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Diamantna poroka 
Franceta in Zofije 
Bergant

Nina Binter osvojila 
bronasto medaljo na 
svetovnem prvenstvu 
v taekwondoju

Uspešen nastop 
Mengšanov v Beljaku

Na vseh področjih želimo 
biti prepoznavni in hkrati 
drugačni

23 32 398 12

Francu Blejcu v 
spomin in slovo

"Godba je zagotovo eno izmed najbolj 
prepoznavnih društev v Mengšu in 
od vodje se pričakuje, da je vpet 
v dogajanje tako znotraj društva 
kot seveda tudi kraja. Navsezadnje 
predstavljamo občino Mengeš po vsej 
Sloveniji in v tujini."

                                  Gregor Žun



KD Mengeška godba vabi na praznovanje 

 ob 135-letnici društva 
 

Petek, 20. 9. 2019 

Ob 19. 00: Koncert in slavnostna akademija s podelitvijo priznanj, Kulturni dom Mengeš 

Vstop z brezplačnimi vstopnicami, ki bodo na voljo od 16. 9. dalje v Melodiji Mengeš in uro 
pred koncertom na blagajni Kulturnega doma Mengeš 

 

Sobota, 21. 9. 2019 

Med 10.00 in 18.00: Dan odprtih vrat in druženje z godbeniki, Godbeni dom Mengeš 

Ob 19. 00: Glasbeni spektakel z gosti pod šotorom v sklopu 27. Sejma v Mengšu, sejemsko 

prizorišče za Kulturnim domom Mengeš 

  

Nedelja, 22. 9. 2019 

Ob 10. 00: Sv. Maša pod šotorom, sejemsko prizorišče za Kulturnim domom Mengeš 

Ob 13. 00: Festival plesne glasbe »Plešemo z godbo« z udeležbo povabljenih godb, 

sejemsko prizorišče za Kulturnim domom Mengeš 

 

V sklopu prireditve bo potekala tudi predstavitev nove zgoščenke Mengeške 
godbe z naslovom: »Kdo so pa to?« 

 

Vljudno vabljeni! 
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od SEPTEMBRA  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
*ČUSTVENA INTELIGENCA, v sredo, 18.9., ob 19:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*STANJE ZEMLJE – Nam res preti katastrofa, v sredo, 25.9., ob 18:00, v Mladincu (Miha Mikelj)
*Movie night risanka – INCREDIBLES (Neverjetni), v soboto, 28.9., ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*Zanimivo popotovanje COLORADO TRAIL – Z GORSKIM KOLESOM ČEZ SKALNO GOROVJE, v sredo, 2.10., ob 19:00, v Mladincu (Marjan Moderc)
*Zanimivo popotovanje »ŽIVOTINSKO CESARSTVO« AVSTRALIJE, v sredo 6.11, ob 18:00, v Mladincu (Miha Mikelj in Saša Škof)
*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, 25.9. brezplačna predstavitev, pričetek 2.10. (Sanja Tomšič)
*PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na   drustvo.aia@gmail.com  , v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
 *JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak 
ponedeljek in petek ob 19:00, v prostorih Mladinca – v plesni dvoranici (Maja Maselj)
*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     
* BREZPLAČNA PRAKTIČNA ANGLEŠČINA ZA MLADE, 1 tedenski tečaj, 2.9. do 6.9. od 15:00 do 15:45 za otroke do 12 let, 2.9. do 6.9. za 
mlade od 13 do 29 let, pogoj članstvo - pristopna izjava in poravnana članarina , v prostoru MC ( Vanja Vojvodić)
*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)
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 30. septembra 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 in prepričanja 
izključno samo avtorja in ne uredništva ali založnika. Zato izključno avtor 
zakonsko in moralno odgovarja za verodostojnost vsebine in navedb. Uredništvo 
pa si pridržuje pravico neobjave v posebnih primerih, ki jih določa zakonodaja.
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»Sejem bil je živ …« 
(A. Aškerc)

Poplava najrazličnejših informacij, porast sodobnih digitalnih 
medijev in razmah vse hitrejših telekomunikacij niso naredili 
konca sejmov, ki so pristna oblika medsebojnega neposre-
dnega stika med proizvajalcem in uporabnikom.

Poznamo številne vrste sejmov, vsak poseduje svojo zgodbo in večina 
je namenjena široki javnosti.
Ljudje si želimo druženja in menjavanja dobrin, ki smo jih pridelali ali 
naredili. Zato imamo tudi mi svoj sejem, imenovanega po farnem za-
vetniku Mihaelu in je bil v svojem času največji na Kranjskem. Orga-
nizator si prizadeva ohraniti bogato izročilo prednikov, ki so ta sejem 
živeli v preteklosti. Danes ga spremljamo v sodobni obliki, kar nare-
kujejo čas, razmere in potrebe, obenem pa ga poleg stojnic bogatimo 
s številnimi kulturnimi društvi in pestrim spremljevalnim programom.
Letos sovpada s praznovanjem 135. obletnice neprekinjenega de-
lovanja Godbe Mengeš, ki bo ponudila obiskovalcem bogat kulturni 
program.
Vsak sejem je treba posodabljati in obenem ohranjati domače obrti, 
ki so se razvijale skozi stoletja. Pomembno je, da živi, ker ima le tako 
možnost preživeti in se z leti izpopolnjevati v bogatejši vsebini ter v 
ponudbah izpod rok odličnih mojstrov in obrtnikov.
Naj ostanejo sejmi stalnica naše realnosti, naj bodo vez in priložnost 
za vsakovrstna srečevanja.
Ob tej priložnosti povabimo vse na novo priseljene v naš prostor, da 
se povežejo z nami in sobivajo s tukajšnjim življem. Tudi Mihaelov 
sejem je priložnost za to!

Jožica Per
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Vsak začetek je težak
Pravi znan slovenski pregovor. Vsaka stvar, dogodek ali iz-
kušnja v življenju ima svoj začetek. Začetke občutimo na 
vsakem koraku, dan za dnem. Že ko zjutraj odpremo oči, 
doživimo nov začetek tistega dne. Nato moramo vstati in 
narediti prvi korak v nov dan, čemur sledi vse drugo. Drži, 
tudi pri pisanju uvodnika za Mengšana je treba nekje začeti. 
Zbrati je treba misli, izbrati temo in napisati prvi stavek.

Začetki so posebni tudi v tem, da nas vsakič navdajajo z lagodjem 
ali pa nelagodjem. Občutek lagodja, veselja, sreče imamo predvsem 
takrat, ko stvari in dogodke že vnaprej načrtujemo, kot na primer po-
čitnice, družinska srečanja, druženja s prijatelji, praznovanja itd. Ob-
čutek lagodja zaznamo tudi takrat, ko smo na ustaljeni poti, ko vemo, 
kaj lahko pričakujemo, imamo stvari pod kontrolo in se ne soočamo s 
posebej zahtevnimi in težkimi preizkušnjami. Ravno obratno pa se z 
nami dogaja, ko začenjamo nekaj novega, kjer ne vemo, kaj lahko pri-
čakujemo. Takrat občutimo veliko negotovosti, nemira, stiske … Skrat-
ka, počutimo se zelo nelagodno. Zato je pomembno, da se na takšne 
začetke skrbno, premišljeno in odgovorno pripravimo. Moramo si znati 
zaupati ter verjeti vase, saj lahko le tako premagamo nelagodje. 
Nekateri začetki nam ponujajo tudi nove izzive, ki so resnično lahko 
nekaj posebnega in izjemnega za naš osebnostni razvoj in našo priho-
dnost. To še posebej velja za mlade, ki stopajo v svojem življenju še na 
številne neznane poti. Pa naj bo to prvi razred osnovne šole, srednje 
šole ali pa fakultete. Prva ljubezen, prva neumnost, prva odlična ali 
pa nezadostna ocena. Vse to so stvari, ki so začetek nekega novega 
obdobja v življenju. Vsak začetek nekega obdobja pa je plod naših od-
ločitev. Te so za vsak začetek ključne. Brez odločitve ni začetka. Zato je 
pomembno, da se znamo odločati in da znamo sprejeti pravo odločitev. 
Tudi to občutno zmanjša nelagodje v nas, ko začenjamo nekaj, česar 
ne poznamo. 
Začetek novega obdobja pa so letos prav gotovo najbolj občutili naši 
prvošolčki, ki so v tem mesecu prvič prestopili šolski prag. To je bil za 
njih izjemen izziv in za njihove starše prav tako. Verjetno so se v času 
počitnic še kako naposlušali staršev, babic in dedkov, kako veliki so že 
sedaj, ko gredo v šolo. Ni kaj, začetek osnovne šole je eden izmed naj-
pomembnejših začetkov v življenju. V prihodnjih devetih letih se bodo 
otroci naučili ogromno novih stvari, ki jim bodo v življenju še kako prav 
prišli. Pa ne mislim tukaj samo na učenje snovi, temveč predvsem na 
učenje medsebojnih odnosov, vrednot ter lekcij za življenje. To je tisto, 
kar po navadi najbolj šteje. 
Vsem šolarjem, staršem in bralcem, ki ste ali pa še boste pred začet-
kom pomembnega koraka v vašem življenju, želim veliko poguma in 
motivacije. To sta sili, ki nam dajeta zagon, nas krepita in ženeta naprej 
proti novim ciljem. Vendar, saj veste. Pomembno je začeti! Še bolj kot 
to pa vztrajati. 
Naj bo vaše novo življenjsko obdobje polno izzivov, brez preveč bolečih 
izkušenj, pa čeprav se iz njih največ naučimo. Želim vam vse dobro!

Bogo Ropotar, podžupan

Sanacija ceste na Koseze
Med poletnimi počitnicami je Občina Mengeš sanirala cesto 
na Koseze.

Cestišče je bilo sicer v preteklosti preplasteno, vendar zelo ozko, zato 
je del prometa potekal tudi po bankinah, ki pa so bile premalo utrje-
ne, zato so po dežju postale težje prevozne in nevarne. Poškodovane 
bankine je bilo treba sanirati po vsakih večjih padavinah. Sanacija 
je potekala na najbolj obremenjenem delu ceste, kjer se je cesta v 
dolžini 400 metrov razširila za en meter in ustrezno utrdila. S tem 
se je zagotovila večja varnost udeležencem v prometu in dolgoročno 
zmanjšal strošek sanacije bankin.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Protiprašna zaščita dela 
Ropretove ceste in ceste 
Na gmajni

Cestišče je bilo preplasteno v celotni dolžini makadamskega cestišča, 
skupaj 201 m. S protiprašno zaščito so na Občini Mengeš zmanjšali 
stroške za vzdrževanje makadamskega cestišča, ki ga je bilo treba 
ob večjih nalivih oziroma večkrat letno sanirati zaradi lukenj. Za vse 
uporabnike omenjene ceste, zelo pogosto se uporabljajo za rekreacijo 
do bližnjega gozda, pa je tako zagotovljena varnejša pot, tudi v času 
slabšega vremena.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

V času poletnih počitnic je bila s protiprašno zaščito prepla-
stena cesta od Lovske koče v Mengšu v smeri proti Loki pri 
Mengšu.

Sanacija ceste na Koseze je potekala na najbolj obremenjenem delu ce-
ste, kjer se je cesta v dolžini 400 metrov razširila za en meter in ustrezno 
utrdila

V času poletnih počitnic je bila s protiprašno zaščito preplastena cesta 
od Lovske koče v Mengšu v smeri proti Loki pri Mengšu, skupaj v dolžini 
201 m
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Manjkajoči del obvoznice 
v občini Mengeš asfaltiran

Sedaj so začeli z gradnjo protihrupnih ograj in drugih ukrepov, ki 
bodo zagotovili varnost v prometu. Vsa gradbena dela bodo pred-
vidoma zaključena do konca septembra, nato pa sledi še tehnični 
prevzem manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Po zagotovi-
lih izvajalca so bili izvedeni vsi ukrepi, tako da ne pričakujejo večjih 
zapletov pri pregledu pristojne komisije, ki bo prižgala luč za odprtje 
ceste. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pri ogledu gradbišča 
povedal: »Ugotavljam, da se dela na manjkajočem delu obvoznice v 
občini Mengeš zaključujejo, kot je bilo predvideno.« 

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Avgusta je izbran izvajalec za gradnjo manjkajočega dela 
obvoznice v občini Mengeš, Gorenjska gradbena družba, za-
ključil z urejanjem komunalnih vodov na drugem delu trase 
in tudi s preplastitvijo cestišča celotne trase.

Vsa gradbena dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra, 
nato pa sledi še tehnični prevzem manjkajočega dela obvoznice v občini 
Mengeš

Gradnja dvorane hitro napreduje

Pri gradnji večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš 
arheološki nadzor in raziskave niso ugotovile potrebe po predhodnih 
arheoloških izkopavanjih, zato gradbena dela še naprej pospešeno na-
predujejo. Za varnost obiskovalcev šole je bilo ob glavnem vhodu v 
Kulturni dom Mengeš organizirano novo postajališče za šolski kombi 
ter na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš vzpostavljena nova ure-
ditev parkiranja, ki dovoljuje največ 2-urno parkiranje. 
Po postavitvi temeljnega kamna je izbrani izvajalec SGP Graditelj, d. 
d., v času šolskih počitnic začel z gradnjo večnamenske nizkoenergij-
ske Športne dvorane Mengeš. Dela napredujejo v skladu s terminskim 
planom. V prvem mesecu so bila opravljena zemeljska dela in pre-
stavljeni komunalni vodi, v drugi polovici počitnic pa so bili zgrajeni 
temelji za dvorano. Vzporedno z izkopi se v skladu s predpisi s podro-
čja zaščite kulturne dediščine izvajajo arheološke raziskave ob gradnji. 
Sicer je bilo ugotovljeno, da na območju temeljev objekta ni intaktnih 
arheoloških najdb, zato se gradbena dela nemoteno nadaljujejo. V 
jesenskih mesecih je predvidena izvedba ovoja stavbe, to je sten in 
strehe, v zimskih mesecih pa bodo sledila dela v notranjosti objekta. 
Septembra je osrednja skrb investitorja in izvajalca varnost vseh obi-

Gradnja Športne dvorane Mengeš pospešeno napreduje, za varnost obiskovalcev šole novo postajališče za šolski kombi in 
nova ureditev parkiranja na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš.

skovalcev šole, zato so se poleg drugih ukrepov, ki so objavljeni na 
spletni strani Osnovne šole Mengeš, dogovorili tudi za posebno po-
stajališče za šolski kombi. V času gradnje Športne dvorane Mengeš 
je postajališče za potrebe organiziranega prevoza učenk in učencev 
v šolo pred glavnim vhodom v Kulturni dom Mengeš, torej na južni 
strani doma, neposredno na intervencijski poti, ki bo v tem šolskem 
letu namenjena izključno za potrebe organiziranega prevoza učenk in 
učencev v šolo. Ocenjeno je bilo, da bo zaradi povečanega prometa na 
parkirišču za Kulturnim domom Mengeš za zagotavljanja varnosti otrok 
to najprimernejša rešitev.

Nova ureditev na parkirišču za Kulturnim domom
Zaradi pretočnosti prometa na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš 
se bo parkiranje na parkirišču omejilo na največ 2-urno parkiranje. 
Vse uporabnike parkirišča prosimo, da spoštujejo novo ureditev, saj bo 
izvajanje nadzoroval Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Gradnja Večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš pospešeno napreduje
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Na Dobenu zaključena prva faza sanacije ceste na 
Dobeno–Studenec na Spodnjem Dobenu
Občina Mengeš je avgusta zaključila 1. fazo sanacije oziroma gradnjo 190 m dolge, tehnično izredno zahtevne in nevarne 
ceste Dobeno–Studenec na Spodnjem Dobenu.

Del ceste, ob kateri se nahaja najstrmejša skalnata brežina, se je 
zavaroval tudi z mrežami, sidranimi v skalo, zamenjane so bile 
tudi odbojne ograje. Na novo je urejeno tudi izogibališče v primeru 
srečanja nasproti vozečih se vozil in na novo vzpostavljena javna 
razsvetljava (trije dodatni drogovi javne razsvetljave). Vzporedno z 
rekonstrukcijo ceste je bilo obnovljeno tudi vodno korito, ki je sedaj 
umeščeno tako, da je pohodnikom in kolesarjem ob osvežitvi omo-
gočen varen postanek. Cesta je bila uradno odprta v času Doben-
skega praznika. 
Sanacija poteka v dveh fazah, v prvi fazi se je saniral tehnično 
najbolj zahteven del, v drugi fazi pa se bosta asfaltirala še ma-
kadamska odseka, obnovljeni bodo vodovod in hišni priključki na 
območju gradnje.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Vzporedno z rekonstrukcijo ceste Dobeno–Studenec na Spodnjem Dobe-
nu je bilo obnovljeno tudi vodno korito, ki je sedaj umeščeno tako, da je 
pohodnikom in kolesarjem ob osvežitvi omogočen varen postanek

Zaključujejo se priprave dokumentacije za 
vzpostavitev Regionalne kolesarske povezave občin 
severno od Ljubljane

Za koordinatorko predloga projekta na rav-
ni občin je bila imenovana Občina Kamnik, 
kjer so pojasnili, da bodo za predlagane tra-
se po posameznih občinah pripravljene jav-
ne predstavitve z namenom vključevanja in 
informiranja javnosti. Pojasnila je, da bodo 
v letu 2019 zaključili s pripravo dokumen-
tacije in začeli z odkupom zemljišč. Nato 
pa bo v letih 2020 in 2021 potekala gra-
dnja kolesarske infrastrukture. Hkrati bodo 
izvajali tudi intenzivno ozaveščanje javnosti 
o prednostih in pomenu kolesarskega pro-
meta za zmanjšanje emisij toplogrednih pli-

nov in seveda zaradi pozitivnega vpliva na 
zdravje.
Kolesarska povezava bo hrbtenica kolesar-
skega omrežja v sodelujočih občinah in bo 
omogočala hitro, varno in udobno kolesar-
jenje ter bo učinkovito povezana z vsemi 
vrstami javnega potniškega prometa. S tem 
bo lahko na območju vključenih občin kolo 
postal pomembna alternativa vožnji z oseb-
nim avtomobilom. 

Besedilo in foto:
Tina Drolc za občinsko upravo

Občina Mengeš se je v projekt regionalne kolesarske povezave občine severno 
od Ljubljane vključila med prvimi in tako postala vezni člen kolesarske poti 
od Kamnika do Ljubljane. Ureditev omenjene kolesarske poti predstavlja 
pomembno prednost za vse bližnje prebivalce, saj se ne načrtuje le urejanje 
obstoječih kolesarskih poti, temveč tudi gradnjo novih, povezovalnih kolesarskih 
poti. Projekt koordinira Občina Kamnik, ki intenzivno sodeluje z izvajalcem za 
pripravo trase kolesarske poti, vključno z območjem občine Mengeš ter vse 
potrebne dokumentacije za izgradnjo. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, 
ki je nosilec projekta v Občini Mengeš, je povedal: »Sedaj se ureja vsa potrebna 
dokumentacija, ko bo pripravljena in javno predstavljena, bomo na srečanju 
vključenih občin in s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
izbrali najustreznejšo traso.«

Med kolesarskimi projekti tudi Regionalna ko-
lesarska povezava občin severno od Ljubljane, 
kamor je vključena tudi Občina Mengeš
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Izbran izvajalec za označitev omrežja obstoječih 
kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti v 
občinah Mengeš, Domžale, Medvode, Komenda, 
Trzin in Vodice ter med njimi

Občine Mengeš, Domžale, Medvode, Komenda, Trzin in Vo-
dice so se povezale, da bi kolesarkam in kolesarjem v svojih 
občinah omogočile večjo prometno varnost v občini in pri pre-
hodu med občinami. Skupaj so že izbrali izvajalca za označe-
vanje, ureja pa se tudi vsa potrebna dokumentacija za izvedbo 
označitev.

Večjo prometno varnost za kolesarke in kolesarje bodo zagotovili z 
novo prometno signalizacijo in talnimi oznakami obstoječih občinskih 
cest in poti, izjemoma pa tudi regionalnih cest. Na občinah ugota-
vljajo, da povezovanje in označevanje kolesarskih poti ne pomeni le 
trajnostne oblike mobilnosti krajanov in s tem zdrav in aktiven ži-
vljenjski slog, temveč omogoča tudi turistični razvoj na tem območju. 
Označene kolesarske poti bodo turistom poleg rekreacije omogočale 
tudi dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju vklju-
čenih občin.
Označevanje obstoječih kolesarskih poti koordinira Občina Domžale 
in se financira iz projekta Mreža poti LAS, ki je pridobil finančna 
sredstva na razpisu LAS za mesto in vas, iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Besedilo in foto: Tina Drolc za občinsko upravo

Trasa Mengeško polje s kolesom.
Vir brošura S kolesi po Srcu Slovenije

Nekdanja varuhinja človekovih pravic in 
nekdanja tožilka na prijavo 6. 7. 2018, z 
dne 17. 12. 2018, ni zaznala nezakonite-
ga kršenja sklepov Sveta Občine Mengeš, 
Ustave RS, EU direktive o pitni vodi name-
njene za prehrano ljudi (zaprtje oskrbe) in 
kazensko-odškodninske odgovornosti (poru-
šitev vrhunskega javnega dobrega), in jasno 
zahtevajo za neprekinjeno oskrbo z alpsko 
vodo izpod Krvavca in sodelovanje Občine 
Mengeš v Medobčinskem vodooskrbnem 
sistemu Krvavec. Prav tako ni ’zaznala’ krši-
tev načela ’zagotavljanja varne in zanesljive 
oskrbe s pitno vodo ob hkratnem upošte-
vanju načela skrbnosti dobrega gospodarja’. 
Oskrba, ki temelji v glavnem na podtalnici 
in nima ustrezne rezerve v povezovanju, je 
ob bolj kontaminiranem vodovarstvenem 
območju manj zdrava (kmetijstvo, urbani-

zem, promet, deponije, Publicus …) in tudi 
manj zanesljiva, varna in gospodarna.
Podobno tožilec iz Domžal, ki je enostavno 
in brez pojasnila 10. 1. 2019 spregledal za-
prtje in rušenje ter ni zaznal sumov za ovad-
bo z dne 14. 12. 2018. Kot varuhinja se 
je oprl na mnenje ’občinske uprave’, poleg 
tega pa še na mnenje župana Cerkelj(!?).
Glede na navedeno bodo o zakonitosti de-
lovanja Občine Mengeš morali pravnomoč-
no presojati za to pristojni presojevalci. 
Podlaga, da je poslovanje Občine Mengeš 
zakonito ne more biti nedoločen odziv va-
ruhinje ali (ena) zavržena ovadba tožilca, ki 
se nista posvetila bistvenemu v prijavi oz. 
ovadbi, pač pa le dokončna pravnomočna 
presoja. Bo pač o (ne)zakonitostih presojal 
še kdo drug. Niti mene osebno ne moreta 
odvrniti poziv na in zahteva za takojšnje 

Odgovor: »Občina Mengeš deluje zakonito«
V skladu s 26. členom Zakona o medijih zahtevam objavo dokazov, dejstev in pojasnil na navedbe nedoločenega avtorja oz. 
avtorjev z oznako ’Občinska uprava’ v Mengšanu (junij 2019, str. 7, z naslovom »Občina Mengeš deluje zakonito«).

prenehanje škodljivih ravnanj s poseganjem 
v ugled, čast in dobro ime poslane preko 
odvetnikov s strani dveh najbolj vpletenih 
in odgovornih.
Več na povezavi – QR koda https://1planet4u.
blogspot.com/2019/09/porusitev-odvzem-
-vodnih-pravic-zaprtje.html

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

Slovenije; vodja Civilne iniciative Mengeš; 
občan Občine Mengeš in državljan Republike 

Slovenije



Na vseh področjih 
želimo biti
prepoznavni in
hkrati drugačni
»Leta 2013 sva z ženo začela graditi družinsko hišo in se vanjo preselila 
pred dobrimi tremi leti. Ko sva začela graditi, smo bili štirje. Ko je bila hiša 
pod streho, pa nas je bilo že šest. Takrat je bilo pestro, da ne rečem kar noro 
obdobje in razmišljanje o predsedniški funkciji seveda nemogoče. Zdaj pa je 
napočil pravi čas,« je poln energije in zanosa povedal predsednik Mengeške 
Godbe, Gregor Žun. Novi vodja ima nove pristope, nove ideje in nove izzive, ki 
so pred predsednikom enega izmed najbolj aktivnih društev v Mengšu.

