odlična kombina-
cija. To je zagotovo že pred 2000 leti vedel 
Aristotel, ki je ustvaril šolo peripatetikov 
– sprehajalcev. Svojim učencem je preda-
val, medtem ko se je z njimi sprehajal po 
šolskem vrtu. Vedeti moramo, da otrok po 
naravi potrebuje gibanje in da je zanj dol-
gotrajno mirno sedenje v šolski klopi zunaj 
njegovih naravnih možnosti. Midve z Urško 

Kako bi ljudsko dediščino približali mladim? 
Vsi se moramo zavedati, da je časa za raz-
iskovanje krajevnega ljudskega izročila zelo 
malo. Bogastvo našega ljudskega izročila je 
ustvarila predvsem starosvetna slovenska 
vas, ki pa bo vsak čas postala zgodovina. 
Zadnje žanjice s srpom, zadnji kosci s koso, 
zadnji mlatci s cepci, zadnje predice s kolo-
vrati, so danes stari 90–95 let! Samo ostare-
la babica še ve, kaj je bil stoletja predpisan, 
a nikjer zapisan jedilnik za kosce na dan ko-
šnje – v naši vasi! V sosednji vasi je bilo že 
nekaj drugega. Pri nas ima vsaka vas svoj 
glas! Vsak drobec tega nenapisanega izroči-
la je dragoceni košček podobe življenja na 
naših tleh. Treba je pred pozabo rešiti, kar 
se rešiti da. To zmorejo samo šolarji, ki bi v 
šoli dobili raziskovalno nalogo in bi obiskali 
najstarejše krajane in zapisovali njihove pri-
povedi.

Kakšni so vaši načrti za prihodnja leta?
Zbranega imam veliko narodopisnega gradi-
va in rada bi izdala čim več knjig o krajev-
nem ljudskem izročilu. Tudi o Mengšu imam 
zbranega že veliko gradiva.

Besedilo in foto: Jože Vahtar

»Prekratka je mladost, da bi jo podar-
jali telefonom! … Naj gredo otroci raje 
na igrišče.«

»Predvsem se mi kombinacija glasbe, gibanja in učenja zdi nadvse odlična kombinacija.« 
Dušica Kunaver in učenci v OŠ Mengeš, maj 2019.

Mengšan – oktober 201912
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Celotno tridnevno dogajanje pa se je začelo že v petek z nastopom Zvite feltne in 
Mambo Kingsov v velikem šotoru, ki je bil tokrat postavljen na osrednjem parki-
rišču za Kulturnim domom. V soboto pa se je začelo pravo sejmarjenje s stalnimi 
glasbenimi in kulturnimi nastopi, predstavitvami starih običajev in rokodelstva, 
s predstavitvijo mengeških društev in obilo zabave za otroke ter nakupnih prilo-
žnosti na več kot 30 stojnicah, ki so se razvrščale ob Pšati in poti med igrišči. 
Pomemben del programa je bilo praznovanje 135. obletnice Mengeške godbe, ki 
so jo proslavili z jubilejnim koncertom in nastopom prijateljskih godb in orkestrov.
Zaključek v nedeljo je pustil dobro popotnico za prihodnje leto in zagotovilo obi-
skovalcev, razstavljavcev in organizatorjev, da se zopet snidejo ob Pšati.

Besedilo in foto: E. V.

Tako je dejal Matjaž Repnik, predsednik KD Mihaelov sejem, organiza-
tor letošnjega sejmarjenja. Nato so fanfare Mengeške godbe v soboto, 
21. septembra, uradno odprle mengeški sejem obiskovalcem. Tokrat že 
27. po vrsti je skupaj z lepim vremenom privabil množico razstavljavcev 
in obiskovalcev.

V Mengšu 
zmoremo vse

REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

Z besedami "Dobrodošli na 27. sejmu v Mengšu" je 
predsednik KD Mihaelov sejem, Matjaž Repnik, odprl 
letošnje sejmarjenje.

Brez suhe robe tudi v Mengšu ne gre

Iz leve: Nataša Vrhovnik Jerič, Maja Jerič, župan Franc Jerič, gosta iz Hrvaške, 
direktor TZ Bale Sandi Drandić in soproga ter Matjaž Repnik
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Letos je razstava Sprehod ob Pšati, ki jo je priredilo 
Likovno društvo Mengeš, imela novo lokacijo. 
Predsednica Leonida Goropevšek je poudarila, da 
je bila letošnja razstava jubilejna deseta na tem 
sejmu. Razstava je bila tudi prodajna in vsako leto 
kakšno sliko tudi prodajo.

Na sejmu je Tomaž Kvasnik iz podjetja Osti Jarej 
prikazal izdelovanje bronastega in bakrenega 
vrtnega orodja ter nakita. Od sejma je pričakoval 
predvsem dober obisk in sproščeno vzdušje. 
Tokrat je bil prvič v vlogi razstavljavca.

Stoparji so odprli sobotno glasbeno dogajanje

Župan Franc Jerič je pozdravil vse zbrane goste 
in organizatorje ter izrazil zadovoljstvo nad leto-
šnjim dogajanjem na Sejmu v Mengšu. Stalna razstava likovnega društva je dobila novo lokacijo na začetku sejma

Stojnice so se šibile pod blagom in popusti so dodatno vabili mimoidoče
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Kot soorganizator tradicionalnega sejma je podjetje Toma prireditve 
sodelovalo petič. V vseh teh letih skupnega delovanja smo doživeli 
marsikaj in se ob tem tudi vsakič nekaj novega naučili. Lahko trdimo, 
da delujemo kot dobro uigrana ekipa, ki velikokrat misli iste misli in 
stori prava dejanja, brez odvečnih besed. Predvsem pa vsi gojimo isto 
željo, skušati s pestrim programom na idilično lokacijo privabiti staro 
in mlado, žurerje in mlade družine, domačine in obiskovalce iz sose-
dnjih in bolj oddaljenih krajev, ki v raznoliki ponudbi vedno najdejo 
nekaj zase. Nekatere le za kakšen trenutek ali kratek postanek, druge 
za sproščeno družinsko kosilo, ni pa malo tistih, ki naš trud s svojim 
obiskom podpirajo sleherni dan sejma. Veseli smo vseh starih in novih 
obiskovalcev, saj so dokaz, da svoje delo dobro opravljamo. Marsikdo 
pravi, da se čuti, da delamo s srcem. In to je za nas najlepša pohvala.
Letošnji dogodek smo združili s praznovanjem 135. obletnice delo-
vanja, po vsej Sloveniji in prek meja poznane Mengeške godbe, ki je 
znova dokaz, da le s predanim delom in pod pravo taktirko dosegaš 
želene uspehe. Lahko se pohvalimo, da enako dobro kot z godbeniki, 
vsa leta sodelujemo tudi z drugimi domačimi društvi, katerih člani s 
svojim prostovoljnim delom nesebično sodelujejo pri oblikovanju po-
dobe in pri sami izvedbi dogodka. V želji in prizadevanju ohranjati 
zavedanje in poznavanje naše ne tako oddaljene preteklosti, posebno 
pozornost posvečamo predstavitvi starih rokodelskih spretnosti. Letos 
smo v sodelovanju z društvom Backove vezilje pričarali tudi utrinek 
dela in življenja na starem kmečkem dvorišču, kar je bilo nagrajeno 
tudi s priznanjem za najbolj izvirno stojnico.
Hvaležno se za letos poslavljamo od vas z besedo hvala. Hvala vsem 
posameznikom in društvom ter skupinam za sodelovanje, pomoč in 
organizacijo, hvala stojničarjem za udeležbo, hvala vsem prebivalcem 
Mengša za razumevanje in potrpežljivost, hvala nastopajočim in izva-
jalcem programa, hvala gospodu župniku in udeležencem sv. maše. 
Hvala vsem obiskovalcem sejma, ki ste z izjemno obiskanostjo poka-
zali, da se v Mengeš, kjer smo doma »vesel ljudje«, vedno znova radi 
vračate.

Besedilo: Martina Vesel

Letošnja jesen nam je, za razliko od lanske, postregla s pre-
čudovitim vremenom, ki je v dobršni meri prispevalo k uspe-
šni izvedi 27. Sejma v Mengšu.

Tradicija z roko v roki 
čudovitega konca tedna

REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

Dvig zastave ob odprtju sejma je letos zamenjala 
postavitev v šotoru

Na stojnicah so se našli tudi izdelki, ki jih je v klasičnih trgovinah težje 
najti

Na sejmu je bilo več kot 30 stojničarjev, ki so v sončnem dnevu vabili 
kupce

Glavni oder je le redko sameval
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Glavni oder je le redko sameval

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - oktober in november 2019
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sobota, 12. oktober ob 9. uri
sreda, 16. oktober

RAY Zaposlitveni portal - Mednarodno petdnevno 
usposabljanje za mlade od 19 do 30 let

Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sobota, 12. oktober ob 10. uri Rojstnodnevna animacija Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

nedelja, 13. oktober ob 10. uri Rojstnodnevna animacija Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

ponedeljek, 14. oktober ob 
17:15

Praktična angleščina za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 16. oktober ob 15:30 Gledališka šola za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 16. oktober ob 19. uri Pilates vadba Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

ponedeljek, 21. oktober ob 
17:15

Praktična angleščina za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 23. oktober ob 15:30 Gledališka šola za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 23. oktober ob 17. uri Kako iz depresije, tesnobe in panike? Društvo AIA - Mladinski center mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 23. oktober ob 19. uri Pilates vadba Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sobota, 26. oktober ob 17. uri Risanke - Neverjetni 2 Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

nedelja, 27. oktober ob 15. uri Delavnica kreativnih kolažev Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

ponedeljek, 28. oktober ob 
17:15

Praktična angleščina za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 30. oktober ob 15:30 Gledališka šola za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 30. oktober ob 19. uri Pilates vadba Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

ponedeljek, 4. november ob 
17:15

Praktična angleščina za mlade Društvo AIA - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 6. november ob 18. uri Zanimivo popotovanje: Životinjsko carstvo' Avstralije Društvo AIA - Mladinski center mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

sreda, 13. november ob 19. uri Ženske so z lune, moški so z marsa Društvo AIA - Mladinski center mengeš, Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ
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Mengeška godba v sklopu 27. Sejma v 
Mengšu praznovala 135. obletnico delovanja
Predzadnji septembrski konec tedna je bil v Mengšu obarvan godbeno. V petek, 20. septem-
bra, sta bila v KD Mengeš slavnostni koncert in akademija, v sklopu katere so bila podeljena 
priznanja godbenikom, v soboto zvečer pa je bil pod sejemskim šotorom 27. Sejma v Mengšu 
pravi glasbeni spektakel z Mengeško godbo v glavni vlogi ter gosti, tridnevno praznovanje 
smo zaokrožili z nedeljskim srečanjem sedmih godb in dogodkom Plešemo z godbo.

REPORTAŽA: Sejem v Mengšu

Platinasto Liparjevo priznanje za 60-letno igranje pri Mengeški godbi je 
prejel Janez Per. Foto: Jože Kavčič

Tradicionalno igranje pri sejemski sv. maši. Foto: Jože Kavčič

Petkov slavnostni koncert, ki ga je povezo-
val Niko Robavs, si bo polna dvorana poslu-
šalcev zagotovo zapomnila po raznolikem 
glasbenem repertoarju, ki odlikuje Menge-
ško godbo in kapelnika Dimitrija Ledererja, 
mengeškem solistu na klarinetu Mihu Ko-
scu ter osrednji solistki, odlični sopranistki 
Mojci Bitenc Križaj, ki je z godbo poustvarila 
štiri arije, ter po podelitvi priznanj. Najprej 
sta priznanja vsem zaslužnim godbenikom, 
društvom ter drugim deležnikom, ki s svojim 
delom pripomorejo k uspešnemu delovanju 
društva, podelila predsednik Gregor Žun in 
podpredsednik Damijan Budja. Predsednik 
JSKD, območne izpostave Domžale, Matej 
Primožič je godbenikom podelil Gallusova 
priznanja za več kot 5, 10, 15 in 25 let god-
beništva. Prav posebna priznanja, Liparjeva 
priznanja, imenovana po nekdanjem ka-
pelniku Petru Liparju, ki je godbo vodil kar 
52 let, so iz rok predsednika in Liparjeve-
ga pravnuka, kapelnika Dimitrija Ledererja, 
prejeli Jožko Per in Edo Malus za več kot 

Solistka sopranistka Mojca Bitenc Križaj.
Foto: Jože Kavčič

Pevca Darja Kosec in Sebastijan Fabčič z godbo. Foto: Žiga Mikeli

Solo kitarist Matic Smolnikar.
Foto: Žiga Mikeli
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50-letno igranje pri godbi, ter Marjan Trobec 
in Janez Per za 60- in večletno delovanje v 
društvu. Sledili so še nagovori in čestitke žu-
pana, prof. Tomaža Habeta, predstavnikov 
mengeških društev ter drugih povabljenih go-
stov, Mengeška godba je uvod v praznovanje 
jubileja tradicionalno zaključila z Mengeško.
Sobotni večerni več kot tri ure trajajoči glas-
beni spektakel, ki sta ga humorno povezovala 
Štefan Lorber in Maja Keržič, je postregel s 
širokim repertoarjem Mengeške godbe. God-
benice in godbeniki so zaigrali v novih god-
benih majicah ter predstavili novo zgoščenko 
z naslovom Kdo so pa to? Na odru so se jim 
pridružili Slovenski muzikantje s pevskim du-
etom, ki ga tvorita Darja Kosec in Sebastijan 
Fabčič. Z godbo so zaigrali in zapeli tudi člani 
Tria Roberta Smolnikarja, ki se jim je v sklad-
bi Slovenski kruh pridružila godbenica Maja 
Keržič. Zaključek je bil tradicionalno v rock 
ritmih. Jagodni izbor rock skladb je z godbo 
zapel Martin Špendl, kitarske sole pa je odlič-
no odigral Matic Smolnikar.
Godbenice in godbeniki smo imeli dovolj ener-
gije, da smo nastopili tudi v nedeljo, celo več 
od načrtovanega. Najprej smo tradicionalno 
igrali pri sejemski sv. maši, sodelovali pri sne-
manju veteranske sekcije za avstrijsko televi-
zijo ORF, odigrali krajši koncert pred kosilom 
ter nato gostili sedem povabljenih godb. Na 
srečanju Plešemo z godbo so sodelovali: Ve-
teranska sekcija Mengeške godbe, Godba Lu-
kovica, Mestna godba Metlika, Pihalna godba 
Moravče, Godba Domžale, Papirniški pihalni 
orkester Vevče in Puhački orkestar – limena 
glazba KUD-a Matka Laginje Sv. Lovreč s Hr-
vaškega, ki je v letos prav tako obeležil 135 
let delovanja. 
Praznovanje 135. obletnice delovanja godbe 
z dvema godbenima koncertoma, krajšim ne-
deljskim nastopom in srečanjem godb Pleše-
mo z godbo ter bogat spremljevalni program, 
tj. dan odprtih vrat v godbenem domu in bo-
gat srečelov, je po mnenju obiskovalcev in po-
slušalcev odlično uspelo, kar je dalo nam sla-
vljencem, godbenicam in godbenikom Menge-
ške godbe dodaten zagon, da bomo tudi v pri-
hodnje pripravili nove odlične dogodke. Hvala 
vsem za pomoč in udeležbo na praznovanju.

Besedilo: Maja Keržič

Pogled z odra. Foto: Jože Kavčič

Prejemniki Liparjevih priznanj Edo Malus, Jože Per in Janez Per skupaj s kapelnikom Dimitrijem Ledererjem 
in predsednikom Gregorjem Žunom. Foto: Jože Kavčič

Mengeška godba in kapelnik Dimitrij Lederer.
Foto: Žiga Mikeli

Skladbo Carmen fantazija je odlično odigral 
klarinetist Miha Kosec. Foto: Jože Kavčič

Slavnostni koncert ob 135. obletnici Mengeške godbe s solistko Mojco Bitenc Križaj.
Foto: Jože Kavčič
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Prenovljena cesta na Spodnje Dobeno
Poletno zatišje, ki v poletnih mesecih zajame dobršen del sveta, je doseglo tudi Dobeno, najbolj zeleno in najviše ležeče 
naselje v naši občini. To se je odražalo predvsem na parkiriščih dobenskih gostincev, na cestah v naselju in celo na pohodnih 
poteh je bilo opaziti manj ljubiteljev narave. Mir in tišina pa sta se izognila Spodnjemu Dobenu, za kar so poskrbeli delavci 
Gorenjske gradbene družbe.