Polnopravni član Godbe ste že kar dolgo.
Uradno sem član od leta 1999, ko sem bil 
sprejet med člane na občnem zboru. H Godbi 
sem sicer prišel leta 1997, vendar sem prvo 
leto sodeloval kot pripravnik. To je bilo v času, 
ko je umetniško vodenje prevzel Primož Ko-
sec in me je tudi po uvodnem preizkusu zna-
nja uvedel v orkester, moj oče pa je bil takrat 
predsednik društva.

Ste takrat igrali enak inštrument kot danes?
Da, pri Godbi sem začel s pozavno, ki jo igram 
tudi danes, čeprav po sili razmer včasih popri-
mem tudi za bariton ali tubo. Pred tem pa sem 
na začetku moje glasbene poti pet let igral 
harmoniko. Ker s harmoniko po tem obdobju 
nekako nisem bil več zadovoljen, prav prekini-
ti z glasbo pa tudi nisem želel, me je nato oče 
enkrat vzel s seboj na godbeno vajo, kjer sem 
se kar hitro odločil za pozavno. Pred vstopom 
v godbo sem se tako dve leti šolal pri prof. Ru-
diju Kocmanu v mengeški glasbeni šoli.

Izhajate iz glasbene družine, koliko vaših 
družinskih članov se ukvarja z glasbo na ka-
kršenkoli način?
Lahko rečem, da je okoli mene kar nekaj glas-
benikov. Oče je trobentač. Žena je akademsko 
izobražena glasbenica in učiteljica solo petja v 
Glasbeni šoli Domžale. Njen oče Marjan Urba-
nija je orgličar. Moj najstarejši sin se uči klavir, 
druga najstarejša pa gre letos prvič v glasbeno 
šolo. Tudi najmlajša dva kažeta glasbeni ta-
lent, tako da je glasbe v hiši kar precej.

Prevzeli ste vodenje Mengeške godbe. V za-
dnjih letih je bilo kar nekaj menjav na pred-
sedniškem mestu društva. Kdaj se je uradno 
začel vaš mandat in kako je prišlo do takšne 
odločitve?
Predsednik sem poslal na letošnjem občnem 
zboru, ki je bil marca. Odločitev, da bom kan-
didiral za mesto predsednika, je zorela kar 
nekaj časa, predvsem pa smo se o njej pogo-
varjali tudi z nekaterimi drugimi kolegi godbe-
niki. Že pred časom sem namreč kar nekaj let 
sodeloval v različnih sestavih upravnih odbo-
rov društva, bil nekaj časa tudi tajnik – tako 
da sem skozi to delovanje že nekako vedel, 
koliko dela me čaka in kako ga je približno 
treba opraviti, saj sem imel priložnost delati 
s predsedniki, ki imajo pri nas že kar nekako 
'legendaren' status ... Nekako pa sem dobil 
občutek, da so se stvari, ki imajo sicer priori-
teto – tukaj mislim predvsem družino, uredile 
do te mere, da sem lahko 'zagrabil', kot radi 
rečemo po domače.

Izžarevate veliko energije ...
Že od nekdaj mi ni vseeno, kaj se dogaja v 
Godbi. Pride nekako trenutek, ko moraš pre-
vzeti odgovornost, če želiš, da se določene za-

INTERVJU: Gregor Žun

Mengšan – september 20198



deve spremenijo. Če se počutiš sposobnega, 
stopiš v ospredje. Nekdo pač mora, in če je 
trenutek pravi, si pač sam potem tisti nekdo.

Pred vami je bilo kar nekaj menjav, ki so se 
hitro zaključile. Kaj je botrovalo temu pogo-
stemu iskanju prvega človeka?
Že nekaj zadnjih let smo imeli kar krizo z vo-
denjem. Nekako imamo verjetno vsi člani že 
nekak primarni zadržek zaradi norega tempa 
življenja. Moja generacija, ali pa mogoče ka-
kšno leto starejši, smo se v zadnjih letih po 
večini znašli ravno v fazi izgradnje domov, dru-
žin, karier … Verjetno je bil to kar eden izmed 
poglavitnih razlogov za nastalo situacijo. Pred 
menoj sta bila zadnja dva predsednika mlaj-
ša člana, in sicer Gašper Skok in Žan Avbelj. 
Obema se na tem mestu zahvaljujem za opra-
vljeno delo, saj sta stopila v ospredje v času, 
ko tega ni želel storiti nihče drug! Mislim, da 
bi bila tudi njuna era lahko nekoliko daljša, če 
bi le imela mogoče malo več izkušenj. Zagna-
nosti jima absolutno ni primanjkovalo.

Torej, če na kratko povzamete, kaj dela pred-
sednik Godbe?
Je odgovoren za vse, kar se dogaja v društvu. 
Vodi celoten organizacijski ustroj, ima pregled 
nad financami, vodi projekte, ureja nastope 
ipd. Ko je treba zadeve izpeljati, mora prav 
predsednik potegniti vlak naprej. Tempo je 
kar velik, vse vloženo delo pa je popolnoma 
prostovoljno in brez kakršnihkoli nadomestil. 
V trenutkih, ko ima predsednik mogoče na ka-
kšnem koncertu priložnost stopiti pred publiko 
in jo nagovoriti, bi lahko rekli, da je funkcija 
častna, vendar glavno delo, ki ga opravi pred-
sednik, večini navzven ni vidno.

Mengeška godba je eno izmed najbolj spo-
štovanih in aktivnih društev v občini. Zato 
sklepam, da je tudi predsedovanje Godbi po-
membno, ne samo za samo Godbo, temveč 
za celo občino.
Godba je zagotovo eno izmed najbolj prepo-
znavnih društev in od vodje se pričakuje, da je 
vpet v dogajanje tako znotraj društva kot seve-
da tudi kraja. Navsezadnje predstavljamo ob-
čino Mengeš po vsej Sloveniji in v tujini. Tru-
dimo se, da delujemo čim bolj povezovalno. 
Večkrat s seboj na kakšno gostovanje pova-
bimo tudi kakšnega predstavnika iz občinske 
uprave. Čeprav sedaj živim v Lukovici, imam 
seveda še vedno veliko stika z Mengšem in 
vsem, kar se dogaja v Mengšu.

Godba sodeluje skoraj na vsakem dogodku, 
ki poteka v Mengšu. Poleg nastopov po do-
movini pa vas zanese tudi onkraj meje. Kje 
vse ste letos gostovali?
Poleg obletnice, ki jo bomo obeležili letos med 
20. in 22. septembrom, je bil vrhunec leto-

šnje sezone vsekakor državno tekmovanje 2. 
težavnostne stopnje pod okriljem Zveze slo-
venskih godb v Krškem, kjer smo dosegli zlato 
priznanje s pohvalo. Poleg tega nam je verje-
tno še največ pomenilo prav dodatno posebno 
priznanje predsednika komisije, prof. Habeta, 
ki je poudaril, da je naša Godba edina, ki je 
nastopila le z lastnimi glasbeniki, torej brez 
najetih. To je bila vedno naša kakovost, in na 
to smo še posebej ponosni. Še posebej, da je 
bilo priznanje tudi javno.
Kar pa se tiče tujine, je bilo letos vse podre-
jeno omenjenemu tekmovanju. Tako smo bili 
dvakrat na Hrvaškem. Prvič smo bili pova-
bljeni v začetku junija s strani Zveze hrvaških 
godb preko Zveze slovenskih godb na letno 
srečanje hrvaških godb v Novem Vinodol-
skem, kot edini tuji predstavnik. V programu 
smo predstavili del našega tako tekmovalne-
ga kot tudi rednega repertoarja. Bili smo lepo 
sprejeti in navezali smo nove stike.
Proti koncu junija smo bili nato še v Sv. Lovre-
ču pri Poreču. Njihova godba je imela obletni-
co in mi smo nastopili kot gosti. 'Boter' tega 
sodelovanja je Mengšan Miro Rogovič. Zani-
mivo je, da tudi njihova godba letos praznuje 
135. obletnico delovanja in bodo navzoči tudi 
na našem praznovanju v nedeljo, 22. septem-
bra. 
Imamo pa veliko željo, da bi poleg vseh teh 
klasičnih destinacij, torej Hrvaška, Avstrija, 
Španija, Francija, kamor običajno potujemo, 
našli kakšno pot malce dlje v svet.

Pa sva že pri željah in ciljih.
V prihodnjem letu želimo vzpostaviti neke 
vrste interno glasbeno šolo, izobraževanje na 
inštrumentih, ki nam jih primanjkuje. Pred-
vsem nam primanjkuje glasbenikov na t. i. 

težkih trobilih, baritonu, pozavni, tubi ... Sicer 
z Glasbeno šolo Domžale zgledno sodelujemo, 
vendar pa se težava pojavi pri vpisu, ko gre 
večina otrok na, recimo temu klasične inštru-
mente, kot so klavir, kitara, violina. Pri drugih 
inštrumentih pa ni hudega navala. Zato naša 
želja po neke vrste interni šoli in promociji tudi 
drugih trobil in pihal. Razmišljamo v smeri, da 
bi k sodelovanju povabili posameznike, ki so 
se kot mladostniki izšolali za kak inštrument, 
kasneje to opustili, pa bi imeli sedaj željo obu-
diti svoje znanje in se priključiti godbi.
Eden izmed naših ciljev je tudi preoblikova-
nje prireditve Pod mengeško marelo, ki je v 
formatu, kot jo poznamo, ena izmed najsta-
rejših narodno-zabavnih prireditev pri nas in 
je služila kot model za številne druge. Vendar 
pa opažamo, da se je taka, kot je, v zadnjih 
letih mogoče nekoliko izpela in želja je, da jo 
v prihodnjih letih nekoliko preuredimo, da bo 
spet izstopala. Pred dvajsetimi leti, ko je bilo 
to res nekaj unikatnega, je bilo tudi po štiri, 
pet ponovitev predstav, danes pa je le ena. Se 
pravi, to je blagovna znamka, ki jo moramo 
obdržati pri življenju, po drugi strani pa na 
neki način preoblikovati, da bo spet privlačna 
za množice. Fokus bi seveda še vedno bil na 
narodno-zabavni glasbi domačih ustvarjalcev, 
a postavljena v drug termin in prostor s še ne-
kaj drugimi elementi. Spremembe načrtujemo 
v prihodnjih dveh ali treh letih.

Preboj ste naredili z upodabljanjem drugačne 
glasbe. Kakšen je bil odziv publike na vašo 
izvedbo rock glasbe?
Ja, to je recimo precej zanimivo – sicer to ni 
bila neka zelo huda novost v smislu repertoar-
ja, to je že bilo izvajano s strani pihalnih orke-
strov. Vendar pa imam občutek, da nam je s 
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"Že od nekdaj mi ni vseeno, kaj se dogaja v Godbi. Pride nekako trenutek, ko moraš prevzeti 
odgovornost."
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celotnim pristopom, tudi umestitvijo v prostor, 
mogoče tudi malo z marketingom, uspelo na-
rediti neki celosten dogodek, ki tako godbe-
nikom, kot tudi občinstvu, očitno zelo ugaja. 
Celotna energija teh rock koncertov je Godbo 
potegnila naprej. Bi si drznil reči, da tako kot 
pred leti prireditev Pod mengeško marelo, saj 
nam je prvič po teh prej omenjenih dvajsetih 
letih uspelo neki koncert oz. recimo mu rajši 
dogodek v eni sezoni ponoviti petkrat.

Kako je sploh prišlo do ideje za izvedbo kon-
certa z rockovsko tematiko?
Tematsko obarvane koncerte, predvsem letne, 
smo imeli že prej. Pred leti smo recimo prire-
dili koncert filmske glasbe na prostem, ki je 
bil tudi svojevrsten dogodek. Iz tega dogodka 
smo potem nekako črpali in razmišljali, kako 
bi ga lahko še »nadgradili«.

Lahko rečeva, da vas kot Mengeško godbo 
prepoznajo tudi onkraj meja Slovenije?
Drži. Naj povem zanimivo anekdoto. Ko smo 
se vračali z gostovanja na zahodu Francije v 
Daxu, leta 2017, smo se blizu Benetk usta-
vili na postajališču ob avtocesti. Na sebi smo 
imeli majice z emblemom našega rock kon-
certa. Na blagajni me je zaposleni v anglešči-
ni ogovoril, da nas je videl na FB, kjer smo 
predstavljali rock koncerte. Prijeten občutek, 
da opazijo tvoje delo tudi tam, kjer tega ne bi 
pričakoval.

Boste nadaljevali s podobnimi priredbami 
tudi v prihodnje?
Želimo si, da bi bili na vseh področjih prepo-
znavni in hkrati drugačni. Nekaj idej že ima-
mo!

Kakšne so vaše usmeritve v prihodnje?
Že pred časom smo se dogovorili, da gremo 
nazaj na tekmovanja in preko njih potrdimo 
našo kakovost. Tako smo v zadnjih dveh letih 
temu posvetili veliko časa in prihodnje leto bi 
radi stopili še stopničko višje. Kljub temu da 
so tekmovanja naporna, pa so izredno dobra 
izkušnja predvsem za mlade.
Še naprej bomo izvajali naša redna koncerta, ki 
sta Novoletni koncert in Pod mengeško marelo. 
Priprave na oba, recimo jima redna projekta, 
poleg tekmovanja, nam vzamejo veliko časa, 
tako da potem v eni sezoni ostane premalo 
časa za še kakšen odmeven projekt, posebej 
ker je vse delo opravljeno prostovoljno in je tre-
ba tudi paziti, da ne pride do prenasičenosti.

V Godbi je veliko mladih. Kakšen odnos ima-
te do njih, kako jih želite privabiti?
V zadnjih letih je k nam pristopilo veliko mla-
dih, starih okoli 13 do 15 let. Imamo srečo, 
da je kar nekaj profesorjev, ki učijo v Glasbe-
nih šolah, naših članov. In to vpliva tudi na 
zanimanje za našo Godbo. Moram reči, da me 
stalni priliv mladih izjemno veseli, se pa po-
javlja težava, kot že omenjeno, pri premajhni 
razpršenosti med inštrumenti.
Otroci v glasbeni šoli dobijo neko temeljno 
znanje, z igranjem v Godbi pa ga nadgradi-
jo in vzdržujejo. Dobra in zdrava družba so-
vrstnikov pa je v tem obdobju prav tako zelo 
pomembna. Glasba oz. godba kot društvo ima 
na otroke oz. mladostnike zelo širok spekter 
pozitivnih vplivov.

Med mladimi godbeniki imate kar nekaj 
uspešnih posameznikov. Lahko katerega iz-
postavite?

Tukaj bi mogoče izpostavil predvsem kapelni-
kove, torej Dimitrijeve učence. Predvsem, ker 
je tako uspešno združil svojo dirigentsko in pe-
dagoško funkcijo: recimo Kiko Szomi Kralj in 
Gregorja Banka, oba klarinetista, ki sta letos 
osvojila najboljše nagrade na državnih in med-
narodnih tekmovanjih, ki sta se jih udeležila.

Letos bo Godba praznovala 135. obletnico. 
To častitljivo obletnico boste zagotovo slove-
sno obeležili.
Tako je. Zaradi državnega tekmovanja smo 
praznovanje prestavili na jesenski termin. Vse 
se bo dogajalo v sklopu tokratnega sejma v 
Mengšu, ki je pred nami. V petek, 20. sep-
tembra, ob 19. uri imamo v KD Mengeš slav-
nostni koncert z akademijo in podelitvijo pri-
znanj. V soboto zvečer bo v sklopu sejemskega 
dogajanja izveden še en, nekoliko bolj zabaven 
koncert z več gosti. V nedeljo pa imamo pova-
bljenih nekaj prijateljskih godb iz Slovenije in 
Hrvaške. Pod okriljem JSKD izpostava Dom-
žale bo organizirano skupno srečanje pova-
bljenih godb. Tako bo cel konec tedna pestro 
glasbeno dogajanje. Pri tem pa ne smem po-
zabiti, da v soboto, 21. septembra, v Godbeni 
dom vabim vse, ki jih zanima naše delo, da 
nas obiščejo na dnevu odprtih vrat, si ogledajo 
naše prostore ter pokramljajo z našimi člani.

Okrogle, visoke obletnice se pri vas kar vrsti-
jo. Katera je naslednja po vrsti?
Pri nas se stalno nekaj dogaja. V prihodnjem 
letu naši veterani praznujejo 20. obletnico in 
so kot taki ena izmed najstarejših veteranskih 
godb v Sloveniji.

Pri Mengeški godbi imam vedno vtis, da ste 
med seboj zelo povezani in da vas veže veliko 
več kot samo glasba.
Pri nas se zelo čuti pripadnost društvu in po-
vezanost med člani. Predvsem pa nas navdi-
huje velika podpora krajanov oz. občanov. To 
dihanje kraja z godbo nam je res v velik ponos 
in se vsem našim zvestim poslušalcem in pod-
pornikom tudi iskreno zahvaljujem!

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

"V prihodnjem letu želimo vzpostaviti neke 
vrste interno glasbeno šolo, izobraževanje 
na inštrumentih, ki nam jih primanjkuje."

Gregor Žun pred sliko kapelnika Petra Liparja
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Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si             070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolac�a

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

Toplotna & 
zvočna izolac�a

• svetovanje, izmera in 
montaža notranjih vrat

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

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

DODATEN 10 % 
POPUST VELJA NA 

STORITEV IN NE VELJA NA 
AKCIJSKE CENE VRAT.

   MONTAŽA NOTRANJIH 
VRAT IN PODBOJEV

ODDAJAM APARTMA V TERMAH ČATEŽ S KARTAMI 
70€/DAN (DO 6 OSEB) – KONTAKT 031 470 724.

Koledar dogodkov in prireditev v
občini Mengeš – september in oktober 2019
KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sreda, 18. 
september 
ob 19. uri

Čustvena inteligenca Društvo Aia - Mladinski center 
Mengeš, Slovesnka cesta 28,
1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA 
- MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

sreda, 25. 
september 
ob 18. uri

Stanje zemlje Društvo Aia - Mladinski center 
Mengeš, Slovesnka cesta 28,
1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA 
- MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

sobota, 28. 
september 
ob 17. uri

Risanke - Neverjetni Društvo Aia - Mladinski center 
Mengeš, Slovesnka cesta 28,
1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA 
- MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

sreda, 2. 
oktober
 ob 19. uri

Colorado trail - z 
gorskim kolesom čez 
Skalno gorovje

Društvo Aia - Mladinski center 
Mengeš, Slovesnka cesta 28,
1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA 
- MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ
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REPORTAŽA: ŽALNA SEJA

V Kulturnem domu v Mengšu so se v ponedeljek, 22. julija, od preminulega Franca Blejca, 
častnega občana Mengša, poslovili vsi, ki so ga imeli radi, ga poznali in spoštovali. Bil je 
gasilec, pritrkovalec, srčen človek, zvest družini, veri in ljudem, ki so ga obkrožali. Pogreb 
je bil dan kasneje na pokopališču v Mengšu ob 17. uri.

Francu Blejcu v spomin 
in slovo

Seja se je začela v skoraj polni dvorani 
doma s skladbo Rožmarin, ki je bila ena 
izmed poslednjih želja pokojnega. Zaigral 
jo je kvartet Per. Po minuti molka je uvo-
dni govor imel župan, Franc Jerič, ki je 
tudi vodil sejo. Ob tem je o Francu Blejcu 
povedal: »Spomnim se, da si kar kipel od 
energije in zanosa, od volje po ustvarjanju 
in delovanju na različnih področjih. Števil-
ni, ki smo se danes tukaj zbrali, smo imeli 
srečo, da smo lahko s teboj skupaj delali, 
ustvarjali in se poveselili ob različnih prilo-

žnostih.« V nadaljevanju so svoje občutke, 
zahvalo in sožalje izrekli tudi Sandi Jaklič iz 
Gasilskega društva Mengeš, Gregor Žun iz 
Mengeške Godbe, Zorka Požar iz Turistič-
nega društva, Mirjan Trampuž, predsednik 
ZB NOB Mengeš, Ivan Sivec, Matjaž Repnik 
iz KD Mihaelov sejem. Na koncu je Franc 
Jerič vse povabil, da se še zadnjič poslovijo 
od Franca Blejca z vpisom v žalno knjigo ali 
na njegovem pogrebu.

Besedilo in foto: E. V.

Franc Blejc, 1933 - 2019

Žalujoči svojci in prijatelji



Veseli, da smo te 
poznali, se družili 
s teboj in ti bili 
prijatelji
So trenutki radosti in veselja, so trenutki žalosti 
in bolečine in žal nas v tem trenutku obdaja ža-
lost in bolečina ob novici, da nas je zapustil 27. 
novembra leta 1930 rojen Franc Blejc. Vsi, ki ga 
poznamo, dobro vemo, kako plemenita oseba je 
bil naš prijatelj, ki smo ga imeli radi med nami.

Že kot otrok je nekoč dejal, da želi postati gasilec. Kljub 
temu da sta težkemu otroštvu botrovala prerana izguba 
očeta in začetek druge svetovne vojne, njegove želje niso 
poniknile. Kot 15-letni fantič je dočakal konec vojne. V tem 
obdobju pa je začel tudi uresničevati svoje želje, ki tudi v 
najtežjih trenutkih niso izginile. Gasilstvo je tisto, kar ga je 
najbolj zaznamovalo v njegovi mladosti, posledično se je 
začel izobraževati in kmalu postal eden izmed bolj prepo-
znavnih v domačem in bližnjem okolju. Tudi pritrkavanje  
oziroma pesem zvonov mu je priraslo k srcu. Dolga leta je 
ohranjal naše ljudsko izročilo, obenem pa svoje pridoblje-
no znanje posredoval drugim.
Družina, ki jo je ustvaril skupaj z ženo Marijo, vama je 
prineslo veliko radosti in lepih trenutkov.
Sinova Matjaž in Robi, dva mala fantiča sta ti dala še do-
daten vir energije in veselja pri tvojem delu, ustvarjanju in 
pridobivanju znanja na različnih področjih. Spomnim se, 
da si kar kipel od energije, zanosa in volje po ustvarjanju 
in delovanju na različnih področjih. Številni, ki smo se da-
nes tukaj zbrali, smo imeli to srečo, da smo lahko skupaj s 
teboj delali, ustvarjali in se poveselili ob različnih uspehih.
Tvoje delo na različnih področjih, predvsem pa na po-
dročju gasilstva, ki je bilo podkrepljeno tudi s strokovnim 
pristopom in znanjem, je preseglo meje domačega kraja, 
zato si bil spoštovan in cenjen tudi onkraj meja domovine.
Spoštovani France, danes, ko se poslavljamo, nam je 
težko in hudo pri srcu, obenem pa nas obdaja kanček 
veselja, da smo te poznali, se družili s teboj in ti bili prija-
telji. Prijatelji v dobrem, včasih tudi v malo manj dobrem, 
predvsem pa v veselem in lepem življenju. V življenju, v 
katerem si prejel mnogo pohval in priznanj za svoje delo, 
požrtvovalnost in pripadnost domačemu kraju.
Najvišje državno priznanje, priznanje Matevža Haceta na 
področju gasilstva, ti je bilo podeljeno kot nagrada za dol-
goletno delo. Priznanje kot najvišja oblika zahvale za vse 
tisto, kar si storil na področju občine Mengeš, pa je naziv 
častni občan.
Veliko je še stvari, ki danes ne bodo omenjene, pa jih po-
znamo, se jih zavedamo in jih spoštujemo. Želim, da te na 
tvoji zadnji poti spremlja pesem mengeških zvonov, zvoki 
godbe Mengeš, ki si jo zelo cenil in občudoval, na koncu 
pa za zadnji pozdrav še zvok gasilske sirene, ki ti je bila 
stalna spremljevalka v tvojem življenju.
Tvoji družini izrekam globoko sožalje, tebi, dragi France, 
pa mir in spokoj.

Besedilo: Franc Jerič
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»Lepo je bilo sodelovati in se družiti s člo-
vekom, ki je še kako zaznamoval naše dru-
štvo, naš kraj, našo župnijo, našo občino,« 
je v svojem govoru povedal Matjaž Repnik.

Od Franca Blejca so se poslovili tudi njegovi 
domači in sorodniki ter izrazili zahvalo ob 
izrečenih sožalnih besedah in spominu na 
njegovo življenje in delo.

»Spominjali se ga bomo po njegovi srčno-
sti,« je dejal Mirjan Trampuž, predsednik 
ZB NOB Mengeš.

Ivan Sivec: »Na eni strani glasba, na dru-
gi rože, odnos do človeka, ne samo soseda, 
pač pa širše družbe. Mi kot sosedje smo mu 
hvaležni, da je bil tak.«

Zorka Požar je povedala, da je bil njegov 
moto: »Vse, kar delate, delajte z veseljem.«

»Njegov 'nadzemeljski' odnos do pritrko-
vanja mi še dandanes ni popolnoma jasen 
oziroma bolj kot razmišljam, da je bila to 
verjetno njegova iskrena vez z onstran-
stvom …« pravi Gregor Žun.

»Med svojim 30-letnim poveljevanjem 
PGD Mengeš je bil 25 let član Poveljstva 
GZ Domžale, 20 let pa poveljnik Požarno 
obrambnega sektorja Mengeš in en mandat 
poveljnik GZ Domžale,« je povedal Sandi 
Jaklič v imenu Gasilske zveze Mengeš.

»Najvišja oblika zahvale za vse, kar si sto-
ril, je naziv častni občan.«



Njegov 
neprecenljiv 
preprispevek 
pri izgradnji 
gasilske 
organizacije 
Franc Blejc je vstopil v PGD Mengeš že 
kot mladinec in se z veliko vnemo vključil 
v delo društva, kjer je bil leta 1948 zara-
di svoje prizadevnosti vpisan v matično 
knjigo kot operativni član društva. Zaradi 
potreb po strokovnih kadrih je že leta 1950 
opravil častniški tečaj, organiziran v gasil-
ski šoli v Medvodah. Pridobljeno znanje je 
uspešno prenašal na člane društva, tako 
da so bili gasilci pod njegovim vodstvom 
kos tudi najtežjim izzivom pri gašenju in 
reševanju ter tudi drugim gasilskim nalo-
gam.

Njegova aktivnost in predanost gasilstvu sta se 
kazali skozi vsa obdobja njegovega dela v ga-
silski organizaciji. Kot poveljnik PGD Mengeš je 
skrbel za ustrezno usposobljenost operativnega 
članstva, s katerim je posredoval v številnih uspe-
šnih intervencijah, tako ob požarih kot tudi drugih 
elementarnih nesrečah. Med svojim 30-letnim po-
veljevanjem v PGD Mengeš je opravljal tudi druge 
pomembne naloge, saj je bil 25 let član Poveljstva 
GZ Domžale, 20 let pa poveljnik Požarno obramb-
nega sektorja Mengeš. En mandat je opravljal tudi 
funkcijo poveljnika GZ Domžale. Bil je eden od po-
budnikov ustanovitve samostojne Gasilske zveze 
Mengeš v letu 1997 in v njej predsedoval Nadzor-
nemu odboru do leta 2003. V matičnem društvu 
je ob vstopu v veteranske vrste opravljal funkcijo 
člana Upravnega odbora in predsednika Komisije 
za veterane.
Njegova priljubljenost je temeljila na pravilnem 
pristopu do človeka in dela v gasilski organizaciji, 
zato je bil vseskozi spoštovan gasilec, predava-
telj, mentor, inštruktor in občan. Njegova nevsiljiva 
mnenja in posluh za gasilstvo so bili prisotni na 
vseh ravneh njegovega delovanja, zato so mu ga-
silci radi prisluhnili in mu sledili. S tem si je prido-
bil ugled dobrega in uspešnega vodje, kar je bilo 
vidno ne samo pri delu v gasilstvu, temveč tudi 
pri akcijah, ki so jih organizirali gasilci za dobrobit 
kraja.

Ena izmed takšnih akcij je bila vsekakor vodenje 
ročnega postavljanja mlaja ob prazniku dela 1. 
maja, ob gasilskih in krajevnih slovesnostih, novih 
mašah in celo pri zamejskih Slovencih v Italiji.
Intenzivno se je zavzemal za gradnjo novega ga-
silskega doma v Mengšu, kjer je bil član gradbene-
ga odbora. Pri izgradnji je aktivno sodeloval, tako 
da je bil dom slavnostno odprt v letu 1990. Vrsto 
let je skrbel za zunanjo podobo gasilskega doma, 
ki ga je krasilo izredno lepo negovano cvetje in 
lepo urejene travnate površine. Prav gotovo mu 
gre velika zasluga za prejeto priznanje s pečatom 
gostoljubnosti za 1. mesto v kategoriji gasilski do-
movi, ki ga je leta 1995 podelila Turistična zveza 
Slovenije, društvu pa je več priznanj za urejen 
dom podelila tudi Gasilska zveza Slovenije. 
Bil je pobudnik organizacije gasilskih tekmovanj, 
kjer so desetine iz PGD Mengeš dosegale visoke 
uvrstitve ne samo na državnem, temveč tudi na 
mednarodni ravni. Tudi sam je bil aktiven tekmo-
valec, saj se je kot član tekmovalne enote udeležil 
gasilske olimpijade v Franciji leta 1963 in Avstriji v 
letu 1969. Kot uspešen tekmovalec je opravil izpit 
za mednarodnega sodnika gasilsko-športnih disci-
plin in leta 1973 sodil na gasilski olimpijadi v Brnu 
na Češkem. Zaradi uspešnega in vestnega dela 
na področju tekmovanj je bil dva mandata član 
tekmovalne komisije Gasilske zveze Slovenije. 
Kot funkcionar gasilske organizacije je sodeloval 
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Vpis v žalno knjigo



Velik ljubitelj 
pritrkavanja 
in podpornik 
Godbe
Ob slovesu takšnega človeka, kot je bil 
pokojni Franc Blejc, je izbrati besede, ki 
bi vsaj približno odzvanjale težo njegovih 
dejanj v življenju, silno težko ali skoraj 
nemogoče. Ko sem razmišljal, na katerih 
področjih, vsaj za katera vem sam, se je 
France udejstvoval in predvsem razdajal, 
sem se še bolj zavedel veličine človeka, 
do katerega sem že pred tem gojil neiz-
merno spoštovanje.

Sam sem imel priložnost s Francetom sodelovati 
oziroma v večini primerov bi bilo pravilneje reči, de-
lovati pod njegovim mentorstvom, na treh področjih, 
ki so, vsaj po moji oceni, bistveno zaznamovala nje-
govo življenje.
Še kot otrok sem se s Francetom prvikrat resne-
je srečal pri gasilcih, kjer nas je skupaj z drugimi 

tudi na 8. gasilskem kongresu v Novi Gorici leta 
1976 in 9. kongresu v Brežicah leta 1980, kjer je 
imel referat na temo o tekmovanjih. Ob 100-letnici 
gasilstva na Slovenskem je na paradi v Metliki vo-
dil področni ešalon gasilcev. 
Bil je aktiven tekmovalec v veteranski ekipi PGD 
Mengeš, kjer je opravljal naloge mentorja, prevzel 
pa je tudi mentorstvo tekmovalne enote starejših 
gasilk, s katero je dosegal odlične rezultate. Za-
radi svoje aktivnosti na veteranskem področju je 
bil izvoljen za člana Sveta veteranov pri GZS, kjer 
je bil eden od pobudnikov za pokalno tekmovanje 
veteranov. Pri pripravi in izvedbi tekmovanj, ki so 
bila organizirana v Mengšu, je vedno aktivno so-
deloval in nosil zasluge za najvišje ocene izvedbe 
tovrstnih tekmovanj v Mengšu. 
V letu 2000 je bil izvoljen za predsednika Komisi-
je za veterane v regiji Ljubljana III, kjer je bil zelo 
aktiven pri pripravi programov dela komisije, prav 
tako je izdelal načrt za povezovanje veteranov v 
regiji, katerega uspehi so bili vidni že v letu 2001, 
ko je bilo na njegov predlog v Mengšu organizira-
no prvo srečanje veteranov regije Ljubljana III z 
veliko udeleženci, srečanje pa se je v takšni obliki 
ohranilo vse do danes. Za bolj jasne naloge in ci-
lje povezovanja veteranov je pripravil Poslovnik o 
delu veteranov regije Ljubljana III, ki ga je Svet 
regije tudi potrdil in s tem omogočil nemoteno de-
lovanje tudi s formalnopravnega vidika. Izkušnje, 
pridobljene z vodenjem veteranov, je uspešno pre-
našal tudi na nivo Gasilske zveze Slovenije, kjer 
je bil od leta 1998 do 2008 član Sveta veteranov 
GZS.
Tudi ko je vstopil v veteranske vrste, se njegovo 
delo na področju izobraževanja in usposabljanja 
novih kadrov ni prenehalo. Vedno je rad sodeloval 
v programih izobraževanja, ki so bili organizirani 
na ravni Gasilske zveze Mengeš, kjer se je zaradi 
svojega znanja in natančnosti, predvsem pa zara-
di zavzemanja za kakovostni videz gasilca in ga-
silske formacije posvetil predmetu redovne vaje, 
sodeloval je tudi kot inštruktor pri praktičnih vajah. 
Posebej rada ga je poslušala mladina, saj jim je 
s svojimi bogatimi izkušnjami slikovito predstavljal 
gasilsko delo ob obiskih otrok iz vrtcev in šol v ga-
silskem domu. Sodeloval je tudi pri projektu Mladi 
gasilec v Osnovni šoli Mengeš, kjer je predaval o 
zgodovini gasilstva in pomagal pri izvajanju prak-
tičnih vaj za tekmovanje Društva mladi gasilec. 
Aktivno je bil vključen v nabavo novega vozila 
GVC 16/25, ki so ga mengeški gasilci slovesno 
prevzeli v letu 2000. Ob tej priložnosti ga je dru-
štvo za njegovo neutrudno delo imenovalo za 
častnega poveljnika, podeljeno pa mu je bilo tudi 
visoko gasilsko priznanje Odlikovanje za posebne 
zasluge. V istem obdobju je prejel tudi državno 
priznanje Zlati znak civilne zaščite, zlato priznanje 
Občine Mengeš, v letu 2002 pa najvišje priznanje 
Občine Mengeš – naziv častnega občana. Tudi si-
cer je bil nosilec številnih gasilskih priznanj tako 
slovenskih kot tudi iz tujine. Za njegovo prizadev-
no delo se mu je zahvalila tudi krovna organizaci-

prijatelji iz otroških let, neutrudno usmerjal v prve 
veščine gasilstva. Ta je bila sicer najkrajša izmed 
treh 'epizod' najinih srečevanj, vendar sem že ta-
krat opazil njegovo neizmerno predanost plemeni-
temu gasilskemu duhu, predvsem pa iskreno željo 
po predajanju veščin, znanj in nazorov na mlajše 
rodove. To sem še bolj občutil nekoliko kasneje, 
ko me je kar nekako 'vsrkal' v čudovito umetnost 
pritrkavanja. Njegov 'nadzemeljski' odnos do te de-
javnosti mi še dandanes ni popolnoma jasen oziro-
ma bolj kot razmišljam, je bila to verjetno njegova 
iskrena vez z onstranstvom … 
Tukaj pa je potem še njegova odkrita 'simpatija', 
Mengeška godba. Večkrat, ko je med pogovorom 
beseda nanesla na godbo, se je spomnil obdobja, 
ko je pri godbi aktivno igral tudi njegov sin Matjaž 
– in takrat je njegova iskra v očeh še bolj zažarela. 
Kdaj pa kdaj je tudi France, sicer bolj po sili razmer, 
poprijel za veliki boben in pomagal v kriznih trenut-
kih. Ni ga bilo nastopa v občini, kjer bi ga pogrešili 
med publiko. Neštetokrat nas je pričakal ali ob cesti 
ob novem letu, ali na Gobavici na tradicionalnem 
kresovanju, ali pa kar tako v našem domu, kjer nam 
je vedno postregel s kakšnim okrepčilom in bese-
dami vzpodbude. Ničkolikokrat je z nasvetom, ali 
pa dobronamerno kritiko, pomagal pri odločitvah ali 
dejanjih – predvsem pa nam vedno stal ob strani, 
ko je bilo to potrebno. Zaradi vseh teh drobnih, a 
pomembnih malenkosti, mu je bil leta 1998 pode-
ljen naziv 'častnega člana Mengeške godbe'.
Pot slehernika skozi življenje lepo povzame nasle-
dnja pesem naše vsestranske umetnice, žal tudi že 
pokojne, ge. Mile Kačič:

Skozi življenja mnogih ljudi greš

Kaj puščaš za sabo?
Je brazda v rodovitni njivi,
ali le izginula sled roke, 
ki je skušala zadržati nemirno reko?
Je plamen, izpuhteli v dim?
Bela črta, ki za nekaj trenutkov, 
ukradenih večnosti, preseka nebo?
Kaj daš, ko vstopaš v njihova življenja?
Kaj vzameš?

France je vedno dal čisto vse in redko, ali bolje 
– nikoli vzel popolnoma ničesar. Brazde njegovih 
dejanj v življenjih, katerih se je dotaknil, so globo-
ke in rodovitne! Na nas, ki ostajamo za njim, pa je 
dolžnost, da čim bolje zapolnimo veliko praznino, 
ki jo pušča za seboj … Stopamo v velike čevlje, 
velikega Človeka!
Naj mu bo rahla slovenska zemlja, ki jo je tako zelo 
ljubil! Njegovim svojcem v imenu mengeških god-
benikov, in seveda svojem imenu, izrekam iskreno 
sožalje!

Besedilo: Gregor Žun, predsednik KD Mengeška 
godba

ja, Gasilska zveza Slovenije, ki mu je v letu 2005 
podelila najvišje gasilsko priznanje – priznanje 
Matevža Haceta za njegov neprecenljivi prispevek 
pri izgradnji gasilske organizacije, ki se je odražal 
v uspešno vodenih intervencijah, v sodelovanju pri 
različnih akcijah za napredek društva in kraja ter 
za vzgojo in usposabljanje kadrov. S tem prizna-
njem mu je bilo izkazano spoštovanje in visoko ce-
njena vloga člana gasilske organizacije, ki si jih je 
pridobil s svojim zanesljivim in preudarnim delom, 
nadarjenostjo, točnostjo, prijaznostjo, skromno-
stjo, predvsem pa razumevanjem do sočloveka in 
skupnosti.
Franca Blejca takšnega, kot je opisan, poznajo 
gasilci po vsej Sloveniji, pa tudi onkraj naših meja, 
saj je bil povsod vedno dobrodošel in spoštovan, 
zato bo vsem, kljub boleči izgubi, ostal v trajnem 
in lepem spominu.
Zahvaljujemo se mu za vse opravljeno delo, ki ga 
bomo skušali v najboljši meri nadaljevati, tako kot 
nam veleva naš pozdrav, ki ga je Franc Blejc v 
svojem življenju velikokrat s spoštljivostjo in pono-
som izrekel in s katerim se še zadnjič poklanjamo 
pokojniku: »V službi ljudstva – Na pomoč!«

Besedilo:
Gasilska zveza Mengeš
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Vso svojo 
dediščino je 
predal naprej
Spoštovana ga. Marija – žena, spoštovana 
sinova Matjaž in Robi in vse drugo sorod-
stvo, cenjeni Mengšani in Mengšanke. V 
imenu sosedov bi rad povedal nekaj besed 
o našem čudovitem človeku.

Veliko smo že slišali o njegovih funkcijah in o njegovih 
vlogah in o vsem, kar je v bistvi v življenju počel in 
ogromno je naredil za Mengeš in širšo družbo. Mor-
da je bila pri tem celo družina nekoliko prikrajšana. 
Vendar vem, da je vedno z velikim veseljem prihajal 
domov. Vedno je gledal, da bi čim večjo pozornost 
posvetil tudi ženi, otrokoma, pa širši družini. Da bi bil 
čim boljši oče, mož, dedek in pradedek in seveda zelo 
dober sosed. Mi smo ga kot soseda sprejeli leta 1982, 
ko je v naši Medvedovi ulici postavil hišo, nadome-
stno gradnjo, in takoj smo vsi sosedje videli, da je to 
izredno prizadeven, priden, delaven, marljiv človek. 
Delal je od zore do mraka, čeprav je bil takrat star že 
dobrih 50 let, pa je delal kot mladenič. Vsak dan smo 
ga srečevali z nasmehom na ustnicah in s takim de-
lovnim elanom, da človek ne more misliti, kako lahko 
človek z veseljem ustvarja svoj dom. Ko se je priselil, 
je takoj z vsemi sosedi vzpostavil zelo prijazen odnos. 
Mi smo se radi srečevali. Nikdar ne bom pozabil, kako 
je prihitel v ulico s kolesom in vedno pozdravil levo 
in desno, vsakič spregovoril kakšno prijazno besedo. 
Pozneje z avtom enako, ko je izstopil, vedno je poz-
dravil sosede, vedno je povedal kaj lepega in zelo je 
bil zaljubljen v Mengeš, v našo občino, zelo ponosen 
na godbo. Kadarkoli je beseda nanesla na godbo, so 
mu zažarele oči. Zelo ponosen je bil na gasilce, na 
vso Slovenijo, na glasbo. Midva sva zelo hitro našla 
tudi stik z Avseniki. Ker je njegov brat živel v Nemčiji, 
je vedel, kaj pomenijo Avseniki v tujini in smo jih takrat 
še sorazmerno premalo spoštovali. Kasneje pa seve-
da ne samo Avseniki, ampak tudi druga glasba, to je 
pritrkavanje. Večkrat je prišel k meni z zvezkom, kjer 
je imel zapisano vso zgodovino pritrkavanja, hkrati 
pa tudi note za pritrkavanje, to je posebna slovenska 
glasba, ki jo imamo samo Slovenci, delno še v Furla-
niji in delno v Dalmaciji, drugod pa pravzaprav ne. In 
prav Franc se je zavedal, kako enkratna je ta glasba 
in kaj vse se da iz tega narediti. Na srečo sva imela 
skupnega prijatelja Ivana Malevašiča z Vrhnike, ki je 
to že delno opisal. Ko sta k meni prišla g. Vahtar in 
ga. Vrhovnik Jeričeva, smo tudi sestavili knjigo njemu 
v čast in ravno v tistem času je nekoliko zbolel in do-
besedno smo trepetali, ali bo knjigo dočakal. Knjigo 
je dočakal in bil zelo ponosen na to in ne samo na 
knjigo, temveč na vso dediščino, ki jo je predal mladim 
pritrkovalcem. Bal se je za to, da ne bi pritrkovalci od-
nehali, da bi njegova ne bi pot šla naprej. Za godbo in 

gasilce se ni bati. Za pritrkovalce pa mogoče nekoliko 
vendarle, ker je to taka velika mengeška in slovenska 
posebnost, stvar, ki je drugod ni. Upam, da se bo ta 
njegova dediščina nadaljevala. Kadar smo se srečali, 
vedno je znal reči lepo besedo. Vedno je bil izredno 
ponosen na občino, sam pa ob tem skromen, nesebi-
čen in tako preprost in odprt človek, ki je malokdo med 
nami tak. Kadar bom pogledal na sosedovo okno, se 
bom spomnil nageljnov, ki jih je redno zalival. Vedno 
se je pogovarjal o rožah, pa ne samo o svojih, tudi 
na gasilskem domu, pa tudi drugje. Njegovo srce je 
bilo polno te slovenske lepote. Na eni strani glasba, 
na drugi rože, odnos do človeka, ne samo soseda, 
pač pa širše družbe. Mi kot sosedje smo mu hvaležni, 
da je bil tak. Veliko te dediščine je k sreči prenesel 
na ženo in sinova ter preostalo družino, tako da se 
tudi naprej krasno razumemo. Ob moji okrogli oble-
tnici, natanko pred dvema mesecema, je bil verjetno 
njegov zadnji govor, ko je rekel: »Ivan, ti si blagoslov 
te ulice.« Meni so se zdele te besede veliko prevelike, 
vendar pa lahko rečem, da je bil Franc res velik blago-
slov mengeške občine, Slovenije in še širše.
Vsak človek dobi neke vrste znamenje, luč na nebu, 
svetlobo in Franc je tako zažarel in tako gorel v vse 
nas, da ga ne bomo nikdar pozabili. Mislim, da ne 
smemo biti preveč žalostni, saj je vso svojo dedišči-
no predal nam, od nas pa je odvisno, ali bomo znali 
peljati naprej. Mislim, da bomo, vsaj trudili se bomo. 
V imenu sosedov vsem domačim izrekam globoko 
sožalje, pa tudi vsem drugim svojcem po Sloveniji in 
Nemčiji. Mislim, da bo Franc mirno počival v tej ljubi 
slovenski zemljici, ki jo je imel izjemno rad in da mu 
bodo mengeški zvonovi večno peli in da bo ta njegova 
pesem ves čas blažila tudi nam odhod.

Besedilo po zvočnem zapisu: Ivan Sivec

Dal nam je 
čutiti, da je 
prostovoljno 
delo v skupnosti 
zelo pomembno
Z globokim spoštovanjem se danes na žal-
ni slovesnosti poklanjamo spominu na na-
šega preminulega Franceta, človeka, ki je 
svoje delo in ustvarjalnost namenil v veliki 
meri skupnosti, v kateri je živel. Žal se na 
naši zemeljski poti srečujemo tudi s Časom, 
ko kratko malo ne moremo razumeti, zakaj 
mora biti naša življenjska knjiga popisana s 
tako žalostnimi stranmi.

Domoljub
zvest
narodu
Veliko je bilo o Francu Blejcu v govorih 
predhodnikov povedanega. O njegovi na-
ravi in o njegovih delih. Vendar je še en 
del njegovega življenja, ki ni bil omenjen. 
To je njegova mladost, ki je bila v času pri-
čakovanja vojne in v času druge svetovne 
vojne. To je bil čas narodno-osvobodil-
nega boja, ki je preprečil, da bi Slovenci 
izginili kot narod.