Žled, ki je leta 2014 povzročil veliko škode, 
predvsem v gozdovih na našem območju, je 
močno poškodoval tudi cesto na Sp. Dobeno. 
Podrta in izruvana drevesa so močno poško-
dovala zaščitno ograjo in brežino. Kamenje in 
skale, ki jih niso več držale korenine in debla 
podrtih dreves, so padale na zgornjo in tudi 
spodnjo dobensko cesto, kar je ogrožalo var-
nost vseh uporabnikov te prometne povezave. 
Ker je bila cesta na Sp. Dobeno v zasebni la-
sti, občina ceste ni mogla sanirati, dokler se 
lastništvo ni uredilo. Urejanje lastništva med 
lastnikom in občino pa se je zaradi različnih 
(neznanih?) vzrokov vleklo kar nerazumna štiri 
leta, sledil je razpis za izvedbo del in spet je 
minilo precej časa, da je ponudnik ujel finanč-
ni okvir, ki ga je občina namenila za 1. fazo 
obnove te ceste. 
Tako se je sanacija 190 m nevarne ceste (prve 
faze) začela skoraj pet in pol let po poškodbi. 
8. julija 2019 so delavci začeli dela. Za raz-

širitev ceste so morali odstraniti dobršen del 
skalne brežine, utrditi podlago in urediti odvo-
dnjavanje, ob cesti so položili tudi el. kabel in 
postavili cestne svetilke. Zadnje dni v avgustu 

so položili asfalt in zmontirali zaščitno ograjo. 
Poleg navedenih del so zaradi širitve ceste in 
večje varnosti odmaknili tudi korito studenca 
bolj v breg,  proti izviru. Dela so bila končana 
v predvidenem roku in prebivalci Sp. Dobe-
na so povedali, da je delo opravljeno kakovo-
stno in da so bili izvajalci korektni in so jim 
omogočili, da so lahko po potrebi vsak dan 
z avtom opravili pot v dolino. Zadovoljni so, 
da so kljub (pre)dolgemu čakanju na popravilo 
končno dobili obnovljeno in razširjeno cesto, 
ki jim omogoča varnejšo vožnjo, in upajo, da 
za sanacijo drugega dela oziroma dokončanje 
ceste v naselju ne bo treba čakati toliko časa 
kot sedaj. 
Že prvega septembra (prva nedelja v septem-
bru) so zavzeti Ločani na igrišču športnega 
društva pripravili »vaške igre« v Loki, ki se 
jih vsako leto udeležijo ekipe iz Loke, Mengša 
in letos drugič tudi dobenska ekipa. Letos je 
sodelovalo pet ekip. Ker je bilo precej pred-
vsem mlajših Dobencev zadnji teden še na 
dopustu ali pa so preveč »sramežljivi«, smo 
bili v sredo na sestanku še v dvomih, ali nas 
bo sploh dovolj za sodelovanje. No, v nedeljo 
pred začetkom  tekmovanja pa se nas je s po-
močjo »izposojenih« in z udeležbo najstarejše, 
a »mladostno zagrete« tekmovalke Vide zbralo 
dovolj za sodelovanje na igrah. Kljub težavam 
smo želeli izboljšati lansko uvrstitev, tako smo 
se zavzeto borili v vseh nastopih in na koncu 
le za eno točko zaostali za drugim mestom. 
A ne glede na rezultat je bila prireditev zelo 
zanimiva, pestra in vesela, s poudarkom na 
druženju in prijetni zabavi vseh sodelujočih. 

  
Besedilo in foto: Tone Vidrgar  

Začetek sanacije 190 m dolgega cestnega odseka

Urejena je tudi okolica studenca

Nova cesta je tudi širša in zato bolj varna za promet
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Praznik na Dobenu
Tradicionalni dobenski praznik, ki ga organizira Turistično društvo Dobeno, že nekaj let skupaj s kmečkim turizmom 
»Blaž«, je bil letos izveden že devetič. Po organizacijski plati najzahtevnejši in po udeležbi najbolj obiskan dogodek v 
letu na Dobenu, s pestrim programom in dobrim izborom nastopajočih vsako leto privabil lepo število obiskovalcev. Žal 
nam vreme, ki nam zadnjih nekaj let ni bilo naklonjeno, tudi letos ni šlo na roko. Kljub slabi vremenski napovedi smo se 
odločili, da prireditev izpeljemo. Tako smo na prizorišču postavili nekaj šotorov (»arafatov«), da bi v primeru dežja lahko 
izvedli planirane dogodke.

Dobenski praznik je družabni, zabavno-špor-
tni in kulturni dogodek, v izvedbi TD Dobeno, 
ki povezuje mlade in starejše, domačine in 
obiskovalce. Ker pa kraj nima lastnega pro-
stora za takšno ali podobno prireditev oz. 
druženje, smo tudi letos združili moči s KT 
Blaž. 
Letos je bila v sklopu prireditve organizirana 
tudi slavnostna otvoritev sanirane in razširje-
ne ceste na Spodnje Dobeno, ki je bila kon-
čana konec avgusta. 
Program, ki se je začel ob trinajsti uri, je po-
vezovala simpatična voditeljica Radia  Vese-
ljak, za veselo razpoloženje pa sta poskrbela 
narodno-zabavna ansambla Lunca in Vihar-
nik, ki sta s plesnimi ritmi  obiskovalce vabila 
na plesišče.  

Vse obiskovalce je na vhodu prijazno pozdra-
vila ekipa, na stojnici dobrodošlice TD Do-
beno jim je ponudila bogat izbor domačega 
peciva, okusen narezek in domače alkoholne 
in brezalkoholne pijače, kar so prispevali do-

mačinke in domačini. Očitno je bila ponudba 
dobra, saj se je nemalo gostov vračalo k stoj-
nici. Med prireditvijo je potekal tudi sreče-
lov z bogatimi dobitki, vsaka srečka je bila 
dobitna. 
Tudi za otroke je bilo poskrbljeno, da se niso 
dolgočasili, pod šotorom pri vhodu je bila za-
nje organizirana kuharska delavnica »Lonček 
kuhaj«, poleg nje pa so dekleta otrokom po-
slikavale obraze, težko je reči, kaj je otroke 
bolj privabilo, važno je, da so otroci uživali. 
Prireditve se je kljub slabi vremenski na-
povedi udeležilo kar precej ljudi, tudi nekaj 
poznanih občinskih obrazov je bilo prisotnih, 
tudi mengeški župan, ki je med prireditvijo 
pozdravil vse navzoče in jim zaželel prijetno 
počutje. 
Za uspelo prireditev 9. dobenskega praznika 
so zaslužni člani TD, ki so pomagali pri orga-
nizaciji in izvedbi dogodka in seveda ekipa 
KT Blaž, ki je vseskozi skrbela, da obiskovalci 
niso bili lačni in žejni v času dogodka. 
Posebna zahvala pa gre številnim sponzorjem 
in donatorjem, ki so s svojimi prispevki (bo-
gatimi dobitki za srečelov in finančnimi pri-
spevki) pripomogli, da smo uspešno izpeljali 
dobenski praznik.  

  
Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Stojnice, dobra hrana, pisača, družba in vesele viže

Tokratna novost je bila delavnica Lonček kuhaj
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»Piromani« na vaških igrah

V soboto, 14. septembra, smo se skupaj 
z gasilci iz PGD Trzin odpravili na državno 
orientacijo na Kope. Tekmovanja smo se 
udeležili z ekipama pionirjev in pripravnikov 
ter dvema ekipama mladincev. Pionirji so 
se preizkusili v vaji z vedrovko, vezanju vo-
zlov, topografskih znakih in praktični vaji iz 
orientacije, nato pa so morali premagati še 
dva kilometra dolgo progo. Mladinci so vsem 
naštetim vajam dodali še hitrostno spajanje 
na trojak in hitrostno zvijanje cevi, preteči 
so morali 3 kilometre. Ekipe pripravnikov 
so začele z vajo postavitev orodja, nato je 
sledilo 5 kilometrov teka, sledile so točke s 
topografskimi znaki za praktični preskus zna-

nja iz orientacije, navezavo orodja, hitrostno 
zvijanje cevi in vajo v napad. Po končanem 
tekmovanju je sledilo okrepčilo ter nato še 
ogled policijskih, vojaških in gasilskih vozil. 
Pred uradnim zaključkom tekmovanja je bila 
še razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov 
in priznanj.
Uvrstitve naših ekip so bile:
• pionirji: Maks Lipovšek, Mark Dimic Re-

panšek, Žiga Justin – 11. mesto izmed 
34 ekip;

• mladinci: Marko Mali, Matic Lipovšek, 
Maj Purnat – 5. mesto, ter Žan Mark Lo-
boda, Žan Luka Burgar, Anžej Šarc – 15. 
mesto izmed 33 ekip;

PGD Loka pri Mengšu v mesecu septembru 2019

Operativno – izobraževalna dejavnost
V ponedeljek in torek, 2. in 3. septembra, se je operativni član Miha Jerič udeležil tečaja za gašenje notranjih požarov – mo-
dul A v Izobraževalnem centru GZS v Sežani. Tečaj je uspešno opravil in pridobil navedeno specialnost.

Ekipi mladincev z mentorjem na tekmovanju v Trzinu

• pripravniki: Urban Ručigaj, Matej Ci-
merman, Lucijan Štempelj – 8. mesto 
izmed 32 ekip.

Mentorji in spremljevalci: Robert Ručigaj, 
Miha Jerič, Sašo Jenčič, Kaja Ručigaj, Franc 
Malus, Rosvita Štempelj, Matej Mitrovič.
V soboto, 21. septembra, je v Trzinu pote-
kalo mladinsko tekmovanje GZS – Regija 
Ljubljana III. Pionirji, ki so sestavljali ekipo 
skupaj s PGD Mengeš, so se najprej po-
merili v vaji z vedrovko, nato je sledila vaja 
razvrščanja in še štafeta. Mladinci so zače-
li z vajo z ovirami za mladince, nadaljeva-
li z vajo razvrščanja in zaključili s štafeto. 
V nadaljevanju je sledila še podelitev medalj 
in pokalov. Pionirji so osvojili 8. mesto, mla-
dinci pa 5. mesto.
Tekmovalci:
• pionirji – Rosvita Štempelj, Tilen Do-

vžan, Urban Dovžan, Martin Dovžan, 
Mark Dimic Repanšek;

• mladinci – Žan Mark Loboda, Marko 
Mali, Matic Lipovšek, Maks Lipovšek, 
Jure Slabajna, Maj Purnat, Žiga Justin, 
Miha Justin, Anžej Šarc.

Mentorji: Miha Jerič, Brane Urbanc, Sašo 
Jenčič, Kaja Ručigaj, Robert Ručigaj.
V soboto, 28. septembra, je v Študi potekalo 
tekmovanje starejših članov in članic o okvi-
ru GZS – Regija Ljubljana III. Tekmovanja se 
je udeležila ekipa starejših gasilk in zasedla 
dobro, a nehvaležno četrto mesto. Pripravlja-
la se je tudi ekipa starejših članov, ki pa se 
je zaradi nenadne obolelosti članice, morala 
odpovedati nastopu.

Drugi dogodki
Prvo septembrsko nedeljo so na igrišču v 
Loki potekale 4. vaške igre. Glavni organiza-
tor je bilo Športno društvo Loka pri Mengšu. 
Na igrah so nastopale ekipe:

Ekipe z mentorji na državnem tekmovanju na Kopah
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• kaskaderji, ki so predstavljali športno 
društvo Loka, 

• umetniki, ki so predstavljali kulturno 
društvo Loka 

• piromani, ki so predstavljali PGD Loka 
pri Mengšu. 

• hribovci, ki so zastopali Dobeno, ter 
• dream-team, ki je zastopala župana. 
Ekipe so se pomerile v šestih različnih igrah, 
kjer zagotovo ni manjkalo smeha in tekmo-
valnosti. Začeli so s skakanjem v vrečah in 
vožnjo samokolnic in nato nadaljevali s hojo 
s hoduljami. Po kratkem odmoru so nadalje-
vali z lovljenjem vodnih balončkov in imeli 
igro, kjer so morali v čim krajšem času skozi 
gasilsko cev spraviti žogico za namizni tenis. 
Sledila je igra tri v vrsto, kjer so uporabili tudi 
jokerja, kar pomeni, da so lahko dobili dvojne 
točke in napredovali na lestvici. Nato so ime-
li »slalom vožnjo« s samokolnico, v njej pa je 
sedela oseba, ki je držala na žlički jajce. Med 
vsako igro je bilo tudi vlečenje vrvi, kjer so se 
pokazale razlike v moči. Za konec je sledila 

še igra kapetanov ekip. S pikado puščicami 
in zavezanimi očmi so morali zadeti čim več 
balonov v eni minuti. Glede na mlado ekipo, 
polno mladine so »piromani« dosegli odlič-
no drugo mesto. Po končanem tekmovanju 
so udeleženci uživali v dobri glasbi, hrani in 
pijači, ter se razšli v pričakovanju 5. vaških 
iger, v letu 2020.
V nedeljo, 22. septembra, smo se v okviru 
27. sejma v Mengšu udeležili svete maše 
ob prazniku farnega zavetnika sv. Mihaela. 
Maša je bila v prireditvenem šotoru. Naše 
društvo je zastopalo 7 gasilcev. 
V četrtek, 26. septembra, smo se na poko-
pališču v Mengšu poslovili od našega dolgo-
letnega člana Antona Stoparja. Pogreba se je 
udeležilo šest prostovoljnih gasilskih društev, 
poleg našega še PGD Mengeš, PGD Topole, 
PIGD Lek, PGD Trzin in PGD Jarše – Rodica, 
s skupno 47 gasilci.

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Ekipa pionirjev z mentorjema na tekmovanju v Trzinu

Ešalon gasilcev pred sv. mašo na 27. sejmu v Mengšu. Foto PGD Topole

Če si srečen, 
daj posadi si 
drevo
Na Osnovni šoli Roje učence vzgajamo 
v skrbi za naravo in njene darove. 21. 
september je dan, ki ga je OZN razglasila 
za svetovni dan miru. To je tudi dan, ko 
se mnogo šol in otrok poveže v skupni 
misli miru in prijateljstva. Na tisoče šol 
iz 150 držav vsega sveta je te dni svoje 
misli in dejanja združilo v sajenju dreves. 
Tudi mi smo se pridružili temu dogodku.

Vsako leto v okviru mednarodnega projekta 
Treelympics in ENO dneva posadimo novo, 
mlado drevo v okolico šole. Letos smo se 
zbrali že 19. septembra in dodali na seznam 
14. drevo, ki smo ga skupaj podarili nazaj 
naravi. Po uvodnem pozdravu in šolski himni 
je besedo prevzela ravnateljica mag. Andreja 
Škrlj, ki je poudarila pomen ohranjanja nara-
ve in skrbi za okolje. Pri tem opravilu nam je 
pomagal tudi župan občine Mengeš, g. Franc 
Jerič, ki je učence sprva nagovoril, nam 
vsem zaželel uspešno šolsko leto ter izrazil 
zadovoljstvo nad skupnim sodelovanjem in 
tem, da tako lepo skrbimo za šolsko okolico 
in naravo, nato pa se je sajenja drevesa lotil 
zavzeto in z občutkom za naravo ter nas vse 
razveselil s svojim pozitivnim pristopom in 
dobrosrčnostjo. Posadili smo drevo kaki, ki je 
znano tudi pod imenom zlato jabolko, otroci 
4. in 5. razreda pa so zapeli himno o sajenju 
dreves ter nanj obesili bele papirnate golobi-
ce, ki so simbol miru. Drevo je lepo dopolnilo 
naš izbor sadnih dreves v sadovnjaku, prav 
tako nas bo opominjalo na dobro sodelova-
nje in prijateljstvo, njegovi sladki plodovi pa 
nam bomo polepšali še veliko jeseni. 
Veseli nas, da je dogodek potekal v sodelo-
vanju z lokalno skupnostjo in skupaj želimo, 
da bi naši otroci rasli z našimi drevesi v lepšo 
prihodnost!