V tem boju je sodeloval tudi njegov stric. Njegova 
družina in on sam pa so bili zaradi tega izgnani v 
Nemčijo, kjer so jih uporabili za delo na njihovih 
kmetijah. To so bila leta tesnobe, po drugi strani pa 
se je  tam oblikovala njegova narodna zavest in za-
vest o pomenu sodelovanja.
Franc Blejc je sodeloval tudi v Zveze borcev. Bil je 
aktiven član. Radi smo poslušali njegove nasvete in 
pobude in se po njih tudi ravnali. Vsako leto smo se 
srečali tudi na Kostavski planini. Tudi mi čutimo iz-
gubo iskrenega tovariša. Spominjali se ga bomo po 
njegovi srčnosti. Sorodnikom izrekam v imenu ZB in 
v svojem imenu iskreno sožalje.

Besedilo:
 Mirjan Trampuž, predsednik ZB NOB Mengeš
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Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite …

Gledati je znal s 
srcem
Ni vedno mogoče razumeti, zakaj preproste 
in zato tudi čudovite osebe odhajajo pre-
kmalu in čemu so morale v življenju kar ve-
liko pretrpeti in zdaj pustiti njim ljube ljudi v 
solzah in bolečini. Morda zato, ker jih nekje 
čaka večje poslanstvo in zato upamo, da se 
nekoč spet srečamo in morda nadoknadi-
mo, kar nam še ni bilo dano.

nja ter seveda obilo organizacijskih veščin ga je 
vodilo tudi pri organizaciji vseslovenskega srečanja 
pritrkovalcev v Mengšu. Gledati je znal s srcem, 
ne razmišljajoč o porabljenem času in stroških, ki 
so bili seveda posledica njegovih nagnjenj, hotenj, 
obljub in prizadevanj ter seveda prevoženih kilo-
metrov. Lahko bi rekel kar takole: Franci in avto s 
prikolico, na njej ogrodje in zvonovi, pred njim pa 
pot v kraj, kjer ga, skupaj z zvonovi, nestrpno priča-
kujejo. In smo se včasih skoraj sporekli, ko smo mu 
le uspeli povrniti vsaj nekaj novcev kot nadomestilo 
za porabljeno gorivo, tudi za poti in ni jih bilo malo, 
ki jih je opravil pri učenju in prenašanju pritrkava-
nja na mlade rodove. Delo v organih kulturnega 
društva Mihaelov sejem, kot vodja pritrkovalcev in 
v zadnjem mandatu tudi kot predsednik častnega 
razsodišča je, tako kot na drugih zadolžitvah, izva-
jal s polno mero odgovornosti in pripadnosti. Ni bilo 
primera zamude, poročila – ročno in lično napisa-
na, pričajo o dejavnosti in pritrkavanju, problematiki 
mladih pritrkovalcev, sodelovanja z župnijami. Kot 
resnični pristaš in zagovornik ročnega pritrkavanja 
je izrecno zapisal tudi to, da ne smemo pristati na 
dograditev miniaturnih zvonov, da naj ostanejo taki, 
kot so bili izdelani in kot so zveneli na številnih sre-
čanjih, mašah ali drugih slovesnostih. Skupaj z ga-
silskimi tovariši se je vedno zavezal in poskrbel za 
natančno izpeljavo dogovorjenega in če je bilo po-
trebno, je tudi pravočasno preveril, kako stvari te-
čejo. Ne nazadnje, še na lanskem sejmu je v sklopu 
prikaza kmečkih običajev, zakuril pod kotlom in se 
lotil javnega prikaza žganjekuhe. Njegovi pogledi 
na ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običa-
jev so bili nalezljivi, prav rad je pripovedoval o njih 
ter ob tem brez dlake na jeziku upravičeno povedal 
kakšno pikro glede dogodka, ki mu ni bil všeč ali 
če je bil izpeljan drugače, kot je bilo dogovorjeno.
In če spregovorim še povsem osebno, potem mo-
ram pritrditi in mu predvsem obljubiti, da bomo tudi 
v prihodnje, tako kot nam je dejal glede organiza-
cije sejma: Zdaj ko spet tako dobro sodelujete in 
fino organizirate – držte skupaj. Na tem svetu je, 
žal že, opravil svoje poslanstvo, nam pa zapustil 
svoj zgled. Ostaja spomin na številna njegova do-
bra dela in ob tem tudi na vse lepe trenutke, ki jih je 
delil z nami. Hvala mu.

Besedilo: Matjaž Repnik

Vendar se je ob taki priložnosti, sploh pa tokrat, 
prav vprašati in celo podvomiti – je ob spominu in 
slovesu, kot je današnji, sploh še možno, da je ne-
kje še večje poslanstvo, kot smo ga imeli možnost 
spoznati in ga bili deležni in ali je sploh možno, da 
lahko še kaj nadoknadimo. Avtorji knjige o pritrkova-
nju v Mengšu so v njej takole opredelili srečanja in 
poznanstva z njim: dobrosrčen, prijeten sogovorec, 
preveva toplino, odkritosrčnost, tudi do mlajših ve-
dno spoštljiv, s srčno kulturo, dela za ljudi, izjemno 
prijazen, odprt človek, delaven, razgledan, srčno 
privržen Mengšu, njegov dobrovoljni pozdrav je na-
lezljiv. O spoštovanem ustanovnem članu društva, 
dolgoletnem vodji sekcije pritrkovalcev in aktivnem 
soudeležencu izvedbe novodobnih Mihaelovih sej-
mov v Mengšu, o Francu Blejcu, je kljub njegovi ži-
vljenjski skromnosti, z vso pravico mogoče govoriti 
kot o resnični mengeški legendi. Lepo je sodelovati 
in se družiti s človekom, ki je jasnih besed in treznih 
misli ter brez skritih namenov – s človekom, ki je še 
kako zaznamoval naše društvo, naš kraj, našo žu-
pnijo, našo občino. Če se je za nekatere družbeno 
koristne in pomembne odločitve, v zadnjem obdo-
bju izkristaliziralo, da je biti gasilec način življenja, 
potem za Francija trdim, da je bilo tudi pritrkovanje 
njegov način življenja. In to z vso žlahtnostjo, ki jo 
nosi zven oziroma pesem zvonov. V pritrkovalski 
sobi, v turnu, so dokumentirani dokazi – poleg foto-
grafij različnih dogodkov, so tam predvsem zahvale 
in priznanja pritrkovalcem za sodelovanja in pomoč 
pri izvedbi srečanj. Urejenost in posebno domač-
nost v prostoru, zaokrožuje garderobna omara, v 
kateri so oblačila, saj je že pred leti poskrbel tudi za 
zunanjo prepoznavnost pritrkovalcev in za nastope 
ob slovesnostih zagotovil modre brezrokavnike in 
značilne slamnike. 
In kako ponosni ter veseli so bili na vozu, s konjsko 
vprego, ki jih je, skupaj z zvonovi, popeljal skozi 
Mengeš. Prav v taki opravi je tudi sam spoznaval 
najvišje cerkvene dostojanstvenike in iz njihovih rok 
prejemal priznanja in zahvale. Ohranjanje tradicije 
in ljudskega izročila mu je, kot se radi izrazimo, zle-
zlo pod kožo in tako rekoč postala nekakšna samo-
zaobljuba in veliko veselje, ki ga je delil, ne samo v 
domačem okolju, pač pa v številnih delih Slovenije 
in celo onkraj njenih meja.
Zdi se mi, kot da je bilo včeraj, pa vendarle sta minili 
že dve desetletji od tedaj, ko je bil zaključen krog 
njegovih iskrenih in žlahtnih prizadevanj za prido-
bitev miniaturnih zvonov in delovanje sekcije pritr-
kovalcev v Mengšu in v okviru društva. Ob tem pa 
moram glede miniaturnih zvonov poudariti še nekaj, 
kar kaže na njegovo pripadnost najlepši glasbi in 
predvsem dobrim delom in dobrodušnosti. Še pred 
tem se je namreč zavzel, angažiral in tudi uspel pri 
pridobitvi zvonov, najprej za bogoslovce in nato tudi 
še za župnijo v Odrancih. Po številnih sestankih, 
srečanjih in dogovorih so bili iskrenega veselja dele-
žni ljudje v krajih, kamor je pripeljal zvonove, bodisi 
za potrebe oratorijev, za izvedbo maše, za srečanja 
pritrkovalcev ali bogoslovcev. Neverjetni navdih, 
sposobnost poslušanja, razumevanja in usklajeva-

Pokojni France je bil poleg nešteto zadolžitev, ki jih 
je opravljal v svojem izjemno ustvarjalnem in plo-
dovitem življenju, tudi zvesti član našega društva – 
Turističnega društva Mengeš. Skupaj z nami se je 
veselil ob uspešno izpeljanih nalogah. Radi smo ga 
imeli, ga spoštovali, kakor je tudi on nas. Bil nam 
je zgled kot neizmerno dober človek, svetel zgled v 
vseh pogledih. Dal nam je čutiti, da je prostovoljno 
delo v skupnosti zelo pomembno, da nas bogati in 
daje moč v težkih časih.
Vse, kar delate, delajte z veseljem, je bil njegov 
moto. Z veseljem se je odzval vsem našim vabilom 
in prošnjam. Še posebej rada se spominjam, ko je 
s svojimi pritrkovalci, na katere je bil zelo ponosen, 
s čudovitim zvenenjem oz. pritrkavanjem pozdravil 
skupino turistov na obisku v Mengšu. Z njegovo po-
močjo smo obnovili stojnice našega društva. Še bi 
lahko naštevala dobra dela, ki nam jih je namenil.
Danes ti ob bolečem slovesu v imenu Turističnega 
društva Mengeš in v svojem imenu izrekam zahvalo 
za ves tvoj trud, za tvojo ljubezen, s katero si se trudil 
za dobro. Tvoj prijazen in dobrodušen značaj bomo 
kot dragocen zaklad ohranili v naših srcih. Danes je 
čas, da se ti mi vsi v veliki hvaležnosti in s spoštova-
njem globoko priklonimo.
Dragi France! Naj te na poslednji poti spremlja tvoja 
velika ljubezen, ki nas je posebej družila – nageljni 
rdeči, rdeči kot kri.
Spoštovana, družina Blejc, spoštovani sorodniki. 
Dovolite mi, da vam v težkih trenutkih žalosti, izre-
čem iskreno in globoko sožalje.

Besedilo:
Zorka Požar, Turistično društvo Mengeš

Mengšan – september 2019 1717



Mengšan – september 201918

LOKA

Gašenje na Slovenski cesti 66

V torek, 9. julija, ob 3.40 smo bili preko 
ReCO Ljubljana obveščeni o dimu v objek-
tu na Gorenjski cesti 20 v Industrijski coni 
Mengeš. Izvozili smo z vozilom GVC 16/25 in 
GVGP-1 ter 10 operativnimi gasilci. Na kraju 
je bilo ugotovljeno, da gori skladiščni šotor v 
približni izmeri 10 × 20 m. Ob našem priho-
du na kraj je bil požar že polno razvit. Skupaj 
z gasilci PGD Mengeš, Topole in Moste smo 
izvedli štiri napade z namenom preprečeva-
nja širjenja ter gašenja požara. Ko je bil požar 
pogašen, se je začelo odstranjevati posode z 
barvo in razredčilom na varno mesto stran 
od objekta. Prav tako smo iznesli eno plinsko 
jeklenko. Medtem so se gasila še preostala 
žarišča. V požaru so bili uničeni šotor, 8 stro-
jev za barvanje cest in kombinirano vozilo. 
Preprečili pa smo širjenje požara na sosednje 
objekte ter vozila parkirana v neposredni bli-
žini. Na kraju dogodka je bila tudi policijska 
enota PP Domžale. Intervencija je bila zaklju-
čena ob 5.30, nato pa je sledilo še čiščenje in 
pospravljanje opreme.
V ponedeljek, 22. julija, ob 18.48 smo bili 
preko ReCO Ljubljana obveščeni, da gori lopa 

zraven Oranžerije v Mengšu. Izvozili smo z 
vozilom GVC 16/25, GVGP-1 in GVM-1 ter 
11 operativnimi gasilci. Na kraju je bilo ugo-
tovljeno, da gori gospodarsko poslopje v veli-
kosti 21,5 x 22,5 m v bližini Spodnjega (Sta-
retovega) gradu. Ob našem prihodu na kraj je 
bil požar že polno razvit. Skupaj z gasilci PGD 
Mengeš in Topole smo izvedli več napadov 
z namenom preprečevanja širjenja ter gaše-
nja požara. Za pomoč pri dobavi vode in za 
zamenjavo napadalnih enot so bili aktivirani 
tudi gasilci PGD Trzin, Moste, Komenda, Križ, 
Kamnik in Duplica. Objekt je v celoti pogorel, 
prav tako sta v objektu zgorela osebno vozilo 
in silažni kombajn, tovorno vozilo pa je bilo 
poškodovano. Uspešno pa smo preprečili šir-
jenje požara na sosednji gospodarski objekt. 
Intervencija je bila zaključena ob 23.59. Na 
kraju je do 10. ure naslednjega dne ostala še 
gasilska straža, ki je opravljala gašenje manj-
ših žarišč v objektu.
Okoli 23. ure, ko je še potekalo gašenje go-
spodarskega objekta, pa smo bili obveščeni 
še o enem, na srečo še začetnem požaru 
(pribl. 300 m severno od trenutne interven-

Gašenje skladiščnega prostora v industrijski coni

PGD Loka pri Mengšu v mesecih julij in avgust 2019
V soboto, 6. julija, sta se naša člana Slavko Sedeljšak in Sašo Jenčič udeležila tekmovanja operativnih dvojic v vlečenju B-
-cevi, ki je potekalo v Topolah. Med 25 ekipami sta dosegla odlično 18. mesto z 200,5 metra.

Gašenje gospodarskega poslopja pri Staretovem gradu

cije) pri brunarici ob mengeških skakalnicah. 
Požar, ki so ga opazili policisti PP Domžale, 
je pogasila enota gasilcev z vozilom GVGP-1.
V torek, 23. julija, ob 17.50 smo bili preko 
ReCO Ljubljana obveščeni, da je znova zago-
relo na mestu požara gospodarskega objekta. 
Požar na površini okoli 100 m2 smo poga-
sili skupaj z gasilci PGD Mengeš in Topole. 
Iz našega društva je sodeloval en operativni 
gasilec.
Dne 31. julija je bila na GZ Mengeš opravlje-
na analiza posredovanja gasilskih enot v prej 
opisanem požaru. Udeležili so se je Andrej 
Bizjak, Andrej Brojan in Branko Urbanc.
V torek 27. avgusta, ob 12.22 smo bili preko 
ReCO Ljubljana obveščeni, da gori objekt na 
Slovenski cesti 66. Izvozili smo z vozili GVGP 
1 in GVC 16/25 ter 9 operativnimi gasilci. Na 
kraju smo ugotovili, da je zagorelo v priročni 
delavnici oz. pomožnem objektu. Ogenj se je 
že razširil na ostrešje objekta. Skupaj z gasilci 

Udeleženci vaje v Jabljah

Tekmovanje v vlečenju cevi v Topolah
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Ob 70-letnici Franca Lagoja

Ob 80-letnici Ludvika Dimca

PGD Mengeš in PGD Topole smo požar loka-
lizirali in pogasili ter objekt pregledali s ter-
movizijsko kamero. Na kraju je bila prisotna 
tudi policija. Intervencija je bila zaključena 
ob 13.15.

Izobraževalna dejavnost
V terminu od 22. do 25. avgusta je v No-
vigradu potekal tabor gasilske mladine v GZ 
Mengeš. Udeležili so se ga tudi mladi gasilci 
iz našega društva skupaj z mentorji. Podro-
ben opis je v posebnem članku.
V sredo, 28. avgusta, je v popoldanskem času 
na območju KIC-Infrastrukturni center Jablje 
potekala gasilsko-reševalna vaja. Vajo je pri-
pravil poveljnik PGD Loka pri Mengšu Anže 
Kveder skupaj z zaposlenimi v Infrastruktur-
nem centru Jablje. Ker se je želelo čim bolj 
približati realni situaciji, scenarij vaje vnaprej 
ni bil znan. Gasilci smo ob prihodu na kraj s 
strani zaposlenih dobili informacijo o požaru 
v dveh objektih in znanim številom pogreša-
nih oseb. Vzpostavili smo več notranjih in zu-
nanjih napadov z namenom gašenja požara 
in iskanja ter reševanja pogrešanih oseb. Cilj 
vaje je bil, da se gasilci spoznamo z objekti 
in nevarnostmi na območju Infrastrukturnega 
centra Jablje za primer resničnega posredo-
vanja. Na vaji smo sodelovali gasilci iz PGD 
Mengeš, Topole, Trzin in Loka pri Mengšu.

Drugi dogodki
V petek, 12. julija, smo čestitali ob 70-letnici 

našemu članu in članu nadzornega odbora 
Francu Lagoji. Za vsa delovna leta v društvu 
se mu lepo zahvaljujemo in mu želimo še 
veliko zdravja, sreče in obilo radosti v življe-
nju ter da bi se še naprej dobro počutil med 
nami, loškimi gasilci!
V sredo, 17. julija, smo se na pokopališču v 
Mengšu poslovili od umrle podporne članice 
Brede Urmaž. Iz društva se je pogreba udele-
žilo 9 uniformiranih gasilcev.
V 89. letu starosti nas je zapustil častni po-
veljnik PGD Mengeš, častni občan Občine 
Mengeš, nosilec priznanja Matevža Haceta 
in v preteklosti nosilec številnih funkcij v GZ 
Mengeš, GZ Domžale, regije Ljubljana III in 
GZ Slovenije – Franc Blejc, višji gasilski ča-
stnik II. stopnje. Od umrlega smo se poslovili 
v torek, 23. julija, na pokopališču v Mengšu. 
Iz našega društva se je pogreba udeležilo 
šestnajst uniformiranih gasilcev.
Dne 17. avgusta je bilo v Blagovici 19. sre-
čanje gasilcev – veteranov pod okriljem GZS 
– Regija Ljubljana III, ki se ga je udeležilo pet 
naših veteranov.
V petek, 23. avgusta, smo čestitali ob 80-le-
tnici našemu članu Ludviku Dimcu. Za vsa 
delovna leta v društvu se mu lepo zahvalju-
jemo in mu želimo še veliko zdravja, sreče in 
obilo radosti v življenju ter da bi se še naprej 
dobro počutil med nami, loškimi gasilci!

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Našemu vabilu za spremstvo se je prijazno 
odzval tudi trzinski župnik, gospod Boštjan 
Guček. Po pozdravu direktorice doma, Lidi-
je Krivec Fugger, nas je nagovoril in skupaj 
smo zmolili molitev za srečno pot. Brez te-
žav smo hitro prispeli na Brezje in se naj-
prej odpravili v baziliko, kjer smo se udele-
žili redne svete maše, ki so jo darovali trije 
navzoči župniki. Domači pater nas je spod-
bujal, da smo sodelovali tudi s petjem ljud-
skih cerkvenih pesmi. Po koncu maše so 
se nekateri sprehodili še okrog Marijinega 
oltarja, kjer si je možno ogledati fotografije 
in pisma tistih, ki so bili na njeno priprošnjo 
uslišani v svojih stiskah ali željah. Da pa se 
ne bi prehitro vrnili domov, smo si zunaj, 
v pokritem prostoru pred cerkvijo privošči-
li kavo ter se posladkali s kremno rezino. 
Prijazno nas je pozdravil tudi gvardijan in 
rektor svetišča, pater Robert Bahčič, ki je 
vsakemu namenil nekaj besed. Dobre volje 
in z lepimi vtisi smo se počasi vrnili v dom, 
kjer nas je že čakalo kosilo. Obljubili smo si, 
da izlet zagotovo ponovimo prihodnje leto. 

Besedilo in foto: Barbara Vesel

Izlet na Brezje
Stanovalci Doma počitka Mengeš in 
enote v Trzinu smo se v četrtek, 4. ju-
lija, odpravili na Brezje, kamor se že 
tradicionalno podamo vsaj enkrat na 
leto. Čeprav vreme ni kazalo najbolje, 
se nismo pustili pregnati in ob deveti 
uri smo nekateri z avtobusom in drugi 
s kombiji krenili na pot proti Gorenjski.
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Vaja se izvaja z B-cevmi, ki so med tlačnimi cevmi v gasilski opre-
mi večje, saj je njihov premer 75 mm, dolge so 15 do 20 metrov 
in težke 3,5 do 5 kg. Poleg B-cevi poznamo še D-cevi s premerom 
25 mm in C-cevi s premerom 52 mm.
Vajo izvajata dva tekmovalca, ki imata na startnem mestu pripra-
vljene dvojno zavite B-cevi. Pred startom si eden od tekmovalne 
dvojice ovije konec B-cevi okrog telesa in na znak starterja začne 
cev vleči po tekmovalni progi. Drugi tekmovalec je zadolžen za 

14. tekmovanje v vlečenju B-cevi
V Topolah smo 6. julija organizirali že 14. tekmovanje operativnih dvojic v vlečenju B-tlačnega voda. Tekmovali so tako člani 
kot tudi članice.

pravočasno in ustrezno spenjanje ter odvijanje cevi, kar pomeni, 
da mora imeti prvi tekmovalec vedno na voljo dovolj cevi, da osta-
ja v gibanju in da morajo biti vse spojke spete tako, da se med 
vlečenjem tlačnega voda ne odpnejo. Cevi se spajajo in vlečejo 
toliko časa, dokler tekmovalec, ki vleče cevi, to zmore. Ko se tek-
movalec ustavi, se odmeri dolžina položenega voda in čas, ki sta 
ga tekmovalca za to porabila. Maksimalni čas, ki ga imata na voljo 
tekmovalca za izvedbo vaje je 6 minut.

Tekmovalca sta za tekmovanje oblečena v popolno zaščitno obleko 
s škornji, rokavicami in pokrivalom, kar je že samo po sebi težko, 
če dodamo še težo B-tlačnega voda, ki se z vsako cevjo poveča in 
trenje, ki ga povzročajo spojke ob vlačenju cevi, pa si lahko predsta-
vljamo, da naloga še zdaleč ni lahka. Eden od namenov tovrstnega 
tekmovanja je namreč prikaz fizične pripravljenosti gasilcev.
Tekmovanja v Topolah se je udeležilo 30 tekmovalnih dvojic, od 
tega 25 moških in 5 ženskih. Tekmovalci so prišli iz 16 različnih 
prostovoljnih gasilskih društev, največ iz PGD Predoslje.
Zmagovalna dolžina pri moških dvojicah je znašala 268,75 metra, 
in sicer v 6 minutah. Dosegla sta jo gasilca is PGD Podblica. Od 
ženskih dvojic pa sta cevi najdlje povlekli gasilki iz PGD Begunje 
v razdalji 232,5 metra v 6 minutah. Za prve tri tekmovalce obeh 
kategorij je bil razpisan stimulativen denarni sklad.

Tekst: Mateja Kržin
Foto: Bogdan Urankar

TOPOLE



Zahvaljujemo se  pekarni Lili-Pek, d. o. o., Glavni trg 6 v Mengšu in gospodu Qenaju za
brezplačno oskrbo s kruhom in drugimi pekovskimi izdelki, ki jih je velikodušno odstopil za
prehrano gasilcev, ki so delali na kraju požara na Šolski ulici v Mengšu 22. in 23. julija 2019.

Prav tako se zahvaljujemo podjetju  Mesnine Mrčun iz Topol 10 a za pripravo sendvičev
kljub neugodnemu nočnemu času.

Hvala za vaše razumevanje in podporo z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

Gasilska zveza Mengeš
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Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost: 
Planinstvo v Mengšu

Udeleženci pogovora z voditeljico Natašo V. Jerič

Tradicionalna kulturno-etnološka prireditev, ki jo organizira in pripravlja Turistično društvo Mengeš, je letos potekala v sobo-
to, 24. avgusta, pri Lovski koči v Mengšu. Planinstvo v Mengšu je bila tema tokratne prireditve, na kateri so gostili Planinsko 
društvo Janez Trdina Mengeš.