Besedilo in foto: Petra Bogataj Ivančič
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90 let gospe Ane Križnar
V ponedeljek, 9. septembra, smo obiskali gospo Ano Križnar, 
ki je slavila častitljivi 90. rojstni dan. Predsednici Vidi Perne 
iz Medobčinskega društva invalidov Domžale, katerega članica 
je gospa Ana, smo se pridružili še poverjenica MDI gospa Ju-
stina Lagoja, prostovoljka MDI Zdenka Novak in župan Franc 
Jerič. Ko smo prihajali na obisk, je deževalo. Gospa nas je 
prisrčno sprejela.

Gospa Ana se je rodila 7. septembra 1929 v Prevojah v družini, kjer je 
bilo 15 otrok. Skromno so živeli in skrbno obdelovali majhno njivico. Po-
vezovali so jih je medsebojno prijateljstvo, skromnost in delavnost. Mama 
jim je umrla stara komaj 50 let. Ljubezen do zemlje je Ani pomenila vse. 
Z veseljem je hodila pomagat oziroma v tabrh tudi okoliškim kmetom. K 
Starinovim, Burnikovim, vsem, ki so jo prosili za pomoč. To pove z iskrico 
v očeh. V Mengeš je prišla leta 1957. Z možem sta imela dva sinova, 
Braneta in Jožeta. Pred 19 leti je ostala sama s sinom Jožetom. Sedaj 
skupaj preživljata dneve v Mengšu. Jože ji prinese iz trgovine in pomaga 
pri vsakdanjih opravilih. Z velikim veseljem pa jima priskoči na pomoč ne-
čak Brane Šuštar, na katerega je zelo ponosna. Njen balkon je bil včasih 
poln rož, sedaj pa jih ne more več negovati. Zelo jih pogreša. 
Zelo rada gre v družbo prijateljic, na druženja invalidov MDI Domžale, 
katerega člana sta z Jožetom že dolga leta. Tudi letos bo v soboto, 14. 
septembra, prišla v Halo komunalnega centra v Domžale. Veseli se sre-
čanja s člani. Gospa Ana pove tudi, da imamo ljudskega župana, ki ima 
čut za sočloveka. 
Gospa Ana! Ostanite še naprej tako vedrega duha, zdravi, polni življenja! 
Nebo se je med tem razjasnilo, posijalo je sonce. Tudi mi smo odhajali 
z obiska nasmejani. Morda pa smo vam prinesli vsaj malo veselja. Tako 
smo želeli.

Besedilo in foto: Zdenka Novak, prostovoljka MDI Domžale      

Dopolnilo prispevka 
iz prejšnje številke 
Mengšana
V septembrski številki Mengšana sem pomotoma izpustila dejavnost: 
Rekreacija upokojenk I. in II., ki poteka v TVD Partizan, in sicer:
• skupina I. vsak torek od 8:30 do 10:00, vodi Frančiška Svete;
• skupina II. vsak četrtek od 16:00 do 17:30, vodi Jožefa Janežič.
Rekreacija upokojenk poteka od septembra 2019. Vabljene!

Besedilo: Marija Štebe, predsednica DU Mengeš

Družabna srečanja s 
plesom
Mengeški upokojenci se vsak prvi petek v mesecu ob 19. uri 
dobimo v restavraciji Harmonije. Vodstvo Harmonije nam je 
brezplačno in prijazno odstopilo prostor, za kar se jim prav 
lepo zahvaljujemo. V mesecu novembru se bomo dobivali ob 
18. uri.

Najprej se malo naklepetamo, ker se nekateri že en mesec dni nismo 
videli, potem si vsak naroči kakšno pijačo, nato pa začnemo plesati. Glas-
bo imamo kar iz prenosnega zvočnika, ampak to ni tako pomembno, 
važno je, da je glasba vsem všeč oziroma izbor vsestranski, od narodno-
-zabavne glasbe, do rokenrola. S sledenjem ritmu glasbe med plesom 
lahko zadovoljimo vse čute. S plesom se tudi učvrstijo vse naše mišice. 
Zato je prav, da vsaj enkrat mesečno telo spodbudimo k telesni dejavno-
sti s pomočjo plesa, saj je to najbolj zabaven in vrhunski način rekreacije. 
Ples tudi zdravi stres in depresijo, dva največja sovražnika našega imun-
skega sistema.
Med odmorom pa pade še kakšen vic. Mogoče ravno zato, ker sama 
izredno uživam v glasbi in plesu, poskušam evforični adrenalin prenesti 
na druge udeležence, kar mi največkrat uspe. Večina udeležencev smo 
ženske, ampak to nas ne ovira, da se ne bi odlično zabavale. Prav tako 
se rade zavrtimo z moškimi udeleženci srečanja. Harmonijo vedno zapu-
ščamo veselo razpoloženi in dobre volje. Zato vas prijazno vabimo, da se 
tudi vi udeležite našega družabnega srečanja in zaplešete z nami. Nikoli 
ni prepozno za ples!

Besedilo: Milena Aleš, UO, DU, Mengeš
Foto: Marija Štebe

Ano Križnar je obiskal tudi župan Franc Jerič
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Backove vezilje zopet prejele priznanje za izvirno 
stojnico
Kljub velikim pomislekom določenih Mengšanov, da letos 27. sejem v Mengšu ne bo mogel biti na stalnem mestu zaradi 
gradbenih del pri izgradnji športne dvorane, je organizatorju uspelo izpeljati kakovosten sejemski prostor, za kar mu gre 
vsa pohvala. S pozitivno energijo se pač da narediti vse.

Poseben poudarek je bil v praktičnem prikazu dejavnosti in ročnih 
spretnosti, ki se še vedno ohranjajo iz roda v rod. Tako smo lahko opa-
zovali: pletenje košar, kovaštvo, rezbarstvo,obdelava lesa, izdelovanje 
cekarjev, slamnikov itd.
Tudi Backove vezilje smo bile navzoče že šesto leto na povabilo TD 
Mengeš. Tako smo na delavnici na klopci pred staro hišo z velikim 
balkonom in cvetjem prikazovale vezenje, pletenje, kvačkanje, ličkanje 
koruze in izdelovanje kit za tepihe in s tem pritegnile veliko pozornosti. 
Poleg delavnice smo imele tudi stojnico, kjer smo razstavljale izdelke, 

Skupine Šole zdravja 
na Maksimirski jeseni v 
Zagrebu
Skupine Šole zdravja iz občine Mengeš (skupina Oranžerija, 
Mengeš Mali in Loka) so 17. seeptembra na povabilo 
odpotovale na 16. Maksimirsko jesen v Zagreb.

Te prireditve, ki je namenjena rekreaciji "za vse", se je Šola zdravja 
udeležila že četrto leto, a tokrat samo člani iz občine Mengeš, kar 
smo si šteli v posebno čast. Tam smo izvedli polurno predstavitev 
"1000 gibov" po metodi dr. Nikolaya Grishina, ki jih je strokovno 
vodil vaditelj Stane, za kar je prejel od predsednice ŠZ Zdenke Kat-
kič lectovo srce. Pridružili so se nam tudi drugi obiskovalci, da so 
začutili pomembnost vaj. S temi vajami, ki se izvajajo redno vsak 
dan pol ure, dosežemo telesno aktivnost, ki je še kako pomembna 
za tretje življenjsko obdobje. Tako ohranjamo sposobnost samostoj-
nosti in varnega opravljanja vsakodnevnih opravil in pripomoremo 
k zdravemu življenju. To pa je vsekakor želja vsakega posameznika 
kot celotne družbe. Ta telovadba ni samo telovadba, ampak nam 
omogoča, da si med seboj izmenjujemo informacije in druženje, kar 
pa je za starejše ljudi zelo pomembno, kajti osamljenost povzroča 
veliko bolezni. Torej vsak dan je čas za nov začetek in odločite se 
in se nam pridružite.
Po končanem programu in kosilu smo si ogledali živalski vrt , nato 
smo se odpeljali s tramvajem v mesto in si ogledali pod vodstvom 
prostovoljcev še staro mestno jedro in se nato odpeljali domov polni 
lepih vtisov.  

Besedilo: Majda Golob
Foto: Zdenka Katkič

ki jih delamo čez celo leto. Obiskovalci so bili zelo navdušeni in dobro 
razpoloženi, za kar pa sta seveda poskrbeli še glasba in dobra hrana.
Ob zaključku sejma pa smo bile zelo vesele, ko smo prejele priznanje 
za izvirno stojnico domače in umetne obrti. Sedaj imamo v rokah ve-
liko motivacijo za nadaljnje delo in se že veselimo, da se spet vidimo 
prihodnje leto.

 
Besedilo: Majda Golob

Foto: Zinka Kosmač
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MENGEŠKI UTRIP

Na Zabavno plesnem taboru je bilo veselo
Letošnji začetek septembra je bil že 44. leto v znamenju Medobčinskega društva invalidov Domžale, ki vsako leto v Športni 
dvorani Domžale pripravi prijetno srečanje ob prazniku invalidov s kulturnim programom. Kdor le more od 1310 članov in 
članic pride na srečanje, ki za marsikoga od njih pomeni eno izmed najprijetnejših doživetij v posameznem letu, pomeni 
pa tudi priložnost za zahvalo vsem prostovoljcem, ki s številnimi aktivnostmi pomagajo invalidom in krepijo niti tako med 
društvom kot med posamezniki v vseh občinah, ki jih pokrivajo: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin. S svojimi 
obiski, iskrenimi besedami, toplimi stiski rok, tudi objemi in presenečenji v obliki priložnostnih daril v vseh vaseh, krajih, 
poskrbijo, da invalidi ne ostanejo brez najnujnejše pomoči. Posebno skrb namenjajo preventivnim dejavnostim, v osrčju 
njihovega prizadevnega dela pa so predvsem najstarejši in najtežji invalidi, ki so še posebej hvaležni za pomoč.

Na srečanju je v slovesnem govoru problematiko invalidov opisala 
predsednica Medobčinskega društva invalidov Domžale Vida Perne 
in opozorila tako na problematiko posameznih invalidov kot finan-
ciranje društva, ki bi bilo ob večjih finančnih sredstvih – tudi iz 
posameznih občin, lahko še bolj uspešno. Prisotne so pozdravili 
tudi župani oz. podžupani občin, ki jih pokriva društvo, med njimi 
tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, ki je invalidom čestital ob 
prazniku, pohvalil njihovo uspešno delo ter zaželel še veliko sku-
pnega sodelovanja. 

V prijetnem kulturnem programu srečanja, ki ga je vodila Karin Lis-
jak, so sodelovali glasbeni bend iz bivalne enote Naša hiša; Ženski 
pevski zbor v okviru Medobčinskega društva invalidov Domžale pod 
vodstvom Erike Rode, Banda citrarska iz Ihana, s katero je prepeval 
Klemen Torkar in ena najbolj znanih slovenskih pevk Tanja Žagar, za 
veselo razpoloženje pa je poskrbel ansambel Javor. 
Zdaj pa še nekaj informacij o delu društva na območju občine Men-
geš, ki ga pokriva prostovoljka Justina Lagoja. Čeprav so v občini 
le tri naselja, je po številu članov na drugem mestu, saj je iz občine 
kar 175 članov. 
Prostovoljka, ki pokriva občino Mengeš, skrbno in vestno opravlja 
svoje delo. Obiskuje člane tako ob novem letu, med letom in tudi v 
Domu za starejše, kjer se nahaja kar nekaj članov. Redno poroča 
o socialnem stanju članov iz občine in predlaga, komu naj finanč-
no pomagajo. Invalidi se zelo radi udeležijo programa ohranjevanje 
zdravja, rekreacije in športa ter preprečevanja in blaženja socialnih 
in psihičnih posledic invalidnosti. Praznika invalidov se je udeležilo 
35 članov. Za socialno pomoč za nabavo kurjave, plačilo položnic 
elektrike in drugih stroškov je iz občine Mengeš zaprosilo 10 čla-
nov, žal pa vsem ni mogoče pomagati zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev, zato posebno skrb namenjajo težkim in socialno šibkim 
članov.

Besedilo: Vera Vojska
Foto: V. R.
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V petek, 6. septembra, sta bila na sporedu telesno ocenjevanje in 
vzrejna preizkušnja za prinašalce – to sta dva izmed pogojev, ki jih 
ti pasemski psi potrebujejo za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Po-
zno popoldne smo se z različnih koncev Slovenije v dolgih kolonah 
komaj prebili do Mengša, a smo to nadlogo raje pospremili z izda-
tnim humorjem kot s slabo voljo. Tako smo ob prihodu zaploskali 
tudi kinološkemu sodniku Jožetu Velikonji, brez katerega se dogodek 
seveda ni mogel začeti, a prav on je prišel med zadnjimi. Ocenil 
je devet predstavnikov prinašalcev (štiri gladkodlake, po enega no-
voškotskega in zlatega ter tri labradorce). Vzrejno preizkušnjo, na 
kateri se preverja vodljivost in strelomirnost psov ter njihovo vnemo 
za prinašanje na kopnem in iz vode, je uspešno opravilo sedem psov, 
med njimi trije gladkodlaki in dva zlata prinašalca ter dva labradorca. 
Pasem prinašalcev, ki se po klasifikaciji mednarodne kinološke zveze 
FCI uvrščajo v 8. skupino, je sicer šest, poleg naštetih poznamo še 
kodraste in prinašalce zaliva Chesapeake. Predstavnikov teh dveh 
pasem je v Sloveniji le peščica, tako da ni nič nenavadnega, da prvi 
dan v Mengšu nismo srečali nobenega izmed njih. Drugače je bilo na 
sobotni tekmi in nedeljski delavnici, saj sta se ju udeležila tudi dva 
prinašalca zaliva Chesapeake iz Avstrije in Italije.
Zdaj že tradicionalnega delovnega testa se je udeležilo 15 tekmoval-
nih parov iz Slovenije, Italije in Avstrije. Tekmovali so v petih zah-
tevnostnih razredih: začetniki, novinci, vmesni, odprti in veterani. 
Na žalost je bilo kar nekaj takih, ki so morali svojo udeležbo na 
sobotnem dogodku tik pred zdajci odpovedati. Delo na travnatih in 
gozdnih površinah ter v vodi in ob njej, pri čemer gre za simulacijo lo-
vskega dela prinašalcev v lovišču, sta ocenjevala češki sodnik Martin 
Incédi in madžarski sodnik Péter Yandó. Selekcija je bila res huda, 
saj so delovni test uspešno opravili samo štirje pari, eden iz razreda 
novinci, dva iz razreda odprti in en veteran. To pa seveda ni pokvarilo 
veselega razpoloženja udeležencev, ki se vsako leto radi vračajo na 
lepe delovne terene v Mengeš.

Že 5. prinašalski konec 
tedna v Mengšu
Prvi konec tedna v septembru smo člani kinološkega Kluba 
za delo prinašalcev (KDP), ki ima sedež v Mengšu, v sodelo-
vanju Lovske družine Mengeš in ob podpori Ribiške družine 
Bistrica – Domžale na širšem območju mengeškega jezera 
izvedli že 5. delovni test in delavnico za prinašalce. Drugo 
leto zapored smo organizirali tudi vzrejno preizkušnjo za pri-
našalce, prvič pa smo na dvorišču lovskega doma pripravili 
še telesno ocenjevanje. Če smo se na prvi skupni prireditvi, 
ki smo jo izvedli avgusta 2015, še malce sramežljivo in nego-
tovo spogledovali, smo zdaj že povsem utečeni sodelavci, za 
kar smo mengeškim lovcem člani KDP resnično iskreno hva-
ležni. V lovskem domu se počutimo res dobrodošli in upamo, 
da bomo uspešno sodelovali še naprej.

AIA – Otok sonca in 
zabave
V okviru tradicionalnega Mihaelovega sejma smo v AIA – 
Mladinskem centru Mengeš tudi letos pripravili športno 
ustvarjalen in zabaven program ''Otok sonca in zabave''.