V zanimivem in sproščenem pogovoru, ki ga je odlično vodila Nataša 
Vrhovnik Jerič, so njeni sogovorniki, predstavniki planinskega društva: 
predsednik Matjaž Hribar, podpredsednik Miro Šušteršič, Tim Janežič 
iz Mladinskega odseka društva, dolgoletni član gorske reševalne službe 
Kamnik Janez Kosec, član društva od ustanovitve naprej Tone Benda in 
osrednji gost večera alpinist Tone Škarja, predstavili celostno delovanje 
društva od ustanovitve do danes. 
Da so Mengšani že od nekdaj radi hodili v hribe, je razvidno iz pisanja 
našega rojaka Janeza Trdina. 
Takole je zapisal: »Gore so me mikale tudi v Mengšu. Oblazil sem vse 
bližnje višave in tudi nekoliko hribovja okoli Kamnika. Najrajši sem ho-
dil na Gobavico in to na tisti konec, ki se mu pravi pri Ogrinovem 
znamenju … Prekrasno se vidi od tod prostrano Mengeško polje in do 
malega vsa mengeška župnija, ki je šla pred letom 1848 od Save do 
Kamnika. Še lepši pa je pogled na snežnike, katerim pravijo Mengšani 
Grintavci, ker jim to ime ne pomeni le enega hriba, ampak vse Kamni-
ške Alpe tja do Jermanovih vrat.« 
Pobudnik za ustanovitev Planinskega društva Mengeš je bil Jože Mulej, 
član alpinističnega odseka Kamnik. Ustanovni občni zbor so imeli 13. 
marca 1952, na katerem so med drugim sprejeli sklep, da bodo na 
Gobavici postavili planinsko kočo. S pomočjo krajanov, predvsem obr-
tnikov in podjetij, so mengeški planinci svojo kočo na Gobavici slovesno 
odprli 1. maja 1954. Istega leta se je Planinsko društvo Mengeš pre-
imenovalo v Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš. Zaradi velikega 
števila obiskovalcev v koči ni bilo vselej dovolj prostora za vse. Leta 
1962 so se planinci odločili, da bodo ob koči postavili posebno zgradbo 
– jurčka. Zaradi pomanjkanja denarja in objektivnih težav se je gradnja 
končala šele po letu 1983.
V vsem svojem dolgoletnem delovanju društvo beleži številne uspehe 
tako doma kot tudi v tujini. Za člane društva upravni odbor organizira 
razne izlete in pohode primerne za vse starostne skupine. Skrbijo za 
druženja in za podmladek v Osnovni šoli Mengeš. Vsako leto poleti 
organizirajo zelo dobro obiskane planinske tabore v eni od domačih 
alpskih dolin. Vroči želji sta postavitev razglednega stolpa na Gobavici 
in plezalna stena, ki bi bila postavljena v novi športni dvorani, ki se ta 
čas gradi ob Osnovni šoli Mengeš. Alpinizem je med mengeškimi pla-
ninci še posebej priljubljen. Njihovi člani so osvajali vrhove od Himalaje 
do Grenlandije. 

Več o alpinizmu je povedal gost večera, alpinist, gorski reševalec in 
publicist Tone Škarja, ki se je s hribi spoznal že leta 1946. Član planin-
ske organizacije je od leta 1951. Gorski reševalec je postal leta 1961. 
Deset let je bil tudi načelnik Gorske reševalne postaje Kamnik. Vrsto let 
je bil podpredsednik Planinske zveze Slovenje in vodja komisije za od-
prave v tuja gorstva. V svoji karieri je opravil več kot tisoč alpinističnih 
vzponov, med njimi nešteto prvenstvenih. Izvedel je tudi prve ledne in 
kombinirane slovenske alpske vzpone. Bil je član številnih alpinističnih 
odprav  ter tudi vodja in organizator odprav na Everest, Kangbačen, 
Anapurno, Čo Oju in drugih. Prispevke o vzponih in odpravah je ob-
javljal v Planinskem vestniku, revijah in časopisih. Je avtor ali soavtor 
več knjig o planinstvu in odpravah v tuja visokogorja. Za svoje bogato 
življenjsko delo je prejel Bloudkovo nagrado, Bloudkovo plaketo za ži-
vljenjsko delo v športu in zlato priznanje Občine Mengeš. 
Prireditev je spremljala  tudi razstava s planinsko tematiko, ki jo je 
na enajstih panojih pripravila mag. Andreja Škvarč iz Zavoda RS za 
varstvo narave. Nekaj besed o razstavi je zaradi njene odsotnosti po-
vedal Jože Vahtar. Za glasbene vložke med pogovorom so poskrbeli 
Francetovi orgličarji iz Škofje Loke. Vse zbrane je na koncu pozdravila 
predsednica Turističnega društva Mengeš Zorka Požar ter se zahvalila 
nastopajočim, ki so nas popeljali v planinsko življenje Mengšanov in 
obiskovalcem za številen obisk. Lep pogovorni večer se je zaključil v 
prijetnem druženju ob pokušnji mengeškega »bizgeca in hvancatov«. 

Besedilo in foto: Miha Požar

Razstava s planinsko tematiko
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Pozdrav himni RS
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Odkritje spominskega 
obeležja na RTV 
oddajniku Domžale

Odkrito 
spominsko 
obeležje

Veterani vojne za Slovenijo so 2. julija, skupaj z Občino Dom-
žale in RTV Slovenija na Oddajnem centru v Domžalah posta-
vili spominsko obeležje. Natanko na isti poletni dan, 2. julija 
1991, pred osemindvajsetimi leti so sovražna letala JA raketi-
rala oddajnik. Napadeni in poškodovani so bili še oddajniki na 
Nanosu, Kumu, Krvavcu, Pohorju in Boču. Namen sovražnega 
napada JA na oddajnike je bilo vnesti splošno zmedo med pre-
bivalstvo naše, takrat že samostojne države Slovenije

Malce simbolike si je privoščila tudi narava, med osamosvojitveno vojno 
smo bili napadeni z bojnimi letali in raketami, tokrat nam je ponagajalo 
neurje z močnim vetrom in nam onemogočilo izvesti slovesnost na pro-
stem. Vendar, ker smo še vedno uporni, kot med vojno, smo vso stvar 
izvedli na rezervni lokaciji – v prostorih samega Oddajnega centra.
Žal nismo dočakali predsednika vlade gospoda Marjana Šarca, ker so vsi 
šefi vlad v Bruslju, na izrednem sklicu Sveta Evrope, soustvarjali evropski 
povolilni golaž, iz katerega naj bi nastala nova vodstvena ekipa EU.
Po obvezni himni je predsednik OZVVS Domžale Janez Gregorič pozdravil 
vse prisotne, še posebej predsednika ZVVS Ladislava Lipiča, podžupana 
Občine Domžale Marjana Ravnikarja, poveljnika pokrajine Ljubljana v letu 
1991 Miho Butaro in njegovega naslednika Janeza Lesjaka. Postavitev 
obeležja naj bo trajni spomin na dogodke iz leta 1991, ko smo bili primo-
rani z orožjem v roki zavarovati neodvisnost naše komaj rojene države.
Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je izpostavil pomen vodil-

Tabor gasilske mladine
Iz deževne Ljubljane smo se v četrtek, 22. avgusta, z avtobu-
som odpravil na gasilski tabor v Novigrad. Dnevi so se zače-
njali z jutranjo telovadbo, nato pa so sledila dnevna opravila.

Pridobivali smo tudi gasilska znanja s področja preventive, kot so ve-
ščine preventivec, naravoslovec-gozdar in bolničar ter znanja iz brona-
ste, srebrne in zlate preventivne značke. Izobraževanja smo zaključili 

z risanjem risbic na kamenje, les in papir ter preverjanjem znanja na 
testih. Vsi, ki so uspešno opravili preverjanje, bodo na zborih mladih 
gasilcev prejeli potrdila in značke. Seveda smo veliko časa name-
nili kopanju in igram v in ob vodi, kjer smo se potapljali, plavali in 
uživali na splavu ter supih. Po sončnem zahodu smo igrali odbojko, 
nogomet, družabne igre, sprehodili pa smo se tudi do bližnje trgovine 
na sladoled. Zadnji večer pa smo imeli že tradicionalni disco pod 
zvezdami.
Na taboru so nas obiskali tudi gostje, župan Občine Mengeš Franc 
Jerič, predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilija ter poveljnik 
Civilne zaščite Franci Hribar. Z nami so preživeli nekaj nepozabnih ur, 
ustvarili smo skupno fotografijo in se skupaj ohladili v morju. 
Vreme in atmosfera v zraku sta bila odlična, zato že vsi nestrpno 
pričakujemo tabor prihodnje leto.

Besedilo: Kaja Ručigaj
Foto: Sandi Zajc

nega nacionalnega medija, v vsesplošni poplavi raznih novic iz različnih, 
tudi nepreverjenih virov in nas spomnil na predanost uslužbencev na od-
dajnih centrih, ki so kljub vojnim razmeram, profesionalno opravili svoje 
naloge.
Direktor direktorata za obrambne zadeve na Obrambnem ministrstvu RS 
Srečko Zajc nas je opozoril na veliko količino lažnih novic, ki nam grenijo 
življenje. Pred skoraj tremi desetletji nam je bilo lažje zaupati posame-
znim medijem, sedaj je eden izmed glavnih tudi internet, ki pa mu ne 
moremo v popolnosti slepo zaupati.
Kulturni program je izvedla citrarska skupina – Banda citrarska s solistom 
Klemnom Torkarjem in pevko Nežo Drobnič Bogataj. Vse skupaj pa je 
povezoval Mitja Gregorič.
Po končanem uradnem programu so si prisotni ogledali odkrito obeležje, 
ki so se mu poklonili tudi praporščaki veteranskih organizacij. Čisto za 
konec pa je večina v prijateljskem druženju podoživljala čas, ko smo iz 
naroda postali nacija in dobili svojo državo.

Besedilo in foto: Janez Gregorič
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Otroška poletna 
delavnica TD Mengeš
Turistično društvo Mengeš je že drugo leto zapored pripravilo 
otroško poletno delavnico na temo Mengeš – Spoznavanje 
domačega kraja. Letos je potekala dva dni, in sicer v sredo, 24. 
julija, ko se je delavnice udeležilo 21 otrok, in četrtek, 25. julija, 
ko jih je bilo 17, od tega nekaj na novo

.

Mladi ustvarjalci

Otroci so spoznavali kaj vse delajo lovci

Turistično počitniško druženje je potekalo v prijetnem zavetju lovske 
koče v Mengšu, kjer ni manjkalo prijetnih prostočasnih športnih in 
kulturnih dejavnosti. Ker je Mengeš glasbeno mesto, smo ustvarjali 
tudi preproste glasbene inštrumente. Prvi dan se nam je predstavila 
Lovska družina Mengeš. Povedali so nam nekaj o delovanju in lovskih 
dejavnostih ter zadolžitvah, razkazali prostore, lovske pripomočke, s 
katerimi kličejo in privabljajo živali, otroci so se povzpeli na lovsko 
opazovalnico ter videli solnice in izvedeli, zakaj so pomembne. Lovci 
so nam veliko povedali o živalih, njihovih navadah in posebnostih 
ter odgovorili na številna vprašanja radovednih otrok. Drugi dan smo 
poleg iger in ustvarjalnih delavnic spoznavali okolico lovske koče, iz-
vedeli, kako je nastalo mengeško Pristavsko jezero, da je bila tam 
nekoč opekarna, kjer so kopali glino. Opazovali smo živali v jezeru 
in ob njem ter si naredili prijeten sprehod. Za lačne želodčke sta s 
sadjem, slastnimi palačinkami in domačim šmornom poskrbeli Zorka 
in Cirila, delavnice pa sva vodili Maja in Eli Keržič. 
Hvala Lovski družini Mengeš za gostoljubje in predstavitev lovskih 
dejavnosti ter vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi delav-
nice. Se vidimo spet drugo leto! 
  

Besedilo: M. K.
Foto: Miha Požar

Diamantna poroka 
Franceta in Zofije 
Bergant
Na praznik Marijinega vnebozetja, 15. avgusta 2019, sta 
France in Zofija Bergant iz Loke pri Mengšu praznovala 
prav posebno obletnico – diamantno poroko. Svoje poročne 
obljube sta potrdila pred županom Občine Mengeš Francem 
Jeričem ter pričama Sašo Lukan in Timom Muzga ter drugi-
mi zbranimi sorodniki in prijatelji.

Ženin Franc je pravi Ločan, nevesta Zofija pa je na svet prijokala v 
Kolku nad Šentlampertom nad Zagorjem. Kot mlado dekle je Zofija 
odšla s trebuhom za kruhom in tako jo je pot zanesla v Jarše, kjer 
se je zaposlila v tovarni Induplati. Leta 1957 je spoznala Franceta, 
ki je prav tako delal v tovarni. 15. avgusta 1959 sta svojo ljubezen 
okronala s poroko. Cerkveno poroko sta imela v Ihanu, civilno pa 
ju je v Mengšu poročil matičar g. Zibelnik. Po poroki sta živela in si 
zgradila hišo na Francetovem domu, kjer sta si ustvarila družino ter 
se razveselila treh hčera Sonje, Lidije in Jane. Hčere so poskrbele, 
da sta lahko užila trenutke sreče kot babica in dedek svojim sedmim 
vnukom Petri, Juretu, Urošu, Petru, Tadeji, Timu in Saši. Sedaj pa 
se lahko pohvalita že tudi z osmimi pravnuki, in sicer so to Žiga, 
Nejc, Žan, Patrik, Eva, Dominika, Erik in Antonija.
Svojo ljubezen rada razdajata med vse svoje družinske člane, jim 
stojita ob strani prav tako v dobrem
kot v slabem, na njiju se vedno lahko obrnejo tako sorodniki kot tudi 
sosedje in prijatelji. Oba sta
znana kot pridna človeka, vedno pripravljena pomagati, sta člana 
Gasilskega društva Loka pri Mengšu, kjer je bil Franc tudi 26 let v 
upravnem odboru ter je prejemnik številnih plaket in priznanj, prav 
tako pa je prejemnik srebrnega občinskega priznanja.
Če je trud in volja obeh močna, romantična ljubezen počasi ugasne 
in nadomesti jo nova, poglobljena
ljubezen. Ta s skrbno nego in obnavljanjem temelji na zaupanju v 
partnerja in na sprejemanju vse
svoje različnosti. Samo v ljubezni človek najde vzrok za večni pra-
znik. 

Besedilo in foto: sorodniki
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MENGEŠKI UTRIP

DU Mengeš od 15. septembra dalje organizira za svoje člane naslednje 
dejavnosti:
• Dramsko recitacijska skupina: vodi Matjaž Repnik. Skupina se bo 

srečevala vsak torek ob 10. uri v prostorih DU Mengeš.
• Angleščina: vodi Marjanca Šušteršič. Skupina se bo srečevala vsa-

ko sredo ob 16. uri v prostorih DU Mengeš. Začetek dejavnosti 2. 
10. 2019.

• Preprečevanje padcev: vodita Vesna Gombač Poženel in Tatjana 
Ilovar. Skupina se bo srečevala vsak četrtek ob 13.30 v OŠ Men-
geš. Skupina se zbere pred vhodom v šolo. Začetek dejavnosti 12. 
9. 2019. Cilji: 

• vaje za utrditev mišic, da lažje preprečujemo padce,
• pogovor, pomoč in podpora pri najrazličnejših problemih starostni-

kov,
• druženje starejših ljudi.
• Križem Kražem: vodi Igor Maligoj. Skupina se bo srečevala vsako 

sredo ob 16. uri v prostorih šahovskega društva Mengeš – Trzin 
(Slovenska cesta 32). Začetek dejavnosti 25. 9. 2019.

• Kolesarjenje: vodita Marinka Lužar in Brane Roudi. Vsako sredo ob 
8. uri zbor pred cerkvijo. Pot po dogovoru približna razdalja 40 km.

• Pohodništvo: vodi Anton Janežič. Dejavnost poteka ob sobotah, po 
predhodnem dogovoru.

• Avtobusni izleti: vodi Marija Štebe. Vsak mesec z izjemo januarja, 
februarja in julija.

• Računalniško opismenjevanje: vodi Barbara Osterman. Dejavnost 
poteka ob četrtkih (8X) dve uri od 10.30 do 12.30. Začetek dejav-
nosti 3. 10. 2019 v prostorih knjižnice Mengeš. Nadaljevalni tečaj 
se bo začel februarja 2020 (prijave do 26. 11. 2019). Pohitite s 
prijavami za začetni tečaj. Prostih mest je deset. Lastni prenosniki 
so zaželeni.

• Radi beremo: vodi Urša Stritar. Skupina se bo srečevala ob pone-
deljkih enkrat mesečno ob 19.30 v prostorih knjižnice Mengeš. 
Začetek dejavnosti 20. 10. 2019.

• Pogovorna skupina: Urša Stritar. Skupina se bo srečevala ob tor-
kih ob 10. uri v prostorih DU Mengeš. Začetek dejavnosti 2. 10. 
2019. Tema pogovora: vloga starih staršev pri odraščanju vnukov.

• Oblikovanje fotozgodb s pomočjo Photoshopa: vodi Urša Stritar. 
Skupina se bo srečevala ob četrtkih ob 10. uri v prostorih DU 
Mengeš. Obvezno morate imeti svoj prenosni računalnik.

• Balinanje: vodja ženske sekcije Majda Ficko, moške sekcije Dušan 
Prijatelj in Martin Filipič. Skupine se srečujejo po dogovoru 2- do 
3- krat na teden na balinišču. Medklubske tekme potekajo jeseni 
in spomladi.

• Družabni večer: vodita Milena Aleš in Marija Štebe. Srečevali se 
bomo vsak prvi petek v mesecu skozi celo leto ob 19. uri v resta-
vraciji Harmonija v Mengšu.

Dragi upokojenci, vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite de-
javnosti, ki jih organizira DU Mengeš z namenom, da se družimo, nauči-
mo novih veščin in se veselimo življenja. Prepričani smo, da bo vsakdo 
našel primerno dejavnost za svojo dušo. V družbi je vse lažje in lepše. 
Radi bi ustanovili še pevsko skupino. Iščemo pevovodjo, ki bi bil 
pripravljen(a) voditi preizkušeno dobre pevce.
Prijave zbiramo v pisarni DU Mengeš ali na tel.: 041 704 937. Lahko 
pa se dejavnosti priključite tudi neposredno na dogovorjenih lokacijah.

Besedilo: Marija Štebe, predsednica DU Mengeš

Dejavnosti Društva 
upokojencev Mengeš
Počitnice so za nami in čas je, da se znova srečamo pri naših 
skupnih dejavnostih.

Izlet na Grossglockner
Mengeški upokojenci smo se 22. avgusta odpeljali na izlet 
na Grossglockner, pod najvišjo avstrijsko goro. Vročino avgu-
stovskih dni naj bi ohladili v visokogorskem alpskem svetu, 
pa smo se zjutraj v vetrovkah odpeljali proti predoru Kara-
vanke. Vremenska napoved ni bila obetavna, zato je bilo ve-
selje ob prvih vršacih, ki so pogledali iz megle, toliko večje.

Po odlično vzdrževani alpski cesti smo se zlagoma vzpenjali in naš vo-
dnik Venčeslav Kolar iz Lokaturist nam je povedal veliko zanimivega o 
avstrijski zgodovini, gradnji ceste, o današnjem življenju v alpskih doli-
nah. Ko smo se pripeljali do centra Kaiser Franz Josef Hohe na 2369 
m nadmorske višine, se nam je odprl pogled na mogočno goro Gross-

glockner (3798 m) in na ledenik Pasterze, ki se z neverjetno hitrostjo 
spreminja v jezero. Očarani smo strmeli v mogočne stene, ki so jim 
nezemeljsko podobo dajale megle, ki so odkrivale in zakrivale lepote.
V moderno urejenem steklenem centru Franz Josef Hohe, ko iz notra-
njosti nenehno vidiš tudi zunanjost, je muzej o življenju v alpskih doli-
nah, video projekcija o vzponih na visoko goro, o dejavnostih ljudi, ki 
jim narava usmerja življenje in delo, o rastlinju in živalih, ki poseljujejo 
alpski svet, parkirno hišo in dvigala, s katerimi se dvigneš na začetek 
poti do novega razglednega stolpa Swarovski ali pa samo do zelenih 
travnikov, kjer srečaš razigrane svizce, ki so že precej rejeni in pripra-
vljeni za zimsko spanje. 
Polni vtisov smo se zapeljali do vasice Heiligenblut s čudovito gotsko, 
romarsko cerkvijo sv. Vincenca. V kripti cerkvice je grobnica danskega 
viteza Brikcija, ki naj bi iz Konstantinopla l. 914 prinesel relikvijo sv. Je-
zusove krvi. Na poti domov ga je presenetil in pod seboj pokopal snežni 
plaz. Njegovo telo pa so našli, potem ko so iz krvi v snegu zrasli trije 
klasi pšenice. Zelo zanimivo je tudi pokopališče, kjer grobove krasijo 
umetelno kovani, železni križi in pisano cvetje med travnimi potkami.
Nato smo se zapeljali v dolino, se ustavili v zanimivem in živahnem 
Lienzu. Občudovali smo lepo urejen glavni trg in imeli nekaj prostega 
časa, ki smo ga preživeli v druženju ob kavici ali pivu.
Pozno popoldne smo se odpeljali nazaj v Slovenijo in se ustavili v Ži-
rovnici, kjer so nas v gostilni Knafeljc postregli z okusnim in izdatnim 
kosilom. Strinjali smo se, da je za nami nepozaben dan, poln doživetij, 
zanimivosti in tudi veselja.

Besedilo in foto: Marija Štebe
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Na območju Staretovega 
gradu zagorelo 
gospodarsko poslopje
V ponedeljek, 22. julija, je pri Staretovem gradu zagorelo 
gospodarsko poslopje. Požar, ki je bil opažen ob 18.45, je 
zaradi intenzivnosti gorenja in težkega dostopa z gasilskimi 
vozili ogrožal bližnji gozd in sosednji objekt v neposredni bližini. 
Gasilcem Gasilske zveze Mengeš (PGD Mengeš, PGD Loka 
pri Mengšu in PGD Topole) so na pomoč priskočili še gasilci 
iz Kamnika, Gasilske zveze Komenda in PGD Trzin. Skupaj so 
omogočili nemoteno dostavo vode za gašenje, saj bi bilo črpanje 
z bližnjega potoka zaradi nizkega vodostaja manj učinkovito.

Gasilci PGD Mengeš so prejeli poziv ob 18.48 in se z dvema voziloma 
pripeljali na lokacijo, za njimi še gasilci PGD Topole in PGD Loka pri 
Mengšu. Požar se je v pičlih treh minutah razširil na celoten objekt, ki se 
je uporabljal predvsem za skladiščenje. Intervencijo je sprva vodil Tadej 
Avbelj, v nadaljevanju pa je zaradi hitrosti razširjanja ognja in izkušenj z 
vodenjem večjih intervencij vodenje slednje predal Andreju Bizjaku. 
Gasilci gasilske zveze Mengeš so vse začetne sile uperili v preprečitev 
razširitve požara na sosednji objekt in bližnji gozd. Ob pomoči okoliških 
gasilcev pa so požar lokalizirali okrog 20. ure. Za pripravo lažjega dosto-
pa do objekta je Civilna zaščita občine Mengeš vpoklicala tudi koncesio-
narja z delovnim strojem. 
V torek, 23. junija, ob 1. uri zjutraj, ko je bil v okviru poklicnega tveganja 
zagotovljen varen vstop v objekt, se je posebna enota prebila v notranjost 
objekta in pogasila tri večja žarišča. Delo gasilcev na požarišču je bilo 
končano okrog 10.30. Do zaključka intervencije pa je gasilce ločilo še 
dolgo čiščenje in pripravljanje opreme za nova posredovanja. Na obmo-
čju požara so bili vseskozi prisotni policisti, ki so po zaključku gašenja 
skupaj s preiskovalci in forenziki Sektorja kriminalistične policije Ljublja-
na začeli preiskovati vzrok nastanka požara. 
Andrej Bizjak, vodja intervencije, je po zaključku povedal: »Požar je iz-
bruhnil na gospodarskem objektu, ki je bil lesen, le v spodnjem delu 
zidan. Prostor v neposredni okolici objekta pa je bil neprehoden, kar je 
izredno oteževalo dostop gasilskim napadalnim skupinam. Skoraj nepre-
hodna pa je bila tudi notranjost. Slabo ostrešje samega objekta, ki se je 
neenakomerno sesedalo, je predstavljalo zelo visoko stopnjo nevarnosti 
za gasilce, zato smo nadaljnje vstopanje v objekt prekinili. Zadovoljni 
smo, da smo pred ognjem uspešno zavarovali sosednji objekt in gozd 
v neposredni bližini ter da je v objektu, navkljub ognju in vročini, nepo-
škodovan ostal starejši traktor. Za pomoč pri gašenju požara se v imenu 
gasilcev GZ Mengeš zahvaljujem vsem sodelujočim gasilcem iz GZ Ko-
menda, PGD Trzin in PGD Kamnik. Slednjim se še posebej zahvaljujem 
za logistično podporo pri vodenju na mestu intervencije. S skupnimi mo-
čmi ste razbremenili delo lokalnih gasilcev, da so se lahko v torek zjutraj, 
sicer utrujeni od posredovanja, vrnili vsak v svojo službo.« Andrej Bizjak 
je pojasnil tudi, da je v intervenciji je sodelovalo več kot 90 gasilcev.

Besedilo: Tina Drolc
Foto: Tina Drolc, Arhiv GZ Mengeš in Arhiv Občine Mengeš

Požar se je v pičlih treh minutah razširil na celoten objekt, ki se je 
uporabljal predvsem za skladiščenje

Na Zabavno plesnem 
taboru je bilo zabavno
V organizaciji društva AIA – Mladinskega centra Mengeš se 
je z vlakom na ponedeljkovo jutro, 29. julija, 28 udeležencev  
v spremstvu prostovoljcev AIA odpeljalo iz Ljubljane proti 
Svetemu Martinu na Muri, kjer smo vse do vrnitve 4. avgusta 
doživeli nepozabne počitniške dogodivščine.

Ves teden udeleženci in prostovoljci Zabavno plesnega tabora nismo 
imeli časa počivati, saj so nam radovednost, pozitivna energija in 
želja po doživetju vlivale moči za različne dejavnosti. Vsakodnevne 
plesne treninge smo dopolnjevali s kopanjem v bližnjih termah, z ani-
macijami in ustvarjalnimi delavnicami, ki so naredile tudi deževen 
dan zanimiv. 
Obiskali smo adrenalinski park Accredo in se vozili s cepelini, pre-
izkusili smo svoje strateške sposobnosti pri otroškem paintballu ter 
križcih in krožcih, pokazali spretnosti pri ročnem nogometu in v vožnji 
z avtomobilčki. Preizkusili smo se pri dveh orientacijskih igrah: lov na 
lisico in pot preživetja ter se ob tem zelo zabavali. Obiskali smo tudi 
zabaviščni park v Čakovcu, kjer nam zabave ni zmanjkalo. Sproščeno 
vzdušje na Zabavno plesnem taboru pa sta nam pričarala tudi ples in 
glasba, pomerili smo se v izzivih, kot so: vsak obraz ima svoj ples in 
zvezde plešejo. Skozi celoten teden treningov plesa smo vadili različ-
ne koreografije, ki smo jih na zadnjem treningu tudi posneli. 
V društvu AIA – Mladinskem centru Mengeš se zahvaljujemo vsem 
udeležencem in prostovoljcem, da so tabor naredili zabaven in ga 
vsak na svoj način obogatili. Tako smo počitnicam dodali zabavo, 
doživetja ter spletli prijateljske vezi.

 
Besedilo: Maša Povše

Foto: Simon Štebe in drugi

Pa gremo ... Foto: Sanja Tomšič

Kdo je boljši. Foto: Simon Štebe
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ZANIMIVO

Pisarniški uslužbenec lahko dnevno presedi 
tudi do 12 ur. Če temu dodamo še osem ur 
spanja, se zgodi, da smo na nogah le malo časa 
dnevno.  
Kljub vsemu pa je dobra novica ta, da lahko 
že z majhnimi spremembami za svoje zdravje 
naredite ogromno. Na primer, že ko stojite po-
rabite 0,7 kcal več na minuto kot pri sedenju, 
kar je skoraj dvakrat več. Z večjo porabo kalorij 
boste tudi lažje vzdrževali zdravo telesno težo. 
Načini za ohranjanje zdravja kljub pretežno se-
dečemu življenjskemu slogu: 
• Na delovnem mestu uporabite visoko de-

lovno mizo, pri kateri stojite in ne sedite. 

Negativne posledice sedečega življenjskega sloga in 
kako jih odpraviti
 
Sedeč življenjski slog spada med deset največjih vzrokov za povzročitev smrti in invalidnosti na svetu! 60–85 odstotkov ljudi 
tako v razvitem kot v nerazvitem svetu trpi za sedečim življenjskim slogom. Sedeč življenjski slog poveča umrljivost na račun 
kardiovaskularnih bolezni kar za dvakrat. Hitro mu sledijo še rak, debelost, sladkorna bolezen, visok krvni tlak, motnje v presnovi 
maščob, osteoporoza, depresija in anksioznost. Te kronične bolezni so v veliki meri preprečljive s preventivnimi ukrepi. Države 
in tudi posamezniki bi lahko rešili na tisoče življenj zgolj z nekaj spremembami v življenjskem slogu.

Izberite fizično dejavnost, v kateri uživate

• Namesto dvigala uporabljajte stopnice. 
• Med odmorom v službi naredite 10-minu-

tni sprehod. 
• Vsako uro vstanite s stola in naredite ka-

kšno raztezno vajo. 
• Avto parkirate dlje od vaše končne lokaci-

je. Na tak način boste prehodili nekaj 100 
m več. 

• •Med telefonskimi pogovori vstanite in ho-
dite po pisarni ali po hodniku.  

• Namesto avta in javnega prometa se na 
pot odpravite peš ali s kolesom.  

• Doma se posvetite gospodinjskim opravi-
lom, kot so pospravljanje, brisanje prahu, 
vrtičkanje ipd. Pri gospodinjskih opravilih 
v primerjavi z ležanjem na kavču porabite 
3-krat do 4-krat več kalorij.  

Študije so pokazale, da lahko z enostavnimi ko-
raki za svoje zdravje naredite največ. Pomemb-
no je le, da ste pri ustvarjanju novih navad kon-
sistentni in jih ne zavržete po enem mesecu. 
Ob osnovnem gibanju pa je dobro dodati tudi 
kakšno aktivno prostočasno dejavnost. Če ste 
popolnoma neaktivni in se malo gibljete, je 

treba začeti z majhnimi koraki. V prvi fazi bo 
dovolj, če si obujete športne copate in se od-
pravite na sprehod na Mengeško kočo. Kasneje, 
ko boste osnovne navade osvojili in vam bodo 
sprehodi postali samoumevni, boste tudi sami 
začutili potrebo po gibanju. Postopoma boste 
lahko dodajali vedno več dejavnosti višjih in-
tenzivnosti. Dobro je, da vam vadba predstavlja 
sprostitev in ne dodaten stres. Zato izberite fi-
zično dejavnost, v kateri uživate. V Mengšu to 
vsekakor ni problem. Mesto ponuja vrsto rekre-
acijskih površin in športnih dejavnosti. Ljubitelji 
vadbe za moč lahko odvečno energijo sprostite 
na fitnesih na prostem. Če pa so vam pri bolj pri 
srcu vzdržljivostne dejavnosti v naravi, so trim-
ska steza na Gobavici, športni park Mengeš ali 
tekaške poti na Mengeškem polju odlična izbira 
za hitro rekreacijo tudi med tednom. Drugim pa 
so na voljo dejavnosti, kot so tenis, odbojka na 
mizi, nogomet ter vrsta plesnih in vodenih vadb. 
Prav za vsakega se v Mengšu najde nekaj.

  
Besedilo in foto: Ajda Strnad, vaditeljica vode-

nih vadb za ženske v Mengšu

Z zainteresiranimi udeleženci smo ocenili, da je 
ekološko stanje Pšate pri OŠ Mengeš nezado-
stno, predvsem zaradi oblikovanosti reke v ka-
nal. CZM je posnel promocijski video, v katerem 
prikažemo, kako lahko aktivno in v raziskoval-
nem duhu preživimo dan ob Kamniški Bistrici. 
Prevedli in objavili smo izobraževalno animacijo 
Vrnimo prosti tok našim rekam, ki nam v nekaj 
minutah pojasni, zakaj je pomembno, da imajo 

Zaključek projekta EVREKA
 
Po 21 mesecih zaključujemo z izobraževalnim projektom EVREKA, na območju LAS za mesto in vas, financiranega s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zavod REVIVO, Javni zavod (JZ) Medvode Sotočje in Center za mlade Domžale (CZM) 
smo izvedli številne zanimive izobraževalne dejavnosti na temo spoznavanja rečnih organizmov, poteka ekoloških procesov ter 
vpliva rečnih pregrad in tujerodnih invazivnih vrst na porečju Kamniške Bistric

organizirali okroglo mizo na temo upravljanja 
porečja Kamniške Bistrice, pripravili deklaracijo 
o renaturaciji porečja Kamniške Bistrice, izvedli 
jutranjo telovadbo, predvsem pa vsem na do-
godku na kreativno izobraževalen način približali 
reko in njene organizme.
Vse rezultate projekta si lahko ogledate na sple-
tni strani www.evreka.si, kjer bomo sproti ob-
javljali tudi vse prihajajoče aktivnosti. Zaključek 
projekta za nas namreč ne pomeni tudi zaključka 
aktivnosti, temveč priložnost za nova sodelova-
nja in iniciative, ki jih bomo na takšen ali druga-
čen način nadaljevali, saj reke potrebujejo našo 
podporo.

Besedilo: Eva Horvat, Polona Pengal
Foto: Zavod REVIVO

reke prostor za meandriranje in poplavne ravnice 
ter kako to vpliva na (ob)rečne organizme. Na 
vsaki od osnovnih šol Dragomelj, Komenda Mo-
ste, Mengeš in Preserje pri Radomljah smo za 
učence v njihovem obrečnem lokalnem okolju 
izvedli po tri izobraževalne delavnice. JZ Soto-
čje je na filmski delavnici z mladimi udeleženci 
pripravil zanimiv film – Ljudje in voda, v katerem 
starejši in mladi občani pripovedujejo, kaj jim 
voda pomeni ter delijo svoje izkušnje z rekami. 
Tudi likovni in literarni natečaj ter razstava CZM 
sta nam na bolj abstrakten način razkrila pomen 
vode za nas in prihodnje generacije.
Večino projektnih aktivnosti smo 25. maja za-
ključili z velikim medgeneracijskim javnim do-
godkom EkoReka, na katerem smo izvajali šte-
vilne aktivnosti – izobraževalne delavnice, igre, 
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Društvo, ki deluje na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče in Trzin, praznuje že svoje 44. leto delovanja in vsako leto poskrbi, 
da invalidi, ki jih družba še vedno potiska na rob, prekinejo tok svojega 
sivega vsakdana, in jim omogoči, da si polepšajo dan s prijetnim in 
koristnim druženjem. S tem jim pomaga, da se jim povrne družabnost, 
se lahko srečajo s sebi enakimi, si izmenjajo izkušnje, dobijo nasvete, 
s katerimi bi lažje poskusili skrbeti sami zase, postali samostojni in 
neodvisni ter izboljšali svoje zdravstveno stanje, pripravi pa jim tudi 
brezplačno razvedrilo in topel obrok.

Besedilo: Nejc Lisjak za MDI Domžale

Že 44. srečanje ob 
prazniku invalidov!
 
Medobčinsko društvo invalidov Domžale vabi vse svoje člane, 
da se nam v soboto, 14. septembra, ob 10. uri v Športni 
dvorani Domžale pridružite na tradicionalni proslavi ob 
medobčinskem prazniku invalidov, ki bo kot vedno obogatena 
s pestrim kulturnim programom.

Dan odprtih vrat v 
Društvu Lipa
 
V Društvu Lipa Domžale – Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Domžale smo kot velika družina, ob ustvarjanju se 
plemenitimo, se veliko nasmejimo in uživamo. Poglejmo, kaj 
vse je mogoče obiskovati na prijetnih urah društva, kjer ne 
manjka niti strokovnih ekskurzij in pogovornih večerov.

Najprej so tu študijski krožki tujih jezikov: angleščine, italijanščine, 
nemščine in španščine, kjer lahko izberete med začetnimi in nadaljeval-
nimi krožki. Priljubljena je etnologija, kjer je govora tako o naravni kot 
kulturni dediščini, slušatelji pa svoja znanja dopolnjujejo, spoznavajo 
in bogatijo. Zgodovina in umetnostna zgodovina sta namenjeni vsem, 
ki jih zanimajo dogajanja v preteklosti. Pri geografiji pa posebno skrb 
namenjajo spoznavanju različnih kultur držav. Študenti radi obiskujejo 
računalništvo.
Vse bolj priljubljeno je zeliščarstvo, kjer ne manjka praktičnih nabiranj in 
izmenjavi izkušenj. Ustvarjalne delavnice: klekljanje, likovna in keramič-
na delavnica; pa se ob nenehnem ustvarjanju čudovitih izdelkov, lahko 
pohvalijo tudi z razstavami, kjer se pogosto srečamo tudi z eno izmed 
najbolj humanitarnih aktivnosti Društva Lipa UNICEF – izdelava punčk 
iz cunj, katerega izključni namen je dobrodelnost, saj je izkupiček od 
prodaje oziroma posvojitve ročno izdelanih fantkov in punčk namenjen 
nakupu cepiva za afriške otroke.
Poskrbljeno je tudi za gibanje in šport, v okviru katerega potekajo pro-
grami pohodništva, kolesarjenja, telovadbe in joge, nepogrešljivi veščini 
za ohranjanje celostnega zdravja, vitalnosti, čustvenega ravnovesja in 
umskih sposobnosti pa sta tudi zdravilni qigong in meditacija. Za telo 
slušatelji in slušateljice lahko poskrbijo tudi z orientalskim plesom. 
Društvo Lipa je v več kot dveh desetletjih postalo pomemben kulturni 
dejavnik v občinah Domžale, Kamnik, Moravče, Lukovica, Trzin, Men-
geš, Vodice, Komenda in Dol pri Ljubljani, saj z dejavnostmi na po-

dročju glasbe (citrarke, kitaristke), ljudskih plesov in literarnega krožka 
prispeva k pestrejši kulturni ponudbi na našem in širšem območju. Z 
nekaterimi tradicionalnimi prireditvami, literarnimi večeri, nastopi ob 
prazničnih dneh, izdajo posameznih literarnih del in zbornika so študen-
tje in študentke teh krožkov postali prepoznani ustvarjalci in skupine, ki 
so vedno dobrodošli.
Še več o naši Lipi najdete na lipa.domzale@r-2net ter na spletni strani 
www.drustvo-lipa.si. In ne pozabite, vpis v novo študijsko leto je v sep-
tembru 2019, še prej pa vas vljudno vabijo na dan odprtih vrat, ki bo v 
sredo, 18. septembra 2019, od 9. do 12. ure, na naslovu društva Lipa.

Besedilo: Mimi Miklavčič, strokovna sodelavka, društvo Lipa – U3ŽO 
Domžale

Mladi imajo možnost 
pobrigati se zase!
 
Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo županom vseh 
petindvajsetih občin osrednjeslovenske regije poslali vprašanja 
o stanju nevladnega sektorja in izzivih, ki jih vidijo v njihovih 
občinah. Večina sodelujočih je izpostavila mlade, skrbi jih 
njihov razvoj in neaktivnost. Celotne intervjuje lahko preberete 
na naši spletni strani Consulta.si.

Danes postaja potreba po vseživljenjskem učenju na neformalen način 
vse večja. Raziskave kažejo, da prav neformalno učenje daje ključne 
kompetence posamezniku, ki so odločilne za njegovo karierno pot. 
Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana oblika izobraževanj z 
določenim namenom, izveden s strani nevladnih organizacij, podjetij, 
lokalne skupnosti in tudi državnih institucij. Tudi prostovoljno delo, delo 
v nevladnih organizacijah, vodenje različnih projektov prinaša širok 
spekter dodatnih znanj in neprecenljivih izkušenj. 
Neformalnih izobraževanj je veliko, predvsem pa priporočamo mladim, 
da prepoznajo njihov potencial. To učenje je drugačno od klasičnega in 
preko projektnih del, delavnic, izkustvenega učenja posamezniku dvigu-
je samozaupanje, disciplino in pili socialne veščine ter s tem omogoča 
osebnostno rast. Za večjo težo priznavanja kompetenc je tu Zavod Ne-
fiks, ki ponuja vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja 
v Sloveniji. S tem mladim omogoča, da na enem mestu sistematično 
zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kom-
petence. Pridružite se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposlitve stari do 
29 let, ki se želite izobraževati na kompetencah, ki jih delodajalci iščejo 
pri kandidatih.

Besedilo: Nina Groboljšek

Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno 
podporno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, 
zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri 
nas lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO 
(nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja 
računovodstva, promocije in komuniciranja ter če postanete 
naš NVO s potencialom, celo informacije/znanje, vezano na 
vaše izražene potrebe.
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ŠPORT

Pod vodstvom trenerja Davida Orešnika sta na prvenstvu nastopila 
Neža Pogačar Žun in Luka Jokič. V kategoriji letnika 2007 je Neža 
osvojila 49. mesto, Luka pa je bil med 90. najboljšimi. Obema čestit-
ka za lep mednarodni uspeh.

Reprezentančni program 
Na reprezentančnih pripravah v Radljah je šest naših tekmovalcev, 
ki se pripravljajo na začetek mednarodne sezone. Na pripravah so 
Ana Tofant, Katarina Stražar, Aljaž Goltnik, Neža Pogačar Žun, David 
Grad in Rok Trtnik. 
Luka Trtnik se je udeležil močnih mednarodnih priprav paraigralcev v 
Laškem. Luka je opozoril nase z izredno marljivostjo in dobro tehniko. 
Trener Gorazd Vecko je izpostavil, da je pred mladim Lukom še boga-
ta namiznoteniška kariera. 

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

Euro mini Chaps v 
namiznem tenisu
 
Od 23. do 25. avgusta je bilo v Schiltingheimu (Strasbourg) v 
Franciji neuradno evropsko prvenstvo za najmlajše. Na prven-
stvu je nastopilo 500 tekmovalcev iz 30 držav.

Balkanske igre za člane in članice 

v namiznem tenisu 

Bronasto odličje Ane 
Tofant in Aleksandre 
Vovk

Od 31. julija do 4. avgusta je v Podgorici (Črna gora) 
potekalo 45. prvenstvo v namiznem tenisu za člane in 
članice.

V ekipnem delu tekmovanju sta Ana Tofant s soigralko Aleksandro 
Vovk osvojili četrto mesto. V igri dvojic sta v polfinalu morali priznati 
premoč Turkinjama in dvoboj izgubili s 3 : 1. Bronasto odličje je lep 
mednarodni uspeh.

Besedilo: Mlaj 
Foto: Ana Tofant

Reprezentanca

Skupinska slika

Za mladinke je igrala naša Katarina Stražar in bila najuspešnejša 
igralka. V posamičnem tekmovanju se je Katarina Stražar v tolažilni 
skupini uvrstila v četrtfinale. Zaradi bolečin v rami je vodstvo repre-
zentance njen dvoboj proti Angležinji Denis Payet predalo. 
V kadetski reprezentanci je nastopil tudi član NTS Mengeš Aljaž Gol-
tnik, osvojil je 32. mesto. 

  
Besedilo: Mlaj 

Foto: David Orešnik

Evropsko prvenstvo v 
namiznem tenisu za 
mlade
 
Na evropskem prvenstvu za mlajše kategorije se je v Ostravi 
na Češkem končal ekipni del tekmovanja. Najboljši izid so od 
štirih slovenskih ekip prispevale mladinke, ki so po porazu s 
Poljsko evropsko prvenstvo končale na osmem mestu.

Reprezentanca v namiznem tenisu



ZAČETEK VADBE V ŠD PARTIZAN MENGEŠ
SEZONA 2019–2020

URNIK VADBE

PONEDELJEK 15.30 - 16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30 - 18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
20.00 - 22.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA (vodena vadba)
20.00 - 22.00 ODBOJKA MLADI (TELOVADNICA OŠ MENGEŠ)

TOREK 08.30 - 10.00 REKREACIJA UPOKOJENKE
15.30 - 16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30 - 18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
20.00 - 22.00 REKREACIJA ŽENSKE

SREDA 15.30 - 16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30 - 18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1 
20.00 - 22.00 KOŠARKA ŽENSKE
20.00 - 22.00 ODBOJKA – REKREACIJA (TELOVADNICA OŠ)

ČETRTEK 16.30 - 17.30 REKREACIJA – UPOKOJENKE
18.30 - 19.30 FITNES
18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1

PETEK 15.30 - 16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30 - 18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00 - 20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
18.30 - 20.00 KOŠARKA ŽENSKE (TELOVADNICA OŠ MENGEŠ)
20.00 - 22.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA 2

SOBOTA 09.00 - 12.00 NAMIZNI TENIS TEKMOVALNA SKUPINA 1
16.00 - 19.00 LIGAŠKA TEKMOVANJA NAMIZNI TENIS

NEDELJA 09.00 - 11.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA 3
17.00 - 19.00 REKREACIJA MOŠKI 2

Vse skupine začnejo z vadbo 2. septembra 2019

Fitnes začne z vadbo v mesecu oktobru.

DOBRODOŠLI VSI, KI SE ŽELITE RAZGIBATI V PRIJETNI DRUŽBI IN POD STROKOVNIM 
VODSTVOM VADITELJEV!  
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Pod koši je že živahno
 
Poletje se še ni končalo, pa so selekcije Košarkarskega kluba 
Komenda že v polnem zagonu priprav na novo sezono. Uvo-
dni trening je bil vročega 12. avgusta. Po enem tednu doma-
čih priprav se je večina članov odpravila na morske priprave 
v Savudrijo. Od tam smo se polni novih moči in doživetij 
vrnili močnejši, hitrejši, spretnejši.

Tekmovalna sezona se za večino selekcij začenja septembra, za neka-
tere oktobra, najmlajši pa začnejo decembra. Z novo sezono vabimo 
v svoje vrste tudi nove člane. Otroci od 4. do 9. razreda in srednje-
šolci ste vabljeni, da se nam pridružite v klubu. Septembra imamo 
dneve odprtih treningov, kar pomeni, da trenirate z nami brezplačno. 
Vsakega novega člana pa čaka darilo. Za vse tekoče in podrobnejše 
informacije preverite našo spletno stran, obiščite naš FB profil ali 
pišite na info@koskomenda.si

Besedilo in foto: Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Badminton klubu 
Mengeš: vabljeni k vpisu
Ste vedeli, da je badminton najhitrejši šport z žogico in 
loparjem? Zato je badminton idealen za rekreacijo. Primeren 
je za otroke in odrasle ne glede na spol.
 