Obiskovalce smo povabili k sodelovanju pri najrazličnejših športnih 
dejavnostih, najboljši pa so bili tudi nagrajeni s praktičnimi nagra-
dami, ki so jih prispevali ponudniki, v dogovoru s »Toma prireditve«. 
Pomerili so se v streljanju z lokom, na gol, ping pong ''lauferju'', metu 
obročev in pikadu. Poleg športnih dejavnosti so se mladi lahko pre-
izkusili v znanju angleščine v »English cornerju«, svoje ravnotežje 
na slack line in pri vožnji s hoverboardom, naše prostovoljke pa so 
ustvarjale umetnine na obrazih. Dogajanje je potekalo v soboto in 
nedeljo, pred in v AIA – Mladinskem centru. Obiskovalce smo tudi 
informirali o dogajanju v Mladinskem centru in jih povabili k udeležbi 
na raznih dejavnostih in dogodkih, ki jih pripravljamo.
V okviru programa Mladi mladim pa so se predstavile naše plesalke, 
in sicer BBx trio, aktualne prvakinje Island dance open v kategoriji 
hip hop trio član in mladinska skupina Yes team, ki se je predstavila 
z energično točko Fortnite game. 
Z našim programom smo želeli popestriti in obogatiti dogajanje na 
sejmu ter s svojimi aktivnostmi privabiti na sejem čim več mladih. 
Vabimo vas, da se nam pridružite pri prostem druženju in pri drugem 
pestrem dogajanju ali pri projektih, ki jih pripravljamo. Dobrodošli 
tudi z novimi idejami! 

  
Besedilo: Maša Povše

Ping pong. Foto: Simon Štebe

Češki in madžarski sodnik sta sodila na sobotnem delovnem testu, na 
podelitvi nagrad in priznanj najbolj uspešnim tekmovalnim parom pred 
lovsko kočo v Mengšu

Prav te naravne danosti smo izkoristili tudi za pridobivanje novih 
znanj in veščin na nedeljski delavnici s priznanim inštruktorjem, zelo 
uspešnim tekmovalcem, sodnikom in ne nazadnje vzrediteljem de-
lovnih prinašalcev Martinom Incédijem. Pravijo, da ni slabega vreme-
na, pač pa le slaba oprema, lovsko delo s prinašalci pa seveda vse 
leto poteka izključno na prostem, tako da smo vajeni vseh vremen-
skih razmer. Najbolj prizadevni smo kljub obilni deževni pošiljki, ki je 
bila psom prej v veselje kot nadlogo, pod budnim in strogim očesom 
češkega inštruktorja vztrajno pilili znanja, ki jih nujno potrebuje vsak 
vodnik prinašalca, ki želi uspešno opravljati svoje delo. Delavnice 
in delovnega testa pa ne bi mogli izvesti brez privoljenja lastnikov 
zemljišč, zato smo jim za podporo še posebej hvaležni. 
Upam, da se prihodnje leto spet srečamo v Mengšu! Do takrat pa 
lahko naše delo spremljate na spletni strani wtslo.com.

Besedilo in foto: Andreja Frankovič
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ZANIMIVO

Kljub temu da so otroci v vrtcu ali šoli, se včasih zgodi, da bi starši še 
kako potrebovali varstvo za nekaj ur v popoldanskem ali večernem času. 
Varstvo bo potekalo na domovih otrok. 
Zato vabimo vse tiste upokojenke, seveda lahko tudi upokojence, ki se 
vidijo v tej vlogi, imajo veselje in občutek do dela z otroki, da se nam 
čim prej oglasijo na tel 040 842776 ali na elektronski naslov viktorija.
drolec@zmsk.si Upokojenke in upokojenci bodo varovanje otrok izvajali 
proti plačilu, medtem ko bo za starše otrok to brezplačna storitev.

Besedilo: Viktorija Drolec

Povabilo upokojenkam k 
varovanju otrok
 
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda s 
septembrom 2019 nadaljuje projekt Krekovo lokalno središče 
za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – Krekovo središče 
II, v okviru katerega bomo nadaljevali tudi z Babi servisom.

Zaradi rahlega vetra smo zamenjali prvotno načrtovano pot in se 
usmerili od Izole proti Valdoltri in Debelemu Rtiču. Pogled z morja 
na kopno je bil čudovit, saj smo zajeli celo panoramo tega dela naše 
obale. Na hribu kraljuje bolnišnica, spodaj pa predel propadle tovarne 
Delamaris in nato Luka Koper. Precej živo je bilo na kontejnerskem 
terminalu, pa tudi druga dva pomola nista samevala. Lepo se je videl 
grad Miramare in celotni nekdaj slovenski del od Proseka čez Križ in 
Sesljan do Devina in Monfalcona, zadaj pa Julijske Alpe in za tiste z 
dobrimi očmi tudi Dolomiti. Pred Valdoltro smo se zasidrali, ostali na 
ladjici, pekli in jedli sardele ter ob dobri glasbi plesali na krovu in pili 
malvazijo. K morskemu vzdušju so pripomogli tudi galebi, ki so nas 
obkrožali in čakali na hrano.
Po vrnitvi v Izolo smo imeli možnost, da se odločimo ali za kopanje v 
hotelu Delfin ali za ogled mesta. Skoraj vsi smo se od ločili za ogled 
starega mestnega jedra, ki je bilo do sredine 18. stol. še otok, kasneje 
so ga povezali s kopnim. Otok je bil naseljen že v rimski dobi, nato 
so se menjali razni lastniki, vse do leta 1954, ko je Izola pripadla 
Jugoslaviji oz. Sloveniji. Sprehodili smo se do župnijske cerkve sv. 
Mavra, ki je osnovana kot triladijska bazilika in leži na osrednji izol-
ski vzpetini. Po ozkih ulicah smo nadaljevali pot do dobro ohranjene 
Manziolijeve palače, hiše Lovisato, mimo nekdanje občinske palače 
ob marini do hotela Delfin. Tu smo zasedli zunanjo teraso, peli in 
plesali ter dvignili razpoloženje tudi gostom hotela. Da imamo svojo 
glasbo, je zaslužna naša podpredsednica Milena Aleš. Brez nje bi mi 
bolj malo plesali.
Čas na terasi je hitro minil in že nas je čakala dobra samopostrežna 
večerja. Vse lepo hitro mine, tako tudi ta čudovit in nepozaben dan. 
Hvala Mariji Štebe za vodenje in organizacijo, želimo si še veliko takih 
izletov.

Besedilo: Ida Janežič

Zaplula, zaplula je 
barčica naša …
 
… zaplula je sredi morja. Mengeški upokojenci smo se 
v četrtek, 19. septembra, odpravili na izlet na slovensko 
Primorje. Kljub neugodnemu času, ura je bila osem, se 
nismo ustavili že na rondoju, niti pred Trzinom, pa tudi pred 
Črnučami nič zastojev, ustavili smo se šele na jutranji kavici v 
Kopru. Ko smo stopili iz avtobusa, nas je objel značilen morski 
zrak in vsi smo globoko zadihali. Pot smo nadaljevali do Izole, 
kjer nas je čakala naša ladjica.

Skupinska slika upokojencev na izolski obali. Foto: Marija Štebe 

Pot je potekala po kraškem apnenčastem golem svetu, vsake toliko v 
senci dreves in ob koncu po mehkih travnikih. Vmes smo se povzpeli na 
tri vrhove (Gromovača, Crikvena, Alančić) in se naužili razgledov po divjih 
gozdnatih vrhovih in na otoka Rab in Pag. Vreme je bilo kot naročeno, ne 
pretoplo ne prehladno, na vrhovih pa nam je veter urejal frizure v velebit-
skem slogu. Po nočitvi v koči Alan smo se spustili do zaliva Zavratnica in 
uživali v jesenskem kopanju, v naročju modrozelenega morja.
Hvala Boštjanu Borštnarju in Andreju Slaku za organizacijo in vodenje ter 
vsem prijateljem in udeležencem iz PD Janez Trdina Mengeš, PD Kamnik 
in PD Drago Bregar. Pa srečno na poteh!

Besedilo: Tamara Mravinec

Premužićeva steza
 
Na lep septembrski vikend tega leta, 14. in 15. septembra, se 
je 40 parov gojzarjev odpravilo v Narodni park Severni Velebit, 
da prehodijo prvi del Premužićeve steze. Gre za zelo dobro 
markirano in položno pot. Zgradili so jo med leti 1930–1933 
z namenom popularizacije pohodništva. Najvišji vzpon je 
približno 200 m in je zato primerna tudi za začetnike. Celotna 
steza je dolga 57 km, od Zavižana do Baških Oštarij, mi smo 
naredili začetnih 16 km na odseku Zavižan–Alan.

Premužićeva steza. Foto: Nika Zavašnik
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Lipa v simboliki
Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom 
lipa simbolizirala prijateljstvo ter nežno zve-
sto ljubezen. Zakaj tudi ne, že sami listi lipe 
so srčaste oblike. Tudi v slovensko zavest je 

Lipa in lipov med
 
Vonj cvetoče lipe je eden izmed najlepših. Spominja na prve poletne dni, ko po naši krajini zadišijo lipe in lipovci. Skoraj 
ni vasi v Sloveniji, kjer se na vaškem trgu ne bi bohotila vsaj ena lipa, simbol slovenstva. S svojo mogočno krošnjo daje 
odlično senco, v času cvetenja pa nudi prijeten vonj in pašo čebelam.

simbolni pomen lipe močno zasidran. Pove-
zana je z različnimi običaji, šegami in nava-
dami ter vaškim družabnim in političnim ži-
vljenjem. Lipa je bila spoštovano drevo med 
kmeti, meščani in plemiči. Pod senčnimi 
krošnjami lip so bile pogosto kamnite mize 
in klopi, priljubljena zbirališča vaških velja-
kov in vaške srenje na splošno. Tam so se 
zbirali, kramljali, tam se je jedlo, pilo, poči-
valo, igralo in veselilo. Tudi danes nas lahko 
lipa simbolično poveže v ključnih trenutkih. 
Tradicija sajenja lip se ohranja še danes, ne 
nazadnje tudi ob obiskih tujih državnikov, ki 
pogosto kje posadijo kakšno spominsko lipo.
Na dan razglasitve neodvisnosti Republike 
Slovenije so lipo zasadili na Trgu republike 
pred slovenskim parlamentom. Samostoj-
nost Slovenije pa zaznamujejo tudi številne 
druge lipe, ki so bile takrat zasajene na vseh 
koncih Slovenije. Tudi ob protokolarnem sre-
dišču na Brdu pri Kranju so člani vlade zasa-
dili lipe. Najstarejše naj bi bile zasajene še 
v času turških vpadov, na krajih, kjer so bili 
Turki premagani ali od koder so bili pregna-
ni. Od lipovih drevoredov je najznamenitejši 
drevored »Napoleonove lipe« pred Logatcem 
ob državni cesti, ki je bila nekdaj glavna pro-
metnica med Ljubljano in Trstom.

Lipo lahko zasadimo tudi ob rojstvu otroka. 
Lipa, ki raste skupaj z otrokom, je drago-
cen spomin na začetek novega življenja in 
predstavlja pomemben korak k sožitju med 
človekom in naravo.

Lipov med
V Sloveniji prevladujeta dve vrsti lip, lipa in 
lipovec. Lipa cveti junija ali na začetku juli-
ja, lipovec cveti dva tedna pozneje. Čebele 
na njih naberejo sladko medičino ali mano 
in nam proizvedejo lipov med, iz posušene-
ga cvetja pa si lahko pripravimo tudi okusen 
lipov čaj.
Lipov med je svetlo rumene barve z zelenim 
odtenkom. Ima svež vonj po lipovem cvetju, 
mentolu, limonini lupini. Lahko je nektarne-
ga ali maninega izvora, zato ima značilno-
sti obeh; v primeru nektarnega izvora hitro 
kristalizira, sicer nekoliko počasneje. Ker ni 
presladek in ima značilno osvežilno aromo, 
ga uporabimo tudi v kulinariki. 
Recepte z lipovim medom najdete na: 
http://www.czs.si

Besedilo in foto: Mag. Andreja Kandolf 
Borovšak, Javna svetovalna služba v 

čebelarstvu, Čebelarska zveza Slovenije

Paprika in paradižnik v 
loncih
 
Morda je ta predlog za letos že prepozen, pa vendar bo prišel 
prav v prihodnjem letu. Če nam primanjkuje prostora na 
vrtu, je rešitev sajenje paprike in tudi paradižnika v posodah.

Sam sem posadil šest posod in jih postavil na sončno stran. Po-
membna je sestava zemlje, ki jo pripravite tako, da med seboj 
zmešate naslednje sestavine: dober kompost, substrat za rože, kr-
tine, med mineralnimi gnojili pa kalijev sulfat in kalcij. Seveda ne 
pozabimo na vsakodnevno zalivanje.

Besedilo in foto: Rajko Vuga
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ZANIMIVO

Po enodnevni vožnji s kombijem skozi Madžarsko smo se pripeljali v 
deželo, ki nudi pridih življenja izpred 45 let. To sicer velja za odročne 
podeželske kraje, mesta pa so arhitekturno moderneje urejena. Ce-
stna infrastruktura še ni povsem dograjena, saj se zgodi, da avtoce-
ste nenadoma zmanjka, ali se kar pojavi in je za kolesarjenje precej 
nevarno. Ponekod je treba uporabljati vaške kolovoze, ki so pogosto 
blatni. Veliko izzivov kolesarjenja ponuja ta prvobitna dežela. Promet 
je kar gost, vendar so vozniki strpni, čeprav precej hitri. Po vaseh pa 
so povsem običajni prevozi s konji in vozovi z »dero«. Na enak način 
pospravljajo tudi seno. Tu imajo konji še prvotno funkcijo delovne-
ga konja, ne samo jahalnega značaja. Ker je naša pot potekala bolj 
po podeželju, smo videli skromne hišice, v katerih pa bivajo prijazni 
ljudje, ki so vedno pripravljeni pomagati ljudem, ki si želijo ogledati 
njihovo domovino. Sporazumevanje je preprosto, ker mladi večinoma 
govorijo angleško, starejši pa si pomagajo z rokami. Dežela je velika 
kot naša bivša Jugoslavija in ima 20 milijonov prebivalcev, od tega pa 
jih 5 milijonov živi v tujini. Zato se tudi podeželje razvija z lepimi novi-
mi hišami, ki arhitekturno nekoliko spominjajo na gradove. Vsaka hiša 
ima obvezno z ograjo zaprto dvorišče. Dežela je znana po potepuških 
psih, vendar niso napadalni in so nas samo prijazno pozdravljali. Pre-
skrba v vaseh je še vedno v majhnih trgovinicah, kjer lahko kupimo 
vse, kar potrebujemo za življenje. V mesta pa so se naselili veliki 
svetovni trgovci, ki ponujajo veliko in še več. Mesta so izredno lepo 
urejena in arhitekturno mestoma spominjajo na Avstro-Ogrsko. Ro-
muni so tudi zelo katoliški narod. Videli smo veliko cerkva, katoliških 
in pravoslavnih, vse zelo lepo ohranjene zunaj in znotraj, ter srečevali 
ljudi, ki so hodili od bogoslužja pražnje oblečeni. Velika večina dežele 
je porasla z gozdovi, kar se odraža tudi pri opremi hiš, kajti notranjosti 
so obložene z deskami in kožami ter usnjenimi sedežnimi garniturami. 
Zato v romunskih hišah doživite prijeten občutek domačnosti. Edino 
kulinarika je precej enolična. Glavna sestavina dnevnih obrokov je po-
lenta na več načinov, tu je tudi paradižnik, paprika, kvašene kumare, 
kot jih pripravljajo naši Prekmurci. Od mesa smo naleteli na postrvi, 
ovčetino, perutnino in svinjino. Juha pa je bila obvezno pripravljena 
s paradižnikom, papriko in jetrnimi cmočki. Ponudba na stojnicah ob 
gradovih je skromna; od romunskih izdelkov so pogosti izdelki iz kož 
in keramika.
Prvo noč smo prispeli v mesto Sibiu in prespali v prijetno urejeni hiši 
z velikim vrtom in prijaznimi kužki, ki so tudi plesali z nami. Nasle-
dnje jutro smo se odpeljali v središče mesta, kjer stoji velika cerkev 

S kolesom po Romuniji
 
Po številnih kilometrih prevoženih po vsej Evropi je dozorela 
ideja, da prekolesarimo še katero od bivših socialističnih držav. 
Kaj pa, če bi se odpravili v deželo slavnega grofa Drakule in 
samodržca Nicolaja Ceausecsuja? Res smo jo mahnili tja v 
začetku avgusta.

na še večjem trgu. Pripravljenih je bili veliko stojnic, na katerih se je 
zvečer pripravljala lokalna hrana. Stojnice s siri, zelenjavo, palinko in 
sladkimi dobrotami pa so bile na voljo ves dan. Tržnica pa je bila tudi 
za cerkveno ograjo. Ko smo našli izhod iz mesta, smo kmalu zapeljali 
na avtocesto, kar je postalo za kolesarje z gorskimi kolesi nevarno. 
Odločili smo se zapeljati v prvo vas in nadaljevati po regionalni cesti. 
Po posvetu z domačini smo se odločili za levo stran potoka. Kmalu 
smo zavozili v velikanske, blatne luže. Po nekaj kilometrih tega kolo-
voza smo nadaljevali po asfaltni cesti do prve črpalke, kjer smo oprali 
sebe in kolesa. V prvi restavraciji smo si privezali dušo in se odpeljali 
po cesti, ki pelje na znameniti Transfagarasan. V penzionu ob potoku 
smo nahranili naša telesca, Primož nam je igral na harmoniko in po-
pestril večer še preostalim gostom.
Transfaragasan je dal med leti 1970 in 1974 zgraditi Nicoale Ceau-
secsu, ki je želel zagotoviti možnost umika romunski vojski v primeru 
sovjetskega napada. Naslednje jutro smo se torej začeli vzpenjati v 
25 km dolg klanec z izredno lepo speljanimi ovinki, prečkali smo vrh 
2353 m visoke gore in se skozi tunel zapeljali v dolino. Spust je bil 
kar dolg in nepričakovano nas je prišel pozdravit tudi medved. Vsi 
smo bili malo zmedeni, mi ga nismo pričakovali, on pa ni pričakoval 
takšne gneče na svojem teritoriju. Lepo je poziral in odhlačal nazaj v 
gozd. Med spustom smo opazovali Romune, ki so še vedno pripravlje-
ni ob cesti zakuriti ogenj in speči mici - čevapčiče in se družiti. Dan je 
bil kar naporen, zato smo tudi mi povečerjali kar v restavraciji na poti.
Naslednji dan nas je čakala lepa ravninska tura, kjer smo si ogledali 
več samostanov in cerkva. Večerna osvežitev v bazenu je bila nadvse 
sproščujoča. Ko smo ob dobri muziki tudi zaplesali, smo poželi bučen 
aplavz drugih gostov.
Počitek je dobro del, saj nas je naslednji dan čakala lepo speljana 
panoramska cesta. Ves sončen dan kolesarjenja z lepimi razgledi.
Pripeljali smo zopet v nastanitev na hribu, kjer nas je pričakala mlada 
družinica. Anglež se je poročil z Romunko in sedaj razvijata turizem. 
Ta hiša si zasluži oceno 5, prvič smo pokusili marmelado iz vrtnic in 
še mnogo drugih izvrstnih dobrot. Zapeljali smo se do bližnjega kraja 
Bran, kjer stoji grad, v katerem je domoval grof Drakula. Grad je bil 
žal zaprt, zato smo se sprehodili po lepo urejenem parku. Kraj je 
dobro obiskan, saj je bilo vse polno turistov. 
Na poti se nam je prikazal še en grad v mestu Rasnov. Pogled s ceste 
je bil obetajoč, žal pa so bile to bolj ruševine in slike, kako je bilo. Ker 
pa so spodaj postavili park dinozavrov, je bila spet nepopisna gneča. 
Pot smo nadaljevali po lepi gozdni cesti, ki nas je pripeljala pod žič-
nice smučarskega središča Brasov. Lepa destinacija z nekaj velikimi 
socialističnimi hoteli, ki nekateri že propadajo. Sledil je spust v mesto 
Brasov, kjer pa smo imeli celo hišo z velikim vrtom, na katerem so 
bili veliki sodi za prenočevanje. Zvečer smo se odpeljali v mesto, ki je 
polno turistov, tako da smo komaj našli prosto mizo in doživljali utrip 
mesta. Tudi črna cerkev je bila že zaprta. To je cerkev, ki je gorela in 
ostala črna, zato tudi takšno ime. Mesto je zelo lepo, kar se vidi tudi 
po zgradbah, ki so lepo grajene in vzdrževane. Naslednji dan pa smo 
se s kombijem po isti poti odpeljali na izhodišče naslednjega vzpona 
Transalpina, na kateri je 2135 m visok prelaz. Ta vzpon je nekoliko 
drugačen, ker ima veliko vrhov, vmes pa več vasi tudi z vlečnicami. 
Žal je bil dan malo manj sončen, tako da smo pripeljali v meglo in 
skoraj prevozili vrh. Tudi spust ni bil klasičen, saj so bili še kar vzponi 
in na enem sta začela padati sodra in dež, tako da smo se razen po-
gumnega Jožeta, ki je pribrcal čisto v dolino, preostali naložili v avto.
Zadnjo noč pa smo spali na planoti Tau Bistra, 1700 visoko pri pri-
jetnih 3 stopinjah Celzija. Ta hotel je bil zelo lepo urejen s savno in 
jacuzijem, kar je po tem dnevu zelo dobro delo. Romunija je bila 
prijetna in zelo drugačna kolesarska izkušnja.

Besedilo in foto: Justina Urbanec
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Ključno pri čustvih je razumeti, da se sami razlikujemo od čustev 
enako, kot se uporabnik računalnika ali avta razlikuje od njiju. 
Čustvo pride in gre, mi pa smo še vedno tukaj. Sam obvladuj 
čustva, ne dovoli pa, da ona obvladujejo tebe. Ne obstaja negativno 
čustvo, obstaja le neprijetno čustvo. Vsak stres, strah in tesnoba 
nas usmerjajo k spremembi razmišljanja in delovanja. 
Da ti bo lažje, se je treba izpostavljati čim bolj čistim vsebinam, 
ki močno vplivajo na nas; čista hrana, pozitivna družba, naravno 
okolje, izpopolnjujoči odnosi … Zelo pomembno za krepitev 
čustvene inteligence je zgodaj iti spat in zgodaj vstati, najbolj 
čustveno inteligenten človek pa ve, da se vedno uči. 
Sposobnost čutiti, kaj doživljajo drugi, je božanska kvaliteta, zato je 
tako dobrodošlo biti sposoben razmišljati ne le toliko o sebi, temveč 
več o drugih. Čustveno inteligentna oseba se zaveda, da je sama 
odgovorna za svoje potrebe, tako primerno poskrbi za to, da je v kar 

Čustvena inteligenca – predavanje v Mladinskem 
centru Mengeš
 
Vse v tem svetu ima svojo vlogo. Enako je pri čustvih. Ne gre za napako pri montaži, ne ne. Gre za to, da človek dojame, 
kakšna je njihova funkcija, kaj vpliva nanje in kako jih usmerjati, ne pa dovoliti, da one pretirano obvladujejo nas.

Stanje Zemlje – Nam res 
preti katastrofa
 
V sredo, 25. septembra, je dr. Miha Mikelj  v AIA – 
Mladinskem centru Mengeš predstavil znanstveno stališče 
o  “Stanju Zemlje”.

Zmerna gospodarska rast, okoli 3 odstotke, bo zagotovila blaginjo, 
nam govorijo politiki in gospodarstveniki. Na drugi strani znanstve-
niki že več desetletij opozarjajo, da zasledovanje gospodarske rasti 
in gonja po dobičku potiska Zemljine ekosisteme preko zmožnosti, 
da ti podpirajo življenje na njej. 
Po zaslugi nepremišljenih dejanj, pohlepa in potrošnje, predvsem 
bogatih držav Zahoda, smo prestopili že štiri planetarne meje, zno-
traj katerih je bivanje še primerno oziroma možno, dve od teh sta 
ključni – biosferna integriteta in podnebno segrevanje. Zlasti zaradi 
rabe fosilnih goriv v ozračje izpuščamo prekomerne količine toplo-
grednih plinov in grozljivo hitro segrevamo Zemljo. Posledice že 
zdaj čutimo v obliki bolj pogostih in bolj intenzivnih suš, vročinskih 
valov, poplav in neurij. Naravo, ki je bistvena za naše preživetje, 
in blaži ekstremne vremenske pojave, najbolj siromašimo z netraj-

nostnim kmetijstvom, predvsem živinorejo. Od celotne biomase 
sesalcev na Zemlji zgolj 4 odstotke predstavljajo divji sesalci, 36 
odstotkov ljudje in kar 60 odstotkov naša živina. 
Znanstveniki svarijo, da potrebujemo hitre in drastične spremembe 
družbenoekonomskega sistema, trajnostno rabo energije in pridelo-
vanje hrane, sicer lahko postane že čez približno desetletje stanje 
na Zemlji nevzdržno. Smo prva generacija, ki se tega zaveda in 
najverjetneje zadnja, ki lahko to tudi spremeni. 
Kako lahko pomagaš?  
Izobrazi se, govori o tem, preudarno voli, sodeluj v okoljskih akcijah, 
npr. v akcijah gibanja Mladi za podnebno pravičnost ... 

  
Besedilo: Miha Mikelj

Stanje Zemlje. Foto: Brane Tomšič

Predavanje o čustveni inteligenci – Andrej Pešec. Foto Brane Tomšič

se da optimalnem psihofizičnem in duhovnem ravnovesju. Za to je 
treba skrbeti vsak dan. 
Čustvena inteligenca se v največji meri razvija v prvih letih našega 
življenja. Zato je pomembno, da smo takrat deležni ljubeznive 
izmenjave v varnem in sproščenem okolju. 
Dvoje ušes in samo ena usta imamo, da več poslušamo, kot 
govorimo. Če natančno poslušaš druge in sebe, zelo jasno razbereš 
njihove potrebe, skrbi in interese. Nekdo, ki je pripravljen delovati 
za dobrobit drugih (simptom najbolj inteligentnih ljudi), tako lahko 
postane pravi angel v življenjih drugih, saj verjamem, da so zelo 
redki ljudje zlobni, pri večini gre preprosto za to, da ne razumejo 
niti sami sebe, kaj šele drugih. Ne pričakuj pa, da bo nekdo, ki ne 
razume niti sebe, razumel druge. 
Najbolj čustveno inteligenten je nekdo, ki razume, da sam ni tu, da 
kontrolira druge in svet, ampak da mu doprinaša; nekdo, ki razume, 
da se svet ne vrti okrog njega, in nekdo, ki razume, da se vse, 
kar se zgodi, zgodi za višje dobro vseh nas, ne glede na to, kako 
nenavadno in boleče se zdi na prvi pogled. 
Katerokoli lastnost bi rad razvil – poišči ljudi, ki jo imajo. Zato tako 
rad poslušam učene in svete ljudi, ki me navdihujejo in plemenitijo 
z znanjem in lastnostmi, ki bi jih rad razvil. Najlepše pri tem je, da 
če si resnično prizadevaš za nekaj smiselnega, narava, vesolje, oz. 
bog osebno pošlje vse, kar potrebuješ. Vedi pa, da te življenje stalno 
uči, kaj je resnično in zares dragoceno, in kaj morda niti ne toliko, 
kot trenutno misliš in čutiš … Samo naprej. 

  
Besedilo: Andrej Pešec
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ŠPORT

Igralo se je v petih disciplinah, in sicer v mešanih dvojicah, ženskih in 
moških dvojicah ter posamezno, v kakovostnih kategorijah A, B in C, 
moški posamezno tudi v kategoriji D. 
Mengšani smo domov prinesli kar nekaj medalj: David Vrhovnik in 
Mateja Jus sta bila druga v mešanih dvojicah, prav tako druga je bila 
Helena Šinkovec s soigralko Irena Burgar v ženskih dvojicah, Rok 
Kalan pa je osvojil drugo mesto posamezno. 
Letošnji turnir je bil poseben. Namreč, v okviru lige ADA se je prvič 
organiziralo tudi rekreativno reprezentančno tekmovanje. To je bilo že 

1. badminton turnir 
lige ADA v novi sezoni: 
Kvarner Open 2019
 
Predzadnji septembrski konec tedna smo bili na Hrvaškem, 
kjer je bil 1. badminton turnir za ligo ADA v tej sezoni. V sobo-
to, 21. septembra, se je v športni dvorani Marino Cvetković v 
Opatiji zbralo kar 225 rekreativnih igralcev badmintona iz Hr-
vaške, BIH, Srbije in Slovenije, od tega 8 članov BK Mengeš.

Dobitniki medalj Kvarner Open 2019

XD C, Mateja in David, 2. mesto

dan prej, v petek, 20. septembra, v športnem centru Damar. Obliko-
vale so se skupine po 7 izbrancev iz vsake države (Slovenija, Hrvaška, 
BiH, Srbija) in ena mednarodna skupina, ki so se med seboj pomerile 
v ženskih, moških in mešanih dvojicah ter posamezno. Ekipo Slove-
nije je uspešno zastopal tudi član našega kluba, Uroš Bregar. Poleg 
njega so ekipo sestavljali še: Kristian Hanjšek, Maja Mujkič, Eva Me-
glič, Gal Pavliha, Gregor Peškir in vodja ekipe Tine Albreht. In ponosni 
smo, da je zmagala prav ekipa Slovenije.

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Turnir dvojic 90+ pomeni, da se nanj lahko prijavijo zgolj pari, ka-
terih skupna starost obeh igralcev presega 90 let. Tovrstnih dvojic 
se je prijavilo 11, kar pomeni 22 igralcev. Žreb je dvojice, med 
katerimi je bilo pet nosilcev, razporedil v tekmovalni sistem. Po-
raženci prvih tekem so tekmovanje nadaljevali v tolažilni skupini, 
zmagovalci pa so se pomerili v nadaljnjem razigravanju. V tolažilni 
skupini sta v finalu največ zagnanosti in borbenosti prikazala Igor 
Maver in Gregor Vuga. Polfinalne tekme so dale prve finaliste v 
zgodnjepopoldanskih urah. Polfinalisti so prikazali odlične pred-
stave, zato je publika od finalnega obračuna veliko pričakovala. 

Prvi turnir dvojic 90+
Zadnjo avgustovsko soboto smo tenisači TK Mengeš uradno 
začeli jesenski del sezone. Odločili smo se, da organiziramo 
turnir dvojic, edini pa smo si bili tudi o organizaciji nečesa 
novega, preprosto nečesa, kar ni klasičen šampanjec turnir 
dvojic. Tako smo se odločili, sicer nekoliko skeptično, da 
organiziramo turnir dvojic 90+, prvič v Mengšu.

V finalu sta se pomerili dvojici Andrej Peterlin/Ljubo Mirič in Uroš 
Bregar/Jože Skok. Stavnice so se malenkost nagibale v prid prvega 
para, teniški strokovnjaki pa so opozarjali, da sta Skok in Bregar 
klasična turnirska igralca in zato precej nevarna za končno zmago. 
Finale se je igral na dva dobljena niza, na presenečenje mnogih 
pa sta suvereno slavila Jože Skok in Uroš Bregar. Veselje zmago-
valcev, predvsem starejšega v dvojici, je bilo nepopisno. Drugi del 
dneva smo nadaljevali s turnirjem v odbojki v bazenu, na katerega 
se je prijavilo pet ekip s po tremi igralci. V tem tekmovanju sta po-
raženca v teniškem finalu Ljubo Mirič in Andrej Peterlin, odločena, 
da ublažita teniški poraz, na pomoč poklicala še Igorja Maverja. 
Skupaj so suvereno premagali vse konkurente. 
Nadaljevanje dneva je minilo ob prijetnem druženju in specialite-
tah z žara. Igralci so bili s turnirjem zelo zadovoljni, zato se orga-
nizatorji nagibamo k odločitvi, da bi turnir dvojic 90+ v prihodnjih 
sezonah tradicionalno uvrstili med jesenske dogodke teniškega 
koledarja.

Besedilo: Tim Janežič       
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23. srečanje med Malim in Velikim Mengšem tokrat 
v roke velikih
Ko se letni del teniškega leta počasi končuje, ko se vreme počasi ohlaja in lipe z mengeškega športnega parka odvržejo prve 
liste na teniška igrišča, tedaj se v TK Mengeš pravi boji šele dobro začenjajo. Večina igralcev igra najpomembnejše tekme 
sezone v končnicah internih klubskih lig, prav vsi pa trenirajo za najpomembnejše srečanje sezone, pravi športni spektakel 
med Malim in Velikim Mengšem.
 