Zakaj badminton?

• okrepijo se vse mišice v telesu,
• izjemno se poveča fizična kondicija,
• izostrijo se čuti in refleksi,
• izboljša se koncentracija,
• igra badmintona poskrbi za zdravo telo in duha.
Pridružite se nam na vodenih vadbah badmintona. Treningi badmin-
tona so skupinski, vadba pa je prilagojena znanju posameznikov. S 
tem dosežemo, da se vsak udeleženec nekaj nauči in se zato z ve-
seljem vrača na treninge. Naš namen je učenje osnov badmintona, 
različnih tehnik in taktik, pa tudi priprava na tekmovanja, ki se jih 
naši člani radi udeležujejo. 
Treningi za otroke in odrasle potekajo v Harmoniji v Mengšu. Preve-
rite urnik vodenih vadb na spletni strani www.badminton-menges.
si/urnik.

Besedilo: Helena Šinkovec 
Foto: Uroš Bregar

Nova sezona je pred vrati, zato pohitite s prijavami 
na info@badminton-menges.si ali na 031 608 279 
(Uroš).
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Priprave so potekale v dveh skupinah: 
Od 1. do 5. avgusta je 1. v skupini treniralo 18 mlajših fantov in 
deklet NTS Mengeš (osnovnošolci). 
Od 6. do 10. avgusta je v 2. skupini treniralo 28 srednješolcev, 
članic in članov.
Vadili so pod vodstvom trenerjev Davida Orešnika, Gregorja Go-
stiše in Natalije Lužar. Treningi so ves čas potekali na prostem, 
poudarek je bil na bazični kondicijski pripravi in specialni nami-
znoteniški pripravi. Vsi udeleženci so se veliko naučili, predvsem 
pa tudi zabavali, spletle so se nove prijateljske vezi med mlajšimi 
in starejšimi tekmovalci, kar je tudi eno od osnovnih poslanstev 
športa in naših športnih taborov. Treningi so bili zanimivo in za-
bavno organizirani in so dobra osnova za treninge v dvorani.  
Priprave v avgustu so medregijsko in mednarodno obarvane, saj se 
nam lahko priključijo tudi tekmovalci iz drugih klubov Slovenije in 
Hrvaške. Zahvaljujemo se Zavarovalnici Triglav, ki nam je podarila 
lepe in opazne majice! 

Besedilo: Mlaj 
Foto: David Orešnik

Od 1. do 10. avgusta smo pripravili tradicionalni namizno-
teniški tabor. Že več kot dvajset let organiziramo kondicijski 
del priprav v Kranjski Gori.

Namiznoteniški tabor v 
Kranjski Gori

Mlajša skupina

ŠPORT

K vpisu vabimo nove člane. S treningi začnemo 2. septembra, 
vpis pa je možen tudi kasneje. 
Termini: od ponedeljka do petka (razen četrtka) od 15.30 do 
16.30 
Naslov: Slovenska cesta 39, Mengeš 
Več informacij pri trenerju Davidu (031 502 157)

Starejša skupina Potem ko je na prvi tekmi zasedel 17. mesto, je na drugi z desetim 
mestom zaokrožil najboljšo deseterico. Zatem je 23-letni Domžalčan 
nastopil tudi na prireditvi za veliko nagrado FIS v Visli, kjer je na ekipni 
preizkušnji prispeval svoj delež k odličnemu drugemu mestu Sloveni-
je, ki je zaostala le za Poljsko. Na posamični tekmi je Lanišek pristal 
na 36. mestu, to uvrstitev pa je v poletni različici svetovnega pokala 
ponovil tudi v Courchevelu, medtem ko je v Zakopanah preizkušnjo 
končal na 43. mestu. Na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Kra-
nju se je kot predskakalec predstavil tudi Taj Ekart, ki je v začetku julija 
na tamkajšnji tekmi za slovenski pokal v konkurenci do 16 let osvojil 
drugo mesto. Vrhunsko formo je ohranil vse do konca avgusta, ko je v 
svojo korist odločil preizkušnjo na 95-metrski skakalnici na Ljubnem. 
Mengeški klub je imel tudi letos svojega predstavnika na mladinskem 
tekmovanju pod okriljem FIS na spektaklu v Hinterzartnu, in sicer se 
je v planiških kvalifikacijah v slovensko reprezentanco uvrstil Benjamin 
Bedrač, ki je nato na 77-metrski napravi v Nemčiji zasedel 15. mesto. 
Na preizkušnji za slovenski pokal v Žireh pa si je ob koncu prejšnjega 
meseca med dečki, starimi do 14 let, priskakal šesto mesto. Na otro-
škem tekmovanju v Ruhpoldingu pa je mengeške barve znova zastopal 
Nik Bergant Smerajc (do 13 let), ki je pristal na 15. mestu. Če v uvo-
dni seriji, v kateri je imel tretjo največjo daljavo, ne bi padel, pa bi bil 
uvrščen precej višje. Prav za slovo od avgusta se je na preizkušnji za 
slovenski pokal v Sebenjah pri Tržiču izkazal z drugim mestom, druga 
je bila tam tudi Živa Andrić (do 12 let), Alen Pestotnik (do 12 let) pa 
je bil tretji. Kdor bi se jim rad pridružil, je prisrčno vabljen, vsi želene 
podatke o skokih in mengeškem klubu pa boste dobili na telefonskih 
številkah 041/767-397 in 041/750-404. 

  
Besedilo: Miha Šimnovec 

Foto: G. Andrić

Čeprav smo še v poletju, je nova sezona v smučarskih sko-
kih že v polnem razmahu. Uradno se je pod okriljem Med-
narodne smučarske zveze (FIS) odprla že v začetku julija 
na 110-metrski napravi v Kranju, kjer sta bili že po tradiciji 
uvodni tekmi za celinski pokal. Udeležil se ju je tudi Anže 
Lanišek, član SSK Mengeš, ki si je obakrat priskakal točke.

Od Mengša do Poljske, 
Francije in Nemčije
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Regionalna liga – prihajamo 

Sezona končana, osvojeno drugo mesto in uvrstitev 
v višjo ligo!
Glavni cilj članskega moštva pred začetkom sezone je bil uvrstitev v višjo ligo, kar je trenerju Velju Vargi in njegovim 
varovancem tudi uspelo.

Kapetan Tim Primožič: "S sezono smo vsi v 
ekipi zadovoljni, saj je bil cilj (napredovanje 
v Regionalno ligo) dosežen. V ekipi je skozi 
celotno sezono prevladovala dobra volja, po-
stali smo prava klapa tako na igrišču kot tudi 

Kapetan Tim Primožič
Veljo Varga trener, ki je popeljal Mengeš v 
Regionalno ligo

Dobrodošel, Eric! 

Ganski napadalec odslej v rumeno-črnem dresu
Z julijem se je uradno začel prestopni rok, zato je športni koordinator kluba Grega Ciglar že zavihal rokave in v klub pripeljal 
prvo poletno okrepitev. Eric Asante Kutin je 21-letni igralec, ki prihaja iz Gane. V preteklosti je nosil dres Olimpije, Ihana 
in Interblocka. V aktualni sezoni je v 1. regionalni ligi zbral 15 nastopov in dosegel 2 gola. O prestopu sta svoj pogled 
predstavila športni koordinator Grega Ciglar in igralec Eric Asante Kutin.

Grega Ciglar: "Erica smo spremljali že nekaj 
časa. Gre za izjemno hitrega in eksplozivnega 
nogometaša, ki bo trenerju Vargi v napadalni 
fazi igre gotovo prišel prav. Veseli me, da je 
Eric pokazal veliko željo za igranje v rume-
no-črnem dresu, prav zaradi njegove motivi-
ranosti verjamem, da bo v Mengšu upravičil 
naša pričakovanja."  Eric Asante Kutin: "Nov 
klub pomeni nov izziv in novo stopnico v moji 
karieri. Vesel sem, ker bom v prihodnje igral 
za Mengo. Predvsem bi se rad zahvalil vod-
stvu kluba za topel sprejem. Moja želja je 
igrati nogomet in to predanost bom prenesel 
tudi v ekipo in po najboljših močeh poma-
gal klubu, da bo rasel še naprej. Upam, da 
bo klub z mojo pomočjo spet najboljši v ligi 
kjer igra. Navijačem bi sporočil, da bom na 
tekmah dal vse od sebe in da vas ne bom 
razočaral. Gremo Mengeš!" 

drugod. Udeležba na treningih je bila zelo ve-
lika. Skozi sezono so nas sicer ves čas pestile 
poškodbe in bolezni, vendar pa smo z velikim 
številom igralcev to uspešno reševali. Kot pra-
vi tudi trener Veljo, je vsak igralec pomemben 

člen ekipe. Za piko na i bi lahko še osvojili 
prvo mesto, kar pa se nam žal ni izšlo. Še en-
krat vse pohvale soigralcem, trenerju Velju in 
drugim skritim pomočnikom, gremo naprej, 
gremo do zmage!" 
Trener Velimir Varga: "Za nami je težka in 
uspešna sezona v MNZ ligi. V prvem delu 
sezone je vse teklo tako, kot smo si začrta-
li. V drugem delu smo imeli veliko težav s 
poškodbami, a smo vseeno do zadnje tekme 
ostali v boju za prvo mesto. Na koncu VE-
LIKA HVALA vsem igralcem za trud in od-
rekanje skozi celotno sezono in čestitke ob 
uvrstitvi v 4. ligo. Seveda hvala tudi vsem 
navijačem, ki so nas iz tekme v tekmo podpi-
rali v vse večjem številu." 

Z novo sezono prihajajo novi, še večji izzivi!

Besedilo in foto: Luka Štruklec

S tem se kadrovanje v članski ekipi še ni za-
ključilo, temveč se je šele začelo … 

Besedilo in foto: Luka Štruklec

Eric Asante Kutin prva letošnja 
okrepitev članskega moštva

Športni koordinator Grega Ciglar se 
zaveda zahtevnosti Regionalne lige, 
zato vseskozi išče nove okrepitve
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ŠPORT

Balinanje v Mengšu
Mengeške balinarske veteranke (ženske stare nad 50 
let) smo v soboto, 13. julija, organizirale meddruštveni 
balinarski turnir na balinišču v Mengšu. Na turnirju je 
sodelovalo osem ekip. Šest ekip, s katerimi sodelujemo 
že dolga leta, smo povabile iz občin: Kamnik, Komenda, 
Škofja Loka, Ljubljana-Bičevje, Ljubljana-Šiška in 
Domžale. Tekmovali sta tudi dve ekipi iz Mengša: Mengeš 
1 in Mengeš 2.

Udeleženke smo se začele zbirati ob 8 uri. Do 8.30 smo se med 
seboj pozdravile, obujale spomine in se okrepčale s pijačo in zaj-
trkom. Za hrano je poskrbel BK Mengeš, sladke dobrote so spekle 
članice našega kluba, piškote pa je prispevala slaščičarna Flere. Ob 
8.30 je turnir odprl Janez Burger, pozdravil pa nas je tudi podžupan 
Bogo Ropotar. Turnir je korektno vodil in ga uspešno pripeljal do 
konca Dušan Prijatelj.
Kljub slabi vremenski napovedi nam je bilo vreme naklonjeno in 
smo turnir uspešno spravili pod streho. Zaključili smo ga ob 15.30 
z razglasitvijo zmagovalcev, ter podelitvijo medalj in pokalov. Za 
uspešno izveden turnir je vsem udeleženkam na koncu čestital pod-
predsednik BK Mengeš Štefan Kovač.

Besedilo in foto: M. Lavrič in M. Ficko, za DU balinarska sekcija

Rezultati tekmovanja: 
1. BK Škofja Loka
2. BK Komenda
3. BK Ljubljana-Šiška
4. BK Mengeš 2

Nina Binter osvojila 
bronasto medaljo na 
svetovnem prvenstvu v 
taekwondoju

Slovenska izbrana vrsta se je štirikrat povzpela na najvišjo stopnič-
ko, osvojila še tri srebrne in tri bronaste medalje. Med dobitniki 
medalje je bila tudi Nina Binter iz Loke pri Mengšu, ki je osvojila 
tretje mesto v borbah, članice -67 kg, uspešno je premagala Če-
hinjo, Grkinjo in Ukrajinko ter tik pred finalom klonila proti Argen-
tinki.
Nina je že vrsto let članica slovenske reprezentance, svojo športno 
pot je začela s šestimi leti v Taekwondo klubu Sonkal v Mengšu 
pod okriljem trenerja Ivana Budimirja, sedaj pa že peto leto uspe-
šno trenira v klubu Škorpijon iz Ljubljane, kjer je njen trener Ismet 
Ičanović, ki je istočasno tudi eden izmed trenerjev slovenske re-
prezentance. Letos je osvojila tudi bronasto medaljo na evropskem 
prvenstvu v Riminiju v isti kategoriji.

Besedilo: Klavdija Binter
Foto: ITF Slovenije

Reprezentanca Slovenije je zaključila z 21. svetovnim 
prvenstvom v taekwondoju v Plovdivu v Bolgariji, ki je 
potekalo med 24. in 30. avgustom. Prvega združenega 
prvenstva za vse starostne kategorije se je udeležilo 970 
tekmovalcev in skupno 1553 udeležencev iz 76 držav, iz 
Slovenije se je tekmovanja udeležilo 15 tekmovalcev.
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OBČINSKI ODBOR SDS 
MENGEŠ

VAS VABI

NA POGOVORNI VEČER
S POSLANCI SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE,

ki bo v sredo, 18. 9. 2019, ob 19. uri
v Župnijskem domu sv. Mihaela v Mengešu.

 Z nami se bodo pogovarjali:
BRANKO GRIMS, JELKA GODEC, VINKO GORENAK, ŽAN MAHNIČ. 

Teme večera bodo aktualne in zanimive.
Dotaknili se bomo ilegalnih migracij, zdravstva, obrambe in policije.

Veselimo se srečanja z vami.
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Župnijski oratorij:
»Imaš moč«

V župniji Mengeš smo tudi letos organizirali poletni ora-
torij od 19. do 23. avgusta, ki je bil že šestindvajseti po 
vrsti. Prvi je bil leta 1994, ko je bil tu za župnika g. Matej 
Zevnik. Oratorij so k nam v Slovenijo prinesli redovniki 
salezijanci, ki se še posebej posvečajo vzgoji mladine. Ja-
nez Bosko, ustanovitelj salezijancev, je za mlade želel po-
skrbeti celostno. Upošteval je njihovo telesno, čustveno, 
intelektualno, socialno, moralno in duhovno razsežnost. 
Različne razsežnosti so povzete v konceptu štirih stebrov 
oratorija: dom; ki sprejema, šola; ki uvaja v življenje, dvo-
rišče; za prijateljske stike in za življenje v veselju; župni-
ja; ki evangelizira.

Vsako leto je oratorij posvečen neki temi. Triletni cikel obravnava 
biblično osebnost, svetnika in literarnega junaka. Letos smo spozna-
vali literarnega junaka Petra Klepca. 
Peter Klepec je pripovedka – izmišljena pripoved, ki temelji na do-
ločenih resničnih dogodkih. Snovalci oratorijskega gradiva so se na-
slonili na pripoved Franceta Bevka, ki se dogaja v času mongolskih 
(tatarskih) vpadov v 13. stoletju. 
Petrova domača vas je bila Osilnica. To je kraj oziroma dolina na 
današnji meji med Slovenijo in Hrvaško. V 13. stoletju pa med kra-
ljevino Ogrsko (današnja Madžarska) in Svetim rimskim cesarstvom. 
13. stoletje je čas eksplozivnega širjenja mongolskega imperija. Z 
območja osrčja sedanje Kitajske so v nekaj desetletjih zavzeli skoraj 
vso Azijo in potrkali na vrata Evrope. Mongoli so bili na Ogrskem ne-
usmiljeni: pobili so okoli tretjino prebivalstva, požgali večino vasi in 
manjših mest in uničili prestolnico Ezsterogom. Gotovo bi opustošili 
še več Evrope, če se leta 1242 ne bi začeli nepričakovano umikati. 
Temu je botrovala smrt njihovega vrhovnega poglavarja, neugodne 
vremenske razmere in velike izgube kljub vojaškim zmagam. Mon-
goli so torej Ogre premagali, a je bil njihov nenaden in nepričakovan 
umik leta 1242 plodna podlaga za pripovedke o junakih, ki so pre-
magali Mongole.
Dan na oratoriju je potekal takole: ob 7.30 se je začelo zbiranje otrok. 
Ob 8.00 je sledil dvig zastave in oratorijska himna na župnijskem 

Dvig zastave

Bog skrbi za nas
Bog je ljubezen in skrbi za nas. Dokaz za to lahko najdemo 
v vsakdanjem življenju. Kaj pa mi lahko storimo, če Bog tako 
skrbi za nas? Lahko odpremo svoje srce. Prepustimo se božji 
ljubezni in smo odprti za izpolnitev božje volje. Vsak član žu-
pnijske skupnosti bi moral razmišljati, kako lahko prispeva, 
da bi bilo življenje v župniji uspešno, spodbudno in koristno.
Sama dve uri tedensko namenim obiskovanju oskrbovancev 
v obeh domovih za ostarele. Enkrat tedensko za eno uro se 
srečujem z oskrbovanci na zaprtem oddelku Doma počitka in 
enkrat ne teden za eno uro z oskrbovanci Doma sv. Katarine. 
V domova prihajam kot prostovoljka. Vodstvo v obeh domovih 
prosi za še več prostovoljcev.
Oskrbovanci so zelo veseli, kadar jih obiščem. Večkrat mi re-
čejo: »Zakaj te ni bilo toliko časa, saj je že leto okoli.« Odgovo-
rim jim, da je minil le teden dni, odkar smo se videli.
Že prijazen pozdrav in nasmejan pogled prinese topel žarek, ki 
ogreje v hladnih, samotnih dneh.
Vsakič, ko pridem, vsakemu stisnem roko, ga objamem in mu 
namenim nekaj besed. Nekateri se mi nasmehnejo in rečejo: 
»Lepo, da si prišla k meni.« Jaz odgovorim: »Prišla sem k 
vsem, ne samo k vam.« Potem načnem pogovor o vsakdanjih 
stvareh. Včasih kaj zapojemo, pripovedujem jim o stvareh, ki 
sem jih doživela čez teden, o krajih, ki sem jih obiskala, igra-
mo družabne igre, telovadimo in krepimo tudi sive celice, tako 
da iščemo besede na določeno črko in podobno. Včasih jim 
kaj preberem in se potem pogovarjamo o temi, ki so jo slišali. 
Veliko se smejimo, saj jim povem marsikatero šalo. Včasih pa 
iščemo pregovore in izreke o vremenu.
Vedno kadar odhajam, mi rečejo, zakaj že grem. Rečejo mi: 
»Kadar si z nami, čas tako hitro mine, pridi še večkrat in 
ostani dlje časa.«
Vedno kadar zapustim dom, sem vesela, da sem lahko neko-
mu polepšala dan in ga razveselila s svojo vedrino in dobro 
voljo.
Apeliram na vse, ki imate željo in veselje, da bi krajšali čas 
osamljenim, bolnim in ostarelim, da se mi pridružite pri tem 
delu. Oglasite se v Domu počitka ali v Domu sv. Katarine in 
povejte, da bi bili radi prostovoljci. Vsi vas bodo sprejeli z 
odprtimi rokami.

Besedilo: Jožica Marin in sodelavci Župnijske karitas Mengeš    

Spomin na Polono 
Leskovec roj. Kompare

Polona Leskovec, ki je po človeških merilih prezgodaj 
umrla, je bila prostovoljka Župnijske karitas Mengeš. 
Pred nekaj meseci smo jo povabili, da bi za župnij-
sko glasilo Mihaelov list napisala nekaj o svojem pro-
stovoljstvu v obeh domovih za ostarele v Mengšu. Z 
veseljem se je odzvala, prispevek v njen spomin pa 
v nadaljevanju objavljamo še v Mengšanu. S hvale-
žnostjo se spominjamo njene vedrine, pripravljenosti 
za pomoč drugim, skromnosti, požrtvovalnosti in volje 
do življenja.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE



Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš
vabi na vpis v 

PRAVLJIČNE URICE 
v šolskem letu 2019/2020.

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroka postopno in sistematično pripravlja in

uvaja v pravljični svet, na vzgojo s knjigo.

Pravljične urice bodo potekale vsak torek od 17. do 18. ure 
in so brezplačne. Primerne so za otroke od dopolnjenega 3. leta naprej.

Organizirane so v zaključeni skupini od meseca oktobra, 
zaključijo pa se v mesecu maju.

Vpis bo potekal v Krajevni knjižnici Janeza Trdine do konca meseca septembra oz. do

zapolnitve prostih mest. 
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vrtu. Potem smo se preselili v župnijski dom, kjer je bila najprej 
dramska uprizoritev igrice o Petru Klepcu, nato pa skupni uvod 
v kateheze. Potem so se otroci po starosti razdelili v skupine za 
kateheze, ki so trajale eno uro in so se zaključile z molitvijo v cerkvi. 
Nato je sledila malica, za njo pa delavnice. Otroci so imeli na voljo 
dvanajst delavnic: kuharsko, kemijsko, pirografi, športno, skavtsko, 
origami, slikarsko, medijsko, pritrkovalsko, lego, papirnata letala in 
mozaike. Ob 12.00 je sledila molitev Angel Gospodov. Potem se je 
začela velika igra, vsak dan druga. V četrtek, na primer smo imeli 
vodno igro. Ob 14.00 je bilo spuščanje zastave in odhod domov. Za 
varstvo otrok je bilo poskrbljeno do 15.30. Oratorij smo zaključili v 
petek. Ob 18.00 smo v župnijski dom povabili tudi starše, kjer so 
jim animatorji predstavili skrajšano verzijo gledališke predstave o 
Petru Klepcu. Zatem je sledil ogled izdelkov, ki so jih otroci ustvarili 
v tem tednu. Ob 19.00 pa smo imeli še zahvalno sveto mašo, kjer 
so sodelovali s petjem. V soboto pa smo šli še na izlet v Osilnico. 
Ob tem pa smo se še osvežili v mrzli Kolpi. 
Poletni oratorij je letos prvič vodil maturant Miha Korenjak. Pri tem 
mu je pomagalo 38 animatorjev. Letos se je na oratorij prijavilo 
rekordno število 189 otrok. Približno ena tretjina jih je bila od dru-
god, drugi so bili iz Mengša. Tudi animatorjev je bilo dobra tretjina 
od drugod. 
Letošnji oratorij so žal zasenčile tudi nekatere poškodbe udele-
žencev. Želimo jim čimprejšnje okrevanje. Za izvedbo oratorija gre 
zahvala animatorjem, gospodinjam, ki so pripravile malice in kosila 
za animatorje, ter sponzorjem, ki so pomagali v materialu za delav-
nice, v prehrani in denarju. 

Besedilo: Marko Košir
Foto: Jaka Korenjak

Uprizoritev zgodbe Peter Klepec

 
 

 
 

EFT  metoda  je  usmerjena  v  odpravljanje  vzrokov

težave, s  čimer  odpadejo  tudi  posledice. Prav  zato

so  rezultati  trajni. Tehnike  se  lahko  nauči  vsak.

 Je  varna  in  zanesljiva  za  uporabo.