Srečanje se je letos začelo v soboto 14. septembra, ko je vodja tek-
movanja Leo Jerič ob deveti uri zjutraj prebral pravila tekmovanja 
ter pozdravil obe ekipi. Ekipo Malega Mengša, sicer letos po številu 
nekoliko okrnjeno, sta zbrala kapetan Filip Vrhovnik ter njegova desna 
roka Franci Rahne. Velike Mengšane pa je na igrišče popeljal dolgo-
letni strateg in maskota Velikega Mengša Igor Maver. Za tihe favorite 
so tokrat, predvsem zaradi stiske z igralci pri Malem Mengšu, veljali 
Veliki. Prvi tekmovalci so se na igrišča podali malo po deveti uri, drugi 
igralci pa so se odpravili na malico ter začeli z navijanjem za svoje 
favorite. Navkljub vsem napovedim pa so Mali v prvi polovici dneva 
pokazali silovit odpor ter dobršen del tekmovanja ostajali v rahlem 
vodstvu. Kalkulacije so se zaradi napetih obračunov ter tudi nekaj 
presenečenj vseskozi spreminjale. Ob koncu so se na igrišči 4 in 3 
odpravili še zadnji igralci. Rezultat je bil 10 : 9, v korist Velikega Men-
gša, kar je v praksi pomenilo, da Veliki za skupno zmago potrebujejo 
eno točko, mali pa obe. Na igrišču 3 sta Dennis Hurwits in Tomaž 
Zabret premagala kapetana Igorja Maverja in Marjana Resnika ter 
rezultat poravnala na 10 : 10. Vse oči so bile tako uprte v centralno 
igrišče in najmlajšega udeleženca tekmovanja, iz vrst Velikega Men-
gša Nejca Peterlina na eni ter Darka Karapetroviča na drugi strani. 
Izenačenje po prvih dveh setih je vodilo v tretjega in s tem v podaljša-
no igro, kjer pa je Nejc Peterlin pokazal vse svoje znanje in psihološko 
pripravljenost ter priboril veliko zmago za Veliki Mengeš. Veselje ob 
igrišču med Velikimi Mengšani je bilo nepopisno. 

Skupinska slika

4. Janezov in Brankov 
memorial
V soboto, 28. septembra, smo v Športnem parku Loka v 
spomin na naša prezgodaj preminula člana in balinarja 
odigrali memorialno tekmo v balinanju. Kot vsako leto žreb 
določi igralce v Janezovo in Brankovo ekipo.

Po petih urah igranja je za las zmagala Janezova ekipa, in sicer z 
rezultatom 61 : 60. Skupaj je sodelovalo 15 tekmovalcev, vsi so bili 
nagrajeni s spominskimi medaljami, Janezova ekipa pa je prejela 

Utrinek z memoriala

Tudi na letošnjem srečanju pa so nastopila dekleta, ki jih je bilo letos 
nekoliko manj. Nastopile so po tri predstavnice iz vsake ekipe. Z re-
zultatom 2 : 1 so letos slavile predstavnice Malega Mengša ter tako 
skupni izid povišale na 3 : 1 v korist Malih Mengšank.
Na podelitvi je kapetan Igor Maver slovesno vzdignil prehodni pokal 
ter napovedal, da bo ta ostal v severnih predelih Mengša vsaj še ne-
kaj let. Skupni rezultat je sedaj 13 : 10 v korist Malega Mengša, oba 
kapetana pa sta za prihodnje leto napovedala spremembo rezultata 
v korist svoje ekipe. 
Ob koncu se zahvaljujemo vsem, ki so doprinesli svoj del k še eni 
vrhunski izvedbi tega tradicionalnega srečanja: vodji tekmovanja Leu 
Jeriču, obema kapetanoma in pomočnikom, oskrbniku Urošu za lepo 
postrežbo idr. Posebna zahvala pa gre še vsem našim donatorjem, ki 
so s svojo podporo omogočili kakovostnejšo izvedbo dogodka.
Tradicionalno srečanje med Malim in Velikim Mengšem vsakoletno 
ponudi z zares zanimivimi tekmami, zdravo športno rivalstvo med 
obema ekipama pa z neverjetnim vzdušjem. Verjamemo, da bo tudi 
prihodnje leto tako. Tu pa se naša letna dejavnost še ne končuje, v teh 
dneh se namreč končuje interna klubska liga, v kateri igralci igrajo še 
zadnje dvoboje pred finalnimi obračuni, ki bodo odigrani na zaključ-
nem turnirju petega oktobra. 

Besedilo: Tim Janežič 
Foto: Uroš Bregar

tudi prehodni pokal (tokrat že tretjič). Velika zahvala gre Vidi in 
Sonji, ki sta poskrbeli za vso pogostitev.

 
Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar za ŠD Loka
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Pokal Alpe Adria, kjer je naša Živa skočila do neba!  Hop na stopničke.

ŠPORT

V mednarodni konkurenci se iz SSK Mengeš že bolj ali manj redno do-
kazuje tudi 15-letni Taj Ekart, ki si je prejšnji mesec dvakrat priskakal 
točke za alpski pokal, potem ko je na dvodnevni prireditvi v Velenju 
zasedel 14. in 27. mesto. Še pred tem je na tamkajšnji 75-metrski 
napravi preskočil vso konkurenco (do 16 let) na tekmi za pokal Cock-
te. Zelo dobro formo je kronal na državnem prvenstvu v Mislinji, kjer 
se je med mladinci, starimi do 16 let, ovenčal s srebrno kolajno. Na 
tekmovanju gorenjske regije na Gorenji Savi so mengeški upi osvojili 
pet kolajn. Med dečki, starimi do 13 let, je zmagal Nik Bergant Sme-
rajc, ki mu je družbo na odru za najboljše delal tretjeuvrščeni Timo 
Šimnovec. Na najvišjo stopnico je skočila tudi Živa Andrić (do 12 let), 
Alen Pestotnik (do 12 let) je osvojil drugo mesto, Jaka Perne (do 11 
let) pa je bil tretji. Sledila je prireditev za pokal Cockte v Velenju, kjer 
sta se od varovancev trenerjev Aleša Selaka in Luke Brnota med naj-
boljšo trojico prebila drugouvrščena Živa Andrić in tretjeuvrščeni Nik 
Bergant Smerajc. Zelo bogat je bil tudi izplen mengeških orličev na 

Bolj ko se bliža nova zima, v boljši formi je Anže Lanišek. 
Smučarski skakalec iz SSK Mengeš se je konec septembra 
na tekmi za veliko nagrado FIS v Hinzenbachu izkazal z de-
vetim mestom. Še zlasti s tamkajšnjim finalnim skokom, 
drugim najboljšim v finalu, v katerem je pridobil kar sedem 
mest, je 23-letni Domžalčan dokazal, da je lahko, kadar mu 
nastop uspe po načrtih, popolnoma kos tudi največjim asom.

SSK Mengeš drugi 
v konkurenci klubov 
iz Avstrije, Italije in 
Slovenije

tretji postaji alpsko-jadranskega pokala v Žirovnici, kjer je Živa Andrić 
(11 let) slavila zmago, Alen Pestotnik (11 let) je pristal na drugem 
mestu, Erik Tomažič (10 let) in Lovro Drnovšek (8 let) pa sta bila tre-
tja. Z zadnje prireditve tega tekmovanja pa so se mladi skakalci iz SSK 
Mengeš vrnili z dvema zlatima kolajnama, s katerima sta se okitila 
Živa Andrić in Alen Pestotnik. V končnem seštevku se je ob Andrićevi 
na najvišjo stopnico zmagovalnega odra zavihtel tudi Jaka Perne (10 
let), na skupnem tretjem mestu pa sta končala Alen Pestotnik in Lovro 
Drnovšek. V ekipni razvrstitvi je SSK Mengeš med dvanajstimi klubi 
iz Avstrije, Italije in Slovenije osvojil odlično drugo mesto in tudi na 
ta način napovedal še eno zelo uspešno zimo. Otroci, ki bi si želeli 
postati člani našega uspešnega kluba, so prisrčno vabljeni na trening. 
Zdaj je primeren čas za vpis otrok in njihovo spoznavanje s skoki. Vse 
želene podatke o tem športu in mengeškem klubu boste izvedeli na 
telefonskih številkah 041/767-397 in 041/750-404. 
  

Besedilo: Miha Šimnovec 
Foto: Goran Andrić

1. OT za kadete in 
kadetinje v namiznem 
tenisu

NTS Mengeš je zastopalo osem tekmovalcev in ena tekmovalka. Po 
igranju v predtekmovalnih skupinah se je v finalni del uvrstilo šest 
tekmovalcev. Spremljal jih je trener David Orešnik, pomagala sta 
mu Bor Rutar in Ivan Ložar. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Rezultati: 
  
Kadetinje: 
3.–4. mesto: Neža Žun Pogačar 

Neža, tretje mesto

Kadeti: 
5.–8. mesto: David Grad 
9.–16. mesto: Luka Jokič,
Andraž Maček

V organizaciji NTD Kajuh Slovan iz Ljubljane je bil 1. OT za 
kadete in kadetinje. Na turnirju je nastopilo 80 tekmovalcev 
in 45 tekmovalk iz slovenskih namiznoteniških klubov.
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29. Kajuhov memorial v namiznem tenisu

Tekmovanje je potekalo v posamični kategoriji in ekipno. Naše 
tekmovalce sta vodila trenerja Žiga Zupan in David Orešnik ob 
pomoči Ivana Ložarja in Javorja Zavca. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Mengšani uspešno začeli novo tekmovalno sezono. V nedeljo, 29. septembra, je bil v Ljubljani 29. Kajuhov memorial za 
kadete in mladince, na mednarodnem turnirju so nastopili tekmovalci iz Slovenije in tujine, med njimi 18 tekmovalk in 
tekmovalcev NTS Mengeš.peto.

Najboljši mladinci

Rezultati: 
  
Mlajši kadeti posamezno: 
2. mesto: Luka Jokič 
5.–8. mesto: Urh Trtnik 

Mlajše kadetinje posamezno: 
1. mesto: Neža Pogačar Žun 

Mlajše kadetinje ekipno: 
3.–4. mesto: Neža Pogačar Žun – Pika Bavdek (Kajuh) 

Mladinci posamezno: 
2. mesto: Aljaž Goltnik 
5.–8. mesto: Rok Grad, Mitja Zavec 

Mladinci ekipno: 
1. mesto: Aljaž Goltnik – Jan Krč (B 2) 
2. mesto: Mitja Zavec – Rok Grad 
3.–4. mesto: David Grad – Adam Rakun

Zaključek malonogometne 
lige v Loki

Po odigranih osemnajstih krogih je bila tretja ekipa AR-TA, drugo 
mesto so osvojili igralci iz ekipe FC Forca, zmagovalci lige pa so 
postali nogometaši ekipe Kavarna Mozart. S podelitvijo pokalov 
najboljšim smo zaključili skoraj petmesečno tekmovanje, v kate-
rem ni manjkalo napetih dvobojev, vrhunskih potez, na trenutke 
nestrinjanja s sodniškimi odločitvami in seveda, tistega zaradi če-
sar se nogomet pravzaprav igra, golov. Seveda pa smo kot orga-
nizator lige najbolj veseli in ponosni na vse pohvale sodelujočih 
ekip, glede organizacije  tekmovanja. Zato se vsem še enkrat is-
kreno zahvaljujemo.

 
Besedilo in foto: Peter Tomažin, za ŠD Loka

Sreda, 25. septembra, je bila rezervirana za zadnji krog 
malonogometne lige v Loki. V tekmovanju je sodelovalo 10 
ekip in prav zadnja tekma zadnjega kroga tekmovanja je 
odločala o prvem mestu na lestvici. Prav tako pa je zadnji 
krog odločal tudi o tretjem mestu, tako da je bilo na igrišču 
in ob njem res pestro in napeto.

Vodja lige predaja pokal zmagovalcem

Jesenski turnir trojk 

Igrali smo po sistemu vsak z vsakim in na koncu prišli do zmago-
valca. Ampak, kot se za vsako tekmovanje spodobi, je treba začeti 
s tretjim mestom, ki ga je osvojila ekipa »Folklora«, drugi so bili 
»Ta pozni« in zmagovalci, ekipa »A loh«. Turnir je potekal v prije-
tnem in prijateljskem vzdušju, ob zaključku pa smo vsi v en glas 
pritrdili, da se prihodnje leto zagotovo spet srečamo. 

Besedilo in foto: Peter Tomažin, vodja odbojkarske sekcije

Po enoletnem premoru smo se v soboto, 21. septembra, 
znova srečali na turnirju trojk v odbojki na mivki v Športnem 
parku v Loki. Pri izbiri datuma smo imeli res veliko sreče, 
saj je bila prav ta sobota zadnja dovolj topla in sončna za 
igranje. Na tekmovanje se je prijavilo šest, po pogledu na 
lestvico ob koncu, zelo izenačenih ekip. 



Predsednik Društva likovnikov Logatec Janez Ovsec je v nagovoru 
pozdravil vse navzoče in izrazil zadovoljstvo, da gostijo tako uspešno 
in aktivno likovno društvo z veliko odmevnih skupinskih projektov. 
K besedi je povabil predsednico Likovnega društva Mengeš Leonido 
Goropevšek, ki je predstavila mengeško društvo. 
»Začetki delovanja Likovnega društva Mengeš segajo v leto 1996. V  
času zorenja društva so pestro ustvarjanje spremljali in usmerjali šte-
vilni mentorji s področja slikarstva in grafike, pa tudi fotografija je del 
društvene dejavnosti. V več kot dveh desetletjih smo dozoreli in prido-
bili veliko znanja in napredovali v osnovnih likovnih prvinah. 
Da naša dela in dosežke lažje primerjamo z drugimi ljubiteljskimi likov-
nimi društvi, se je društvo včlanilo v Zvezo likovnih društev Slovenije, 
kjer redno sodeluje v projektu Zlata paleta. Zanimive tematike, ki jih 
Zlata paleta  ponudi vsako leto kot izziv, nas spodbudijo k iskanju novih 
prijemov in poglobljenemu delu. Vedno bolj smo zadovoljni s sodelova-
njem oziroma odzivom članov in članic, še bolj pa z uvrstitvami oziro-
ma izbori na posamezne tematske razstave. Do leta 2018 je društvo 
prejelo veliko število priznanj in certifikatov ter osem zlatih, eno srebrno 
in tri bronaste palete kot najvišja priznanja v ljubiteljski likovni dejav-
nosti. Za svoje aktivno delovanje v projektu Zlata paleta je bilo društvo 
v letih 2015 in 2018 nagrajeno z bronasto plaketo. Menimo, da smo 
na pravi poti, dosežki in priznanja nam dajejo spodbudo za nadaljnje 
ustvarjanje. Na vse uspehe smo zelo ponosni, postali smo prepoznavni 
in spoštovani. 
V društvu vsako leto pripravimo skupinsko razstavo, projekt, ki vključu-
je večino članov. Tako smo v zadnjih letih zelo uspešno izvedli kar ne-
kaj odmevnih razstav, in sicer Jesen, Ikona, Mandala in druge zgodbe, 
Rdeča, Stol, Intima, Likovna iskanja, Avtoportret in Svetlo – temno. S 
temi razstavami gostujemo tudi po Sloveniji. 
Društvo sodeluje tudi z drugimi društvi, se udeležuje ex temporov, svo-
ja dela razstavlja po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini. Že tradicionalno 
izvaja mentorstvo v Osnovni šoli  Mengeš. Občasno svoja dela člani 
tudi podarijo za dobrodelne namene, saj je za današnji čas to še kako 
dobrodošlo in potrebno.« 
Po končanem programu so se navzoči ob domačih dobrotah in napitku 
prijetno zaklepetali. 
Razstava bo na ogled do 27. septembra 2019 v času delovanja športne 
dvorane. 

Besedilo in foto: Binca Lomšek

Tudi likovno društvo je predstavilo svojo bogato dejavnost. Za sceno 
je postavilo veliko skupinsko sliko z naslovom Jesen, sestavljeno iz 18 
platen v skupni izmeri 150 x 180 cm. Jesen je tu in slika je bila lepa 
scena za predstavitev društva. Hkrati so postavili tudi slikarska stoja-
la, na katerih so razstavili svoja likovna dela. Podpredsednica društva 
Helena Testen je spregovorila nekaj kratkih besed o delu društva. Žal 
je bilo časa malo, da bi lahko obširneje predstavili delo društva. 
Naslednji dan v soboto, 21. septembra, se je začel tradicionalen Se-
jem v Mengšu. Kot vsako leto, smo tudi letos postavili na ogled svoja 
dela, saj je obisk številen in tako lahko širša množica obiskovalcev sej-
ma obišče tudi galerijo na prostem Sprehod ob Pšati. Lokacija je za-
radi gradnje telovadnice spremenjena, bili smo bolj vidni kot prejšnja 
leta. Znova smo postavili veliko scensko sliko Jesen. Gostili smo tudi 
nekaj slikarjev iz drugih društev. Sejem bil je živ, tudi ogledov galerije 
je bilo veliko, ocene del pa pohvalne. Skupaj je razstavljalo 20 slikar-
jev, na 20 stojalih je bilo razstavljenih 71 slik. Edini slikar iz društva, 
ki je tudi kipar, je razstavil poleg svojih slik tudi 7 kipov iz varjenega 
železa. Pridružili sta se tudi dve učenki iz Mengša, ki sta razstavili 
nekaj risb in slik manjših formatov, hkrati pa tudi zavzeto slikali. 
Čez teden dni se bo kar veliko število članov udeležilo mednarodnega 
ex tempora v Grožnjanu v Istri, kjer društvo sodeluje že vrsto let. Po-
leg vseh teh dejavnosti je kar 11 članov in članic društva oddalo svoja 
likovna dela na razpis Regijskih tematskih razstav 2019 in Državne 
tematske razstave Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Domžale. 
Tema 7. državne tematske razstave je Oblo in oglato. 
Jesen se je v društvu začela zelo aktivno in prav je tako, saj s svojimi 
deli obogatimo kulturno ponudbo v Mengšu in širšem prostoru. 

  
Besedilo: Binca Lomšek 

Foto: Lojze Burja in Binca Lomšek

"Mengeški likovni utrinki" 
v Logatcu
Na prvi septembrski petek je Likovno društvo Mengeš na 
povabilo Društva likovnikov Logatec postavilo razstavo 
v Stekleni galeriji Športne dvorane Logatec. Razstavo je 
poimenovalo »Mengeški likovni utrinki«, razstavlja 16 članov 
in članic društva. Odprtje razstave je bilo 6. septembra ob 19. 
uri. Dogodek je z igranjem na citre popestrila Brigita Nagode.

Likovniki sodelovali v tv-
oddaji Dobro jutro in na 
Mengeškem sejmu
S pesmijo v srcu se je v petek, 20. septembra, začelo 
malo megleno jutro in »Dobro jutro« v Mengšu, oddaja TV 
Slovenija. Predstavljala so se mengeška kulturna društva. 
Ob poskočni glasbi Godbe Mengeš, ki praznuje že 135. 
obletnico delovanja, ter ubranem petju vokalnih skupin se 
je oddaja Dobro jutro začela s prenosom v živo.

Besedilo in foto: Aljoša Rode

KULTURA
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Mengeški likovniki na odprtju razstave v Logatcu

Likovniki ob postavitvi galerije na prostem na Mengeškem sejmu z 
gosti



Razstava v 
Kulturnem
domu
Pridite na ogled skupinske razstave slik Aljo-
ša Rodeta, Teje Žurga in Francija Možeta, 
pod naslovom Gobelini, v Kulturni dom (Špas 
teater) v Mengšu v mesecu oktobru. Ogled je 
možen vsako sredo od 10. do 12. ure in od 
18. do 20. ure ter uro pred predstavami v 
gledališču.

Besedilo in foto: Aljoša Rode

Odlična srebrna plaketa
Anžej Šarc igra tudi pri otroški folklorni skupini, tako je kot 
muzikant že zelo zaposlen. Pred kratkim je na 39. tradici-
onalnem Državnem prvenstvu Zlate harmonike Ljubečna 
osvojil srebrno plaketo.

Anžej je doma iz Loke pri Mengšu. Star je 14 let in obiskuje 8. ra-
zred Osnovne šole Mengeš. V prostem času rad igra nogomet in je 
vnet gasilec. Končal je 6. razred diatonične harmonike pri Robertu 
Stoparju. Veliko igra na prireditvah v mengeški občini, šoli in tekmo-
vanjih, pa tudi v krajih širše po Sloveniji. Je član kluba Stopar, ki ga 
sestavljajo člani različnih starosti, ki se med seboj odlično razumejo 
in dopolnjujejo ljubezen do glasbe. Na čelu kluba je odličen učitelj 
Robert Stopar, ki že od malih nog živi za glasbo.

Besedilo: Sonja Šarc
Foto: Simon Šarc

Mengeška godba – 
veterani na ORF
V četrtek, 26. septembra, je snemalna ekipa ORF Celovec 
obiskala Mengeš. Povod za obisk je bila nedavna 135. oble-
tnica slavne Mengeške godbe, katerih sestavni del so tudi že 
19 let člani sekcije – veterani.

Mengeš je poznan po izdelovalcih harmonik, zato so bili prvi kadri za 
oddajo »Serbus, srečno, čao«, ki bo na sporedu 19. oktobra, posneti v 
delavnici Cirila Burgarja v Melodiji. Snemanje so nadaljevali v Godbenem 
domu, kjer so posneli vaje veteranov pod dirigentskim vodenjem Janeza 
Pera.
V popoldanskem času pa je bilo zadnje snemanje na Ravbarjevem dvor-
cu pri g. Zdravku Grginiču. Izjemno okolje je navdušilo člane snemalne 
ekipe, zato je snemanje teklo izredno uspešno.
Vsaka taka predstavitev je kanček k turistični promociji našega mesta in 
občine, zato vsa zahvala Janezu Per, Gerhardu Lepuschitzu in snemalni 
ekipi TV ORF Celovec. 

Besedilo in foto: Jože Vahtar
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 Anžej Šarc s srebrno plaketo

 Aljoša Rode ob svoji 
sliki "Pot v modro" Teja Žurga: Vesoljska postaja



Likovna dela smo članice ustvar-
jale od četrtka po žigosanju pla-
ten, v nedeljo pa smo jih obesile 
na fasade hiš tega starega istr-
skega mesta umetnosti. Sonce je 
kmalu pregnalo jutranje meglice 
po okoliških gričkih, zasijali so 
v vsej svoji jesenki lepoti. Ulice 

Tudi letos likovniki v 
Grožnjanu
Mednarodni letos že 26. Ex tempore Grožnjan je potekal 
od 26. do 29. septembra. Likovno društvo Mengeš že vrsto 
let redno sodeluje na tem mednarodno priznanem festivalu 
umetnosti v Istri. Oddanih je bilo kar 235 likovnih del čez 
200 sodelujočih umetnikov z vseh vetrov. Letos je sodelovalo 
enajst članic društva s svojimi likovnimi deli, in sicer: 
Leonida Goropevšek, Martina Kozamernik, Binca Lomšek, 
Špela Magister, Ina Malus, Irena Novak, Barbara Rabič, Mira 
Resnik, Emanuela Rodica, Helena Testen in Milica Tomšič.

so bile polne obiskovalcev, ki so 
uživali v lepem vremenu in ogle-
dovali slike na kamnitih fasadah. 
Mesto umetnikov Grožnjan je 
krasilo veliko različnih del, prav 
tako pa tudi različnih tehnik in 
tematik. Številni umetniki tega 
mednarodnega festivala so si po-
iskali prostor, kjer bi njihovo delo 
prišlo še posebej do izraza in kjer 
bi ga ljubitelji likovnega upoda-
bljanja opazili. Spremljajoče pri-
reditve so še popestrile dogajanje 
v tem starem istrskem mestu. 
Letos je prvič sodelovala tudi 
nova članica našega društva Mira 
Resnik, ki je na veliko preseneče-
nje prejela »nagrado sodelujočih 
umetnikov« za svoje likovno delo 
»Teksture«, za to prestižno na-
grado ji iskreno čestitamo. 
Čudovito vreme in vzdušje na 
tem umetniškem griču s starim 
mestom Grožnjan, ki je poznano 
daleč naokoli po svojem tradicio-
nalnem ex temporu, je na udele-
ženke vplivalo tako, da bodo še 
bolj zavzeto ustvarjale, saj so si 
nabrale vtisov  za nove likovne iz-
zive. Prav gotovo se ga bodo tudi 
prihodnje leto aktivno udeležile 
ex tempora.

 Besedilo in foto: Binca Lomšek

KULTURA
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Povežimo Slovenijo
V torek, 24. septembra, smo se družili simpatizerji stran-
ke SLS iz Medvod, Škofje Loke, MO Ljubljana, Mengša, 
Moravč in Brezovice na več let trajajočem projektu Pove-
žimo Slovenijo. Projekt ima pomen povezanosti ljudi vseh 
slovenskih dežel in krajev, spoznavanje občin in njihovih 
uspehov in dela. Iz Mengša se nas je udeležilo šest čla-
nov OOSLS. Ker ima letos Prekmurje znamenito 100-le-
tnico združitve, je bil naš namen posvečen ravno temu. 
Na avtobusu se nas je zbralo 47, ki smo zbrano poslušali 
gospoda Draga Čeparja, ki nas je seznanjal z vsemi po-
membnimi podatki o poti in zanimivosti na njej.

Prvi postanek je bil v Ižanovcih za ogled mlina na Muri, ki je edini te 
vrste še na Muri (celoten mlin je na vodi). Mura je oblikovala nekak 
rečni otok, ki so mu domačini dali ime Otok ljubezni. Zgodbo pa 
nadaljuje in oblikuje tamkajšnji Zavod za turizem. Popeljali pa smo 
se tudi s splavom na drugi breg Mure.
Naša druga postaja so bili v Beltincih, kjer so nas ob novem spo-
meniku Prekmurskim buditeljem in zaslužnim za združitev sprejeli 
župan in župnik Beltincev. Spomenik je moderno in pomenljivo obli-
kovan in je vreden ogleda. 
Pot smo nadaljevali v starodavno prekmursko središče Turnišče. 
Tam nas je sprejel župnik in nam razložil zgodovino dveh cerkva 
na tem prostoru, ki sega v 10. in 11. stoletje. Cerkev je posvečena 
Mariji in je znana romarsko središče Prekmurja. Za vse udeležence 
je g. župnik daroval sveto mašo s pomenljivimi temami v pridigi: 
povezanost ljudi, Slomškovo delo za narod in seveda o Mariji, ki jo 
je imenoval – Lepota v ljubezni. Pri maši se nam je pridružil tudi 
predsednik SLS Marjan Podobnik, po maši pa tudi župan Turnišča 
in drugi predstavniki bližnjih občin, ki so nam povedali tudi za mar-
sikatere težave življenja v pokrajini.
Po maši je sledilo kosilo z okusnim bogračem in prekmursko giba-
nico v bližnji gostilni.
Ker smo bili blizu Lendave, seveda nismo mogli mimo velike turi-
stične pridobitve za Lendavske gorice – to je razgledni stolp Vinari-
um. Razgled je res fantastičen in seveda vreden ogleda!
Pot nas je vodila na Goričko do največjega slovenskega gradu: Grad, 
v občini Grad, ki ima toliko sob, kot je dni v letu. Ogledali smo si 
zanimiv prikaz zgodovine gradu. 
Dan se je že nagibal k večeru, zato smo pot nadaljevali skozi Avstri-
jo do Gornje Radgone in Maribora na naše zbirališče. Polni vtisov o 
lepot Prekmurja in njegovih ljudi smo si obljubili, da naj se projekt 
Povežimo Slovenijo nadaljuje, saj je odlična vez med nami – Slo-
venci, da se spoznamo.

Besedilo in foto: J. V.

Repnik Matjaž v družbi likovnic

Avtorica  Mira Resnik  je prejela 
nagrado  sodelujočih umetnikov
za likovno delo Teksture



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

Skedovska jama je narava – povrnimo ji jo!
Ob Evropskem dnevu trajnostnih skupnosti (#EDSC19 in #SustainableCommunity), v soboto, 21. septembra 2019, se je 
Civilna iniciativa Mengeš namenila povabiti politične, javne predstavnike in FB skupnost ter medije in protestirati/opozoriti 
na že dober ducat let grobo kršenje predpisov in onesnaževanje podtalnice v Skedovski jami – nekdanji gramoznici JV od 
Most oz. vzhodno od Suhadol.

Izcejanje nevarnih snovi iz nezavarovanih odpadkov, ki čakajo na sortira-
nje in odvoz toliko let na samem vodozbirnem območju vodnih virov na 
Mengeškem polju, pomeni neposredno grožnjo kontaminacije virov pitne 
vode, iz katerih se v veliki večini oskrbujejo občine Domžale in Mengeš, 
v celoti pa občina Trzin. Odziva ni bilo, razen nekaj opravičil. No, vsaj to!
Pred volitvami pred enim letom je bilo veliko govora o problemu Publicus. 
Bili so tudi že najmanj trije požari! Sam se sedaj že pol leta trudim, da 
odgovorni naredijo naslednje (nazadnje leta 2007): »Kaj konkretno, poleg 
odgovora, da boste pobudo z dne 7. 3. 2019 proučili, boste dejansko 
storili glede onesnaževanja podtalnice v skladišču in sortirnici odpadkov 
v 'suhadolski jami' s strani podjetja Publicus in drugih na tej lokaciji vodo-
zbirnega območja predvsem vodnjakov?«. Na odgovor še čakam!
Ker ni odziva, bo očitno treba delovati v smislu 44. člena Ustave RS. 
Spremljajte nas na naši FB strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'.

mag. Tomaž Štebe, vodja Civilne iniciative Mengeš

Spornosti pravil centra za predelavo odpadkov 
v Ljubljani za občine so – pristopnice
Občine, kjer v črnih kantah JKP Prodnik zbira odpadke za predelavo, vozijo le-te kot (podrejene) so-pristopnice od leta 2016 
v RCERO-Ljubljana. Po štirih letih brez sprejetih pravil se slednja sprejemajo posebej zanje. Na Svetu Občine Mengeš so 
za taka podrejena in neenakopravna pravila nekritično glasovali samo iz LOM in SMO (županova Lista za Občino Mengeš in 
stranka Skupaj za Mengeško Občino) in tudi zavrnili mojih 13 dopolnil.

Kaj je najbolj/tako sporno oz. milo 
rečeno neustrezno?
A. Občine so-pristopnice, v tem primeru Dom-
žale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, so 
neenakopravne (podrejene), ker:

se odločanje o investiciji, poslovanju in cenah 
prepušča Svetu RCERO-L – to je soustanovite-
ljicam (beri večinsko MO Ljubljana);
se investicija, financirana večinsko z nepovra-
tnimi sredstvi EU, v obliki amortizacije vrača 
le soustanoviteljicam (beri: večinsko MO Lju-
bljana).
B. Neustrezna tehnologija RCERO-L in nedo-
končana investicija (z energijo bi lahko ogrevali 
mesto) sta glavna razloga za 12 mio EUR iz-
gube Snage. To rešujejo z vključitvijo v VOKA 
in z (začasno!?) spremenjeno strukturo cene 
v korist predelave za pribl. +40 odstotkov, 
predvsem na račun nižje cene zbiranja. Svet 
Občine Mengeš je to nekritično potrjeval letos 
marca. Močno dvomim, da bo tako tudi dalj 
časa ostalo.
C. Nujna je uvedba ustreznejše tehnologije v 
RCERO-L ali v Sloveniji. Predvsem je v Evropi 
in v svetu uveljavljena tehnologija uplinjanja 

(incineracija). Predlog, da se pravila sprejmejo 
le za tri leta, ni bil sprejet. V tem času pa bi 
morala predvsem vlada ustrezno rešiti proble-
matiko ravnanja z odpadki – za celo Slovenijo. 
Neustrezno je sedanje regijsko reševanje, ko 
pa vemo, da je Slovenija premajhna za ekono-
mično delujočo tovarno za predelavo, kaj šele 
za usmeritev 'zero waste'. Poleg tega bi moralo 
biti zniževanje stroškov storitev v javnem in-
teresu skladno z direktivo EU (2008/98/ES).
Glede na tehnološki razvoj, tujo in tudi doma-
čo prakso, predvsem pa zaradi trendov rav-
nanja z odpadki v svetu in EU, ki jim bomo 
morali začeti slediti, je odlok že kratkoročno 
neživljenjski. Več na https://1planet4u.blog-
spot.com/2019/09/spornosti-pravil-centra-za-
-predelavo.html.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, član Sveta 
Občine Mengeš, izvoljen na listi Zeleni Slovenije
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POLITIKA

»Občina Komenda z napisom (neresno in neodgovorno) sporoča, da je 
»Odlagališče inertnih odpadkov v zapiranju« že najmanj od leta 21. 2. 
2008 (Sklep Sveta Občine Komenda št.: 354-0008/2008-1)«

Objava #EDSC19 je na povezavi: https://www.sustainable-
-communities.net/event/skedovska-jama-je-narava-povrnimo-
-ji-jo/.

»Ni dovolj samo govoriti, treba je tudi kaj narediti, poseči po 
ukrepu, saj samo to prinese spremembo.« (Marko Juhant, spe-
cialni pedagog in vzgojitelj)

»Skedovska jama je 
narava – povrnimo 
ji jo! Napis je nad 
zahtevo Civilne 
iniciative Mengeš 
za deklarirano 
sanacijo nekdanje 
gramoznice 
Suhadole v prvotna 
kmetijska zemljišča 
ministru Židanu 
davnega 3. 6. 
2010«

INFORMACIJA:

»RCERO-L in občine pristopnice se 
bodo poročile za 30 let – pazite na svoje 
denarnice. Ali sploh mislimo resno s cilji 
za manj/nič odpadkov oz. znižanjem 
stroškov storitev? RCERO-L in TEŠ 6 
imata polno skupnih slabosti! (Mengšan 
2015, stran 30).« – Zapisano o podobnih 
okoliščinah (ne)potrjenega podobnega 
odloka (pravil) pred štirimi leti – po 
zaslugi kritičnosti v Občini Domžale. 
Zadeva je 'funkcionirala’ brez njega (!!). 
Danes razlogi za spornosti veljajo še 
toliko bolj. Nekaj napredka je le v trajanju 
tokrat dogovarjane poroke – 10 let!



NEKROLOG

Dragi Anton!
V nedeljo, 22. septembra, dopoldne se je med vaščani 
Loke razširila žalostna vest, da je v večeru zadnje 
poletne sobote prenehalo biti onemoglo srce našega 
dolgoletnega člana Antona Stoparja. Po mnogih hudih 
preizkušnjah je zaprl svoje, od bolečin utrujene oči in 
odšel v novo življenje.

Luč sveta je ugledal 7. decembra 1940, na kmetiji pri Beberčevih. 
Bil je najstarejši otrok očeta Antona in matere Francke. Kasneje 
so družino dopolnili še brata Janez in France ter sestra Minka. Po 
osnovni šoli se je podal v uk k mizarju Kumru v Mengeš. Od tam je 
po opravljenem pomočniškem izpitu odšel v JLA. Kadrovski rok je 
služil v Banja Luki. Po vrnitvi iz služenja kadrovskega roka, kjer je 
opravil šoferski izpit, se je dodatno izobrazil za poklicnega šoferja. 
V želji, da bi se čim prej lahko osamosvojil, je slutil, da bo to lažje 
v poklicu voznika, kot pa mizarja. Zaposlitev je našel v podjetju 
Semenarna, kasneje je ta postalo Semesadike, v Mengšu. To mu je 
kmalu postalo tako rekoč drugi dom, saj je celotno delovno dobo 
odšofiral tam. Bilo je obdobje v poslovanju podjetja, ko je s svo-
jim TAM-om velikokrat prekrižaril celo Jugoslavijo, od Prekmurja do 
južne Makedonije. Obdobje pred upokojitvijo v poznih devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, je zaradi zdravstvenih težav opravljal lažja 
dela. 
V letu 1967 se je poročil s Tončko in ustvarila sta si družino. Za-
čela sta graditi svojo hišo, ki jo je kmalu zapolnil otroški jok. V letu 
1968 se jima je rodil sin Robert in leto kasneje še Franci. Poleg 
skrbi za družino je gojil svoj talent za gledališko igro in se aktivno 
vključil v dramsko sekcijo Svobode Mengeš. Tudi petje je bilo njegov 
konjiček. Najprej fantovsko, kasneje pa v mešanem pevskem zboru 
Svobode, v katerem je bil eden od ustanovnih članov. Predvsem je 
bil ljubitelj slovenskih narodnih in ljudskih pesmi, kar je z veseljem 
dokazal na raznih druženjih, tako v družinskem kot tudi prijateljskih 
krogih. Tudi cerkveno petje je bilo njegova ljubezen. Ne nazadnje 
je njegovo in ženino veselje do glasbe in narodnega izročila rodilo 
sadove v ansamblu Stopar njunih sinov, in sedaj še v pevski skupini 
Rž, kjer sta vključena dva rodova Stoparjev.
Čeprav je bil »ta pravi« Ločan, pa se je vedno rad odpravil v Belo 
krajino, v bližino vasi Rožanec, od koder je njegova ljuba žena. V 
zrelih letih je vzljubil tudi vinogradniško delo in se naužil veselja ob 

pridelavi grozdja, ki v tistih krajih dobro uspeva, ter njegovi prede-
lavi v žlahtno kapljico.
Po vzoru očeta Antona se je v letu 1954 vključil v gasilsko društvo 
in mu ostal zvest do današnjih dni. S svojo nesebično držo je rad 
priskočil na pomoč kadarkoli in kjerkoli je bilo potrebno. Še posebej 
je bil nepogrešljiv pri pripravi in izvedbi prireditev in veselic. Tudi 
gradnja orodjarne in adaptacija prejšnjega gasilskega doma sta bila 
deležna njegovih prizadevnih rok. Ob tem je kot operativni član 
deloval tudi v reševalnih akcijah in ob elementarnih nesrečah. Z 
izobraževanjem v gasilskih vrstah je napredoval v nižjega gasilskega 
častnika I. stopnje. 
S svojim pristopom si je pridobil zaupanje članov in tako bil od leta 
1969 do 1997 član Upravnega odbora. V obdobju 1967 do 1973 
je opravljal zahtevno funkcijo poveljnika društva. Dva mandata, od 
1982 do 1988, je predsedoval društvu. Od 1997 do 2002 pa je bil 
član častnega razsodišča.
Ob taki angažiranost v društvu niso izostala tudi priznanja in odli-
kovanja. Leta 1978 je prejel priznanje gasilske zveze II. stopnje, v 
letu 1993 značko za dolgoletno delo 40 let in v letu 2003 plaketo 
gasilskega veterana. Priznanje gasilske zveze I. stopnje je prejel v 
letu 2013 in letos tudi značko za 60-letno delo v društvu. 
Antonu Stoparju se z vso hvaležnostjo zahvaljujemo za vse, kar je 
storil za naše društvo. S svojim vzorom nam je dajal spodbudo pri 
nadaljnjem delu in razvoju društva.
Mirno počivaj v objemu jeseni in uživaj sadove večnega življenja. 
Ohranili te bomo v lepem spominu!

Zapis neznanega avtorja pravi:

Tvoje ideje, vnema in delo pridnih rok
z nami ostajajo za vedno in povsod,
puščaš globoko nam praznino, dan odet v črnino,
a ostajaš v naših srcih z nami,
vedno te bomo imeli radi.

Od pokojnega dolgoletnega člana smo se poslovili v četrtek, 26. 
septembra 2019, na pokopališču v Mengšu. Pogreba so se poleg 
domačih gasilcev udeležili tudi člani sosednjih društev: PGD Men-
geš, PGD Topole, PIGD Lek, PGD Trzin in PGD Jarše-Rodica, skupaj 
47 gasilcev.

Besedilo: Miro Urbanc 
Foto: PGD Loka pri Mengšu
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Anton Stopar med dobitniki priznanj v letu 2013Anton Stopar



TRETJE OBDOBJE

Citat in naslednje misli so vzete iz knjižice 
Starajmo se trezno, ki so jo kot eno od šte-
vilnih publikacij za delo v programu kako-
vostno staranje pripravili v Inštitutu Antona 
Trstenjaka, kjer je glavna gonilna sila vodil-
ni slovenski strokovnjak za gerontologijo dr. 
Jože Ramovš. Ni samo teoretik. Najbolj je 
zaslužen, da danes v Sloveniji deluje moč-
na mreža prostovoljcev, ki pod njegovim 
strokovnim vodstvom izvajajo obsežno de-
javnost, namenjeno reševanju raznih pro-
blemov starostnikov.
Staranje je del naravnega procesa vsakega 
živega bitja, tudi človek mu ne more uiti. 
Sprejeti ga mora kot nekaj normalnega in 
se nanj pripraviti. Treba se je enostavno 
odločiti: pasivno ali aktivno staranje. Torej: 
ali se prepustimo miselnosti, da je vsega 
lepega konec in je nastopil čas osamljeno-
sti, bolezni in usihanja življenjske moči, ali 

Starajmo se trezno (odgovorno) ali: Zlata zrna v 
moji skrinji življenja
»Med letnimi časi šele jesen pokaže bogastvo letine: zrele sadove, mavrico barv in blago podnebje. Človekova starost 
je kot jesen. Večinoma ji pravimo tretje življenjsko obdobje. Dandanes je najbolj viden prehod vanj upokojitev. V času 
od naših starih staršev se je življenje podaljšalo za več kot dve desetletji, tako da imamo prvič v zgodovini človeštva 
skoraj vsi ljudje podarjenega četrtino več časa za svoj razvoj in človeško zorenje ... Šele na jesen življenja lahko človek 
svoje dobre življenjske izkušnje uredi, da zasvetijo v svoji vrednosti ter jih s ponosom, veseljem in hvaležnostjo shrani v 
svojo neuničljivo kaščo. Tako so v skrinji njegovega življenja čedalje bolj prebrana zlata zrna življenja, ki svetijo njemu 
in okolici na življenjski poti ... Če se ne jezi na svojo starost in bolezen, ampak sprejme vsak dan kot novo priložnost, 
bo odšel s sveta človeško do konca razvit in izpolnjen, svetu pa pustil svoj življenjski pridelek dobrega zgleda in tega, 
kar je dobrega naredil.« (dr. Jože Ramovš)

pa sprejmemo prepričanje, da smo še zmo-
žni usmerjati svoje življenje, sprejemati od-
ločitve in storiti še veliko dobrega in kori-
stnega zase in za druge. Saj imamo vendar 
bogate izkušnje! Razlogov za zaskrbljenost 
je sicer precej, to je res, vendar nam lahko 
močno pomaga zdrava presoja ter pozitivni 
zgledi. Izogibati se je treba »slabe« druž-
be, kjer se le opravlja, govori o boleznih 
in jadikuje. Družimo se raje z dobrimi in 
optimističnimi ljudmi. Prevelika kritičnost 
nam ne pomaga, črnogledost tudi ne. Na 
svet se moramo naučiti gledati sončno in 
ne senčno!
Na starost glejmo torej trezno – tako sta-
rostniki sami kot tudi njihovi svojci in oko-
lica. Z razumnim ravnanjem se da prepre-
čiti uničujoč vpliv občutka osamljenosti, 
zagrenjenosti, črnogledosti. Vse to vodi v 
slabo komuniciranje z okoljem, posledično 

pa lahko tudi v razne zasvojenosti (alkohol, 
kadilstvo, igre na srečo ...). Številni si za 
rešitev iz težav ne morejo pomagati sami, 
zato je pomembna povezanost z ljudmi. 
Dragocena je tudi pomoč usposobljenih 
prostovoljcev, ki so, kot smo že povedali, 
dejavni v številnih okoljih. Tudi v naši obči-
ni jih že imamo, o čemer smo v tej rubriki 
že pisali.
Program Preprečujmo padce se izvaja že 
drugič, 3. oktobra pa je začela z delom 
skupina v programu Starajmo se trezno.
V oba programa se je še vedno mogoče 
prijaviti: za prvo skupino na štev. 031/469 
355 (Vesna), za drugo pa na štev. 041/225 
012 (Borut).

Besedilo in foto: Branko Lipar in Borut 
Trček, širitelj programa
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Pozdravljeni, drage bralke in 
bralci rubrike Tretje obdobje, 

ki jo v Mengšanu lahko spremljate in pre-
birate od julija 2018 dalje. Hvaležen sem 
uredniku g. Edvardu Vrtačniku, da je z razu-
mevanjem prisluhnil predlogu za umestitev 
posebne strani v naše glasilo, namenjene 
predvsem posebnostim (ni nujno, da vedno 
govorimo le o problemih!) starejše generaci-
je. Le-ta postaja vse številnejša, njeni člani 
pa so zagotovo najzvestejši bralci Mengša-
na. Torej jim upravičeno pripada nekaj po-
sebne pozornosti.
Doslej so bili objavljeni različni prispevki, 
zanimivo pa bi bilo izvedeti, ali vam je vse 
to, drage bralke in bralci, všeč in česa si v 
rubriki še želite.
Predlagajte nove teme. Potrudili se bomo, 
da bomo poiskali zanimive avtorje in da bo-
ste prispevek v vsaki številki z veseljem pre-
brali. Ker sem bil pobudnik rubrike, skrbim 
tudi za njeno vsebino in prispevke.
Vesel bom vaših pobud in predlogov, ki jih 
lahko posredujete na tel. štev. 040354111,
na e-naslov branko.lipar@gmail.com ali 
morda kar v uredništvo Mengšana.



Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 77. letu sklenila 
naša ljubljena mama, babica, tašča, sestra, 

sestrična in teta

LJUDMILA DIMEC

iz Loke pri Mengšu

Ob težki izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem sosedom in znancem, 

ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala 
za vse sočutne besede, izrečena sožalja in 

podarjene sveče.

Posebna zahvala hiši Ljubhospica Ljubljana.

Iskrena hvala vsem, ki jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Vsi njeni

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

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

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil
naš dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, 

brat in stric

FRANC ZUPAN

Prešernova 18, Mengeš
17. 10. 1932–13. 9. 2019

Iskreno se zahvaljujemo dr. Melaniji Nikič 
Gačeša ter sestri Andreji in patronažni sestri 

Majdi za zdravniško oskrbo.
Hvala tudi dializnemu centru Črnuče in 

prevozom Meri-Impex.
Ob smrti pa se še posebej toplo zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 

cvetje, sveče ter darove za svete maše.
Hvala sosedu mag. Ivanu Sivcu za sočutno 

napisan in prebran govor.
Hvala tudi gospodu župniku Marku Koširju za 
lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi 

Vrbančič, pevcem ter trobentaču za lepo 
opravljen poslovilni obred, PGD Mengeš in 

Društvu upokojencev Mengeš za spremstvo, 
cvetličarki Marjetki Sršen za lepo cvetje in 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

 
Vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(Tone Pavček)

ZAHVALA

V 79. letu starosti je izgubil boj z boleznijo 
in nas zapustil naš dragi – mož, oče, dedek, 

brat, svak in stric

ANTON STOPAR

iz Loke pri Mengšu
7. 12. 1940–21. 9. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
teh težkih trenutkih bili v oporo.

Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete 
maše, za vsa izrečena sožalja in vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala loškim gasilcem za izkazano 
čast. Gospodu župniku Marku Koširju za lep 
cerkven obred in pevcem za čutno zapete 

pesmi.
Velika hvala za skrb in nego dr. Kovač 

Mohorjevi, patronažni sestri Mirjam.  Hvala 
pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Vsi njegovi najdražji.
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ZAHVALE
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Vse občanke in občane vabimo, da se udeležijo 
slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, 

ki so umrli v vojni ali zaradi vojne,

v četrtek, 31. oktobra 2019,

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
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REKREATIVNI TEK

6. TEK OBČINE MENGEŠ
SOBOTA, 9. november 2019  

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

 *DENARNA NAGRADA ZA REKORD PROGE*

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, 7. novembra 2019 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, 7. novembra 2019 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

        