 

 
 

TAPKAN J E  V

KN J IŽN IC I  M ENGE Š

VSAK 1.  IN 3.  TOREK V MESECU OB 19.30
V OKTOBRU: 1 .  10.,   8.  10.  IN 22.10.2019

Delavnice  vodi  Ines  Beno, izvajalka  EFT  metode

 

Dodatne informacije in predhodne prijave na:
ines.povezanost@gmail.com ali tel.: 069 941 108

 
Tapkanje je tehnika za

samopomoč in sproščanje. 
Z uporabo EFT v svoje
življenje vnesemo več
lahkotnosti, notranje

moči, miru 
in zaupanja vase.

EFT (Emotional freedom techniques)
 

.
 
 



Najprej bodo že tradicionalno nastopili na Sejmu v Mengšu (otroška 
skupina) in hkrati predstavili svojo dejavnost na stojnici, s čimer bodo 
popestrili bogat sejemski program. 
Oktobra pa je na vrsti že prvi vrhunec – mladinska FS Mengeš se je 
že tretjič zapored uvrstila na državno Maroltovo srečanje, ki bo 26. 
oktobra v Žalcu. Na srečanju se bo predstavilo 12 najboljših folklor-
nih skupin, ki so bile izbrane na predhodnih območnih in regijskih 
srečanjih. 
Svojo bogato plesno in ustvarjalno znanje pa bodo novembra pred-
stavili domačemu občinstvu, saj bo v Kulturnem domu potekala pred-
stava »Spoznanje v Zali«, v katero bodo mladi folklorniki po motivih 
romana Ivana Tavčarja »V Zali« v zgodbo vpletli plesne, pevske, glas-
bene in igrane prvine kulturne interpretacije. Zagotovo predstava za 
oči in ušesa ter predvsem za slovensko dušo, saj se bodo na odru od-
vijali prizori in motivi škofjeloškega podeželja. Lepo vabljeni že sedaj 
30. novembra v Kulturni dom. 
Z vstopom v novo folklorno sezono pa znova odpiramo vrata vsem, 
ki bi se nam radi pridružili pri tej dejavnosti. Obiščite nas in skupaj 
bomo spoznavali slovensko ljudsko izročilo, svoje korenine in našo 
bogato kulturno dediščino. 
Kako se pridružiti skupini? Enostavno. V razpisanih terminih prideš 
na vajo, kjer te bomo sprejeli, te seznanili z osnovnimi ritmi in počasi 
vpeljali v prve plesne korake.

 
Besedilo: Boštjan Svete

Foto: Neža Jankovič

Na povabilo Zveze slovenskih godb in Hrvaškega sabora kulture smo 
se v soboto, 8. junija, odpravili gostovat v Novi Vinodolski na Hr-
vaško. Tam je med 8. in 9. junijem potekalo 33. Srečanje oziroma 
tekmovanje hrvaških pihalnih orkestrov.  Kot gostujoča godba iz Slo-
venije smo nastopili po končanem tekmovanju oziroma predstavitvi 
devetih pihalnih orkestrov. 
Od doma smo se odpravili že v jutranjih urah ter čas do nastopa iz-
koristili za kopanje in druženje na plaži. Nato smo se ob 16.30 zbrali 
na Trgu Ivana Mažuranića ter družno z drugimi orkestri zaigrali dve 
skladbi, in sicer Odo radosti in Novovinodolsko koračnico. Nato smo 
počakali na nastop v tamkajšnjem kulturnem domu, kjer smo prejeli 
velik aplavz za izveden program, ki smo ga kljub manjši zasedbi kot 
na zadnjem državnem tekmovanju odigrali zelo suvereno in prepri-
čljivo ter po njem zaigrali še poslušalcem zunaj na trgu. Posnetek 
tekmovanja ter tudi našega koncerta so nato predvajali naslednji dan 
po radiu HRT 1, posamezni posnetki pa so dostopni tudi na spletnih 
straneh Youtube.
Na naslednje gostovanje in prijetno preživljanje prostega dne ob morju 
smo se odpravili v soboto, 22. junija. 
Gostovali smo v kraju Sv. Lovreč, kjer je naša pobratena godba, Lime-
na muzika Lovreč, priredila srečanje godb in praznovanje 135. oble-
tnice delovanja. Spet smo se dobro naužili morja in morskega zraka, 
dobre hrane, turističnega ogleda Sv. Lovreča, pa tudi prijetne družbe 
gostiteljev, ki jim je sicer ponagajalo vreme. Promenadni koncerti v 
središču starega mesteca so zaradi dežja odpadli, a Mengeške godbe 
to ni odvrnilo od igranja. Najprej smo zaigrali domačinom v enem 
od bližnjih bifejev, nato pa kot edina od povabljenih godb zavzeli še 
prostor za druženje in z veselimi melodijami zabavali tako člane tam-
kajšnje godbe kot tudi druge povabljene godbe.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Ana Per, Maja Keržič

Bogata folklorna jesen in 
vpis novih članov
Mengeški folklorniki se že intenzivno pripravljajo na boga-
to folklorno jesen, ki jo bo zaznamoval nastop mladincev na 
državnem Maroltovem srečanju, svoj vrhunec pa dosegli s 
celovečerno predstavo »Spoznanje v Zali« konec novembra.

Dvojno gostovanje 
Mengeške godbe na 
Hrvaškem
 

Pred zasluženimi poletnimi počitnicami se je Mengeška 
godba junija dvakrat odpravila na gostovanje na Hrvaško.

KULTURA
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Otroška skupina na reviji v Rogaški Slatini

Vaje so prilagojene vsem starostnim skupinam in ob prvem sti-
ku se skupaj dogovorimo, kateri skupini bi se pridružili. Vaje 
potekajo v naslednjih terminih: 
 
• Otroška skupina vsako sredo od 17.30 do 18.45 v šolski 

avli 
• Mladinska skupina vsako sredo od 20.00 do 21.45 v šolski 

avli 
• Članska skupina vsak četrtek od 20.30 do 22.00 ure v 

plesalnici Mladinskega centra

Mengeška godba med igranjem v Sv. Lovreču na Hrvaškem



Junijski in poletni nastopi 
Mengeške godbe
Mengeška godba je imela pred začetkom počitnic oziroma samo v mesecu juniju 
kar sedem nastopov, ki jim je nato dodala še pet poletnih.

Poleg dveh gostovanj na Hrvaškem v krajih 
Novi Vinodolski in Sv. Lovreč smo godbeniki 
zaigrali še v Mengšu in njegovi okolici. 
V nedeljo, 16. junja, smo imeli dvojni komer-
cialni nastop za Plesno šolo Miki v domžalski 
hali KC. Ob praznovanju 30. rojstnega dne 
smo slovesno odprli prireditev. Zaigrali smo 
dva udarna rock komada in navdušili dvora-
no, sploh ob dejstvu, da smo igrali brez na-
šega kapelnika Dimitrija Ledererja. Ta nas je 
predhodno tako dobro pripravil, da tudi ob 
njegovi odsotnosti ni bilo težav in smo navdu-
šili poslušalce. Ob tem z veseljem pripišemo, 
da je bil kapelnik med tem časom s svoji-
ma učencema in godbenima pripravnikoma, 
klarinetistoma Gregorjem Bankom in Kiko 
Szomi Kralj na tekmovanju v makedonskem 
Ohridu, kjer sta oba, vsak v svoji kategoriji, 
prepričljivo zmagala. 
V sredo, 19. junija, je sledila položitev temelj-
nega kamna za gradnjo nove večnamenske 
športne dvorane, v kateri upamo, da bomo 
tudi mi izvedli kakšen koncert in se je že zelo 
veselimo. V petek, 21. junija, smo se udeleži-
li pogreba častnega predsednika mengeških 
gasilcev, gospoda Jožeta Žargija, ki smo mu 
družno z Veteransko sekcijo naše godbe za-
igrali v slovo. 
V nedeljo, 23. junija, je zaradi dežja procesi-
ja ob prazniku sv. Rešnjega telesa odpadla, 
smo pa zato vseeno zaigrali na koncu slove-
sne svete maše v mengeški cerkvi sv. Mi-
haela. V soboto, 29. junija, smo igrali še na 
gasilski paradi in slovesnem prevzemu nove-
ga gasilskega vozila ob praznovanju 90. oble-
tnice PGD Homec.

Junija smo imeli poleg vseh nastopov tudi štiri 
redne vaje in čistilno akcijo z inventuro v na-
šem godbenem domu. Mesec smo zaključili s 
kolesarskim izletom do izvira Kamniške Bistri-
ce ter druženjem na kamniškem bazenu.
Nato smo se odpravili na dolgo pričakovane 
in zaslužene poletne počitnice, ki pa jih je na 
kratko prekinila žalostna vest o smrti našega 
častnega člana in tudi častnega občana ter 
nadvse spoštovanega Franca Blejca. Najprej 
smo se mu v ponedeljek, 22. julija, poklonili 
na žalni seji, kjer je bil eden od govornikov 
tudi naš predsednik Gregor Žun, nato pa ga 
naslednji dan z žalnimi koračnicami pospre-
mili na zadnjo pot.
Gospod Franc Blejc je bil naš velik podpor-
nik, redni obiskovalec naših koncertov in tudi 
v preteklosti je veliko naredil za naše društvo, 
zato ga bomo ohranili v lepem spominu, 
vsem svojcem pa izrekamo iskreno sožalje.
Poletne nastope smo nato nadaljevali s sode-
lovanjem pri slovesni sveti maši v Topolah, na 
23. ERF - Etno Rock Festivalu v domžalskem 
Češminovem parku v organizaciji Kontraban-
ta, s katerim smo na tamkajšnjem koncertu 
tudi zaigrali. Na odru sta se nam med izvaja-
njem rock programa pridružili pevki Sara Mli-
narič in Teja Poljanšek. Na zadnji avgustovski 
dan smo znova zaigrali v Domžalah, ko so se 
na tržnici predstavljali naša Občina Mengeš 
in mengeška društva.
Pred nami pa je že nova igralna sezona in 
praznovanje 135. obletnice naše godbe. 
Lepo vabljeni na naše prihodnje nastope!

Besedilo: Maja Keržič

Poskočna glasba je stanovalcem prinesla 
nasmeh na obraz, marsikomu pa so roke 
in noge kar same začele slediti taktu, zato 
bi kdo še zaplesal, če bi le bilo še kaj pro-
stora. Domska terasa je bila namreč zaradi 
velikega zanimanja povsem polna. Z nje so 
tudi na dvorišče odmevale ljudske viže ter 
skladbe, ki jih je zložil klarinetist Primož 
Kosec, sicer tudi član Slovenskih muzikan-
tov. Veterani Mengeške godbe, ki jih dobra 
volja spremlja vsepovsod, so znani po šte-
vilnih dobrodelnih nastopih.
Direktorica doma, Lidija Krivec Fugger, se 
jim je iskreno zahvalila za njihov obisk in 
dolgoletno sodelovanje.
Ob zaključku njihovega nastopa so jih sta-
novalci nagradili z glasnim aplavzom, saj 
jim slišane melodije niso ogrele le dlani, 
temveč tudi srce. 

Besedilo in foto: Barbara Vesel

Veseli obisk 
veteranov 
Mengeške godbe 
s poskočno 
glasbo v Domu 
počitka Mengeš
 

V prijetnem poletnem dopoldnevu, ko 
nas je sonce že dodobra pozdravilo, je 
stanovalce Doma počitka Mengeš raz-
veselil obisk veteranov Mengeške god-
be pod vodstvom dolgoletnega člana 
gospoda Janeza Pera.
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Mengeška godba ob postavitvi temeljnega kamna za gradnjo nove športne dvorane.
Foto: Saša Pečnik

Mengeška godba med igranjem v Domu
počitka Mengeš



Tretji septembrski konec tedna bo Mengeš slovesno in glasbeno obar-
van, saj v treh dneh mengeški godbeniki in godbenice pripravljamo 
dva velika koncerta, srečanje godb ter bogat spremljevalni program. V 
petek, 20. septembra, ob 19. uri v Kulturnem domu Mengeš prireja-
mo slavnostni koncert s slavnostno akademijo ter podelitvijo godbenih 
priznanj. Glasbeni repertoar bo zajemal godbeno ustvarjanje v zadnjih 
petih letih, torej lahko izdamo, da bo koncert obarvan klasično pa tudi 
rockovsko. Pod taktirko kapelnika Dimitrija Ledererja bodo z godbo na-
stopili odlični solisti iz godbenih vrst, kot slavnostna gostja pa bo z 
godbo zapela vrhunska in mednarodno uveljavljena sopranistka Mojca 
Bitenc Križaj. Na koncert bo možno priti z brezplačnimi vstopnicami, 
ki bodo od 16. septembra na voljo v Melodiji Mengeš oziroma uro 
pred koncertom v KD Mengeš. Na koncertu bomo predstavili tudi novo 
zgoščenko z naslovom Kdo so pa to?, na katerem je izbor 16 skladb, ki 
definirajo žanrsko pestrost naše godbe. 
V soboto, 21. septembra, bodo čez dan potekale spremljevalne de-
javnosti. V našem godbenem domu bomo imeli "Dan odprtih vrat" in 
godbeno razstavo, ki si jo bo mogoče ogledati med 10. in 18. uro, na 
sejemskem prostoru pa bodo godbenice in godbeniki pripravili bogat 
srečelov. Zvečer v sklopu 27. Sejma v Mengšu od 19. ure dalje pod 
šotorom pripravljamo žanrsko pester glasbeni spektakel, na katerem 
bomo nastopili s Slovenskimi muzikanti in Robert Smolnikar triom, za 
konec pa udarno zaigrali še jagodni izbor našega rock programa. 
V nedeljo, 22. septembra, bomo zjutraj z igranjem pod šotorom tra-
dicionalno obogatili sejemsko sv. mašo z začetkom ob 10. uri. Bogat 
program praznovanja bomo zaključili popoldne, in sicer v soorganizaciji 
z JSKD, območna izpostava Domžale. Pod šotorom na sejmu bomo 
imeli srečanje okoliških ter prijateljskih godb in Festival plesne glasbe 
z naslovom »Plešemo z godbo«, z začetkom ob 13. uri. Povabljene 
godbe bodo izvajale izključno plesno glasbo, na katero se boste lahko 
zavrteli z boljšo polovico. Lepo vabljeni! 

 Besedilo: Maja Keržič
 Foto: Miha Požar

Ko je letos znova prišlo povabilo za udeležbo na 55. razstavi Castrum 
Vallis, smo se nekatere članice, kljub počitniškemu času, odločile za 
ta izziv. Letošnja tema je bila posvečena ustanovitelju te manifesta-
cije, Vasiliju Jordanu, akademskemu slikarju, ki je nekaj let živel in 
ustvarjal v Balah. Šlo je za poklon lani umrlemu umetniku in Balam.
Na tej mednarodni razstavi, ki je bila odprta 27. julija in je trajala 
do 11. avgusta, smo sodelovale naslednje članice likovnega društva: 
Leonida Goropevšek, Helena Testen, Ina Malus, Binca Lomšek in 
Milica Tomšič. Dostojno smo se predstavile s svojimi deli in bile opa-
žene med 78 kiparji, slikarji in fotografi iz Hrvaške, Italije, Avstrije in 
Slovenije.

Besedilo: Milica Tomšič
Foto: Herman Berčič

Praznovanje 135. 
obletnice Mengeške 
godbe
Mengeška godba v letošnjem koledarskem letu praznuje že 
svojo 135. obletnico neprekinjenega delovanja, ki jo bomo 
obeležili v sklopu 27. Sejma v Mengšu, ki bo potekal med 
20. in 22. septembrom na parkirišču za Kulturnim domom 
Mengeš.

Razstava likovnih del 
Castrum Vallis – Bale, 
Hrvaška
Že pred nekaj leti je Društvo Mihaelov sejem začelo 
sodelovanje z občino Bale v Istri na Hrvaškem. Lani smo se 
sodelovanju s to občino pridružili tudi likovniki.

KULTURA
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Pred petimi leti je z godbo zapel solist Janez Lotrič, ob 135. obletnici 
pa bo z Mengeško godbo 20. septembra zapela vrhunska sopranistka 
Mojca Bitenc Križaj

Pogled na Bale s slikarjevega okna – avtorica Milica Tomšič

Veduta (oranžno rumene hiše) – avtorica Ina Malus



Uspešen nastop Mengšanov v Beljaku
Na povabilo organizatorjev mestne občine Beljak in g. Gerharda Liepuschica smo tudi letos že enajstič sodelovali na 76. 
sejmu Kirchtages v Beljaku. Prireditev je vsako leto tradicionalno na zadnji ponedeljek v juliju in je v domeni Slovenije 
oziroma slovenskih povabljenih občin. Letos sta se tradicionalnim sodelujočim občinam, kot so Bled, Tolmin, Brda, Globasnica 
in Mengeš, pridružili še občini Slovenske Konjice in Moravče.

V turobnem in deževnem jutru nas je av-
tobus popeljal proti Karavanškemu tunelu, 
kjer so se že pokazali prvi obrisi jasnega 
neba. Na meji samo kratek postanek, ali 
bolje rečeno izrečeno samo vprašanje, ali 
smo vsi Slovenci in že smo po kratki vožnji 
parkirali v središču mesta, na prostoru, ki je 
bil rezerviran za sodelujoče.
V bližnji osnovni šoli smo imeli prostore 
garderobe, tako da smo ob 10. uri imeli že 
prvi kulturni nastop. Seveda pa je bilo treba 
pripraviti še prostor za promocijo in prodajo 
kulinaričnih dobrot, ki so jih pripravile člani-
ce Turističnega društva Mengeš.
V kulturnem programu dvakrat po pol ure so 
se predstavili: harmonikarji KD Mihaelov se-
jem, harmonikarji Kluba Stopar in KD Svo-

boda Mladinska folklorna skupina. Vsi nasto-
pi so bili vrhunski, s pohvalo organizatorjev 
in kar je še bolj važno: z glasnimi aplavzi.
Uradnega dela sprejema sta se udeležila 
podžupan Bogo Ropotar in Jože Vahtar, ki 
sta predala organizatorjem tudi priložnostna 
darila in se zahvalila za povabilo in možnost 
sodelovanja.
In kaj povedati o sejmu v Beljaku: sejem se 
nezadržno veča in se je v zadnjih letih izre-
dno razširil. Predvsem očitno vse mesto živi 
za ta teden praznovanja. Prireditveni odri in 
stojnice so praktično po vsem ožjem sredi-
šču mesta. Tudi mestne ulice so domiselno 
okrašene, obiskovalcev pa vse povsod pol-
no, seveda najbolj ob glavnem prireditvenem 
odru, na katerem smo se tudi predstavljali.

Zaključek Slovenskega ponedeljka v Belja-
ku tradicionalno pripada ansamblu Alpski 
kvintet. Vzeli smo si po celodnevnem delu in 
nastopanju še čas, da smo doživeli vzdušje, 
ki ga pričara ansambel z Janezom Perom na 
čelu v tem mestu.
Točno ob dogovorjeni uri smo se zbrali vsi 
udeleženci – bilo nas je 44, ob avtobusu. 
Napoljena energija nas je s pesmijo, glasbo 
in dobro voljo spremljala do doma, tako da 
smo si obljubili: pa še kdaj! Na koncu za-
hvala vsem sodelujočim, ki znajo in hočejo 
predstaviti občino Mengeš in njeno ustvar-
jalnost!

Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar

25. Primožev 
večer v Loki

Poletje gre počasi h koncu, meni pa 
misli še vedno bežijo na petek, 14. 
junija, na letošnji Primožev večer. 
Letos smo ga pevci Pevske skupine RŽ, 
v sodelovanju s KD Antona Lobode, 
pripravili že petindvajsetič.

Program se je začel ob 18.45 s pritrka-
vanjem mengeških pritrkovalk. Ob 19. uri 
je bila sveta maša na čast sv. Primožu in 

Felicijanu, zavetnikoma naše loške cerkvi-
ce, ki jo je daroval gospod župnik Marko 
Košir. Sledil je koncert z domačo Pevsko 
skupina RŽ. Za letošnji, jubilejni koncert, 
je umetniški vodja Andrej Ropas pripravil 
izbor izključno slovenskih ljudskih pesmi. 
Kot gostje so nastopili fantje iz Stopar Tria, 
ki so tudi pevci Rži.
Po koncertu smo večer nadaljevali pred 
cerkvijo, kjer ni manjkalo dobrot, ki smo 
jih pripravile Ločanke. Ob tej priložnosti 
še skromna zahvala vsem, ki ste kakorkoli 
sodelovali pri prireditvi. Upam, da se pri-
hodnje leto spet snidemo.

Besedilo: Barbara Justin
Foto: Miro Pivar
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Nastopajoči iz Mladinske folklorne skupine
Uradnega dela sta se udeležila tudi Jože 
Vahtar in podžupan Bogo Ropotar

Rž in Stopar trio



NEKROLOG

Polona Leskovec, 
rojena Kompare
(8. 1. 1956 – 1. 8. 2019)

Dragi sorodniki pokojne Polone, znanci, prijatelji, 
dragi bratje in sestre v Kristusu. Zahvaljujem se ti 
Gospod, moj Bog z vsem svojim srcem, tvoje ime 
častim na veke, zakaj velika je tvoja dobrota do 
mene. Ps 86, 12-13. To so besede zahvale, ki jo je 
izrekel pesnik v SZ svetega pisma. Toda postavlja 
se vprašanje, ali so te besede primerne ob slovesu 
pokojne osebe.

Žalost, ki napolnjuje njene drage sorodnike, prijatelje in znan-
ce, se ne da kar preprosto izbrisati ali zanikati. In danes v tej 
uri slovesa, je poleg globoke žalosti prisotna tudi hvaležnost 
za njeno rodovitno življenje in zaupanje v Boga, ki ga je iz-
žarevala v svojem življenju. Bila je resnična priča evangelija, 
vesele vesti. 
Pokojna se je rodila v družini Komparetovih kot zadnji osmi 
otrok očetu Francu in mami Magdaleni rojeni Biglez. Imela je 
brata dvojčka Srečka, ki je umrl pri 38 letih zaradi tumorja v 
glavi. Že ob njenem rojstvu so zdravniki ugotovili, da ima pri-
rojeno srčno napako, in bo potrebna operacija. Njen oče je bil 
proti operaciji in je rekel, kakor bo božja volja. Naj živi, kot bog 
hoče. Zdravniki so ji napovedovali le dve ali tri leta življenja, a 
jih je dopolnila kar 63.
Po poklicu je bila fotografinja, zaposlena v RTV v dokumentaci-
ji. Tudi njen mož je Miha je fotograf. Želela sta imeti potomce, 
vendar je prišlo do spontanega splava. Njeno srce ni zmoglo 
proizvajati dovolj kisika za novo življenje pod srcem. A to je 
ni potrlo. 

Rada je živela, bila je pogumna, optimistična in svoj prosti čas 
podarjala drugim. Kot župnik bi se ji rad zahvalil za njeno priče-
vanje, za njeno sodelovanje v župniji. Bog ji je dal veliko talentov, 
ki jih je tudi razvijala. 

•    Bila je v skupini za čiščenje in krašenje cerkve in župnijskega 
doma. V svoji skupini. In tako prišla čistit in krasit cerkev, 
ko je bil na vrsti njen okoliš, torej vsak 6 ali 7 teden. Torej 
vsaj sedemkrat na leto. Očiščena in lepo okrašena cerkev je 
znamenje, da je vernikom mar za cerkev. Da v njej prebiva 
Bog. V vzdrževani cerkvi se človek seveda tudi dobro počuti. 

•    Petje v zboru. Vsi Komparetovi imajo dober posluh za glasbo. 
Pridružila se je bratu Frenku, ki v župniji vodi vokalno instru-
mentalno skupino in ob sobotah zvečer pojejo pri nedeljski 
sveti maši. Tudi lepo petje pripomore k lepoti bogoslužja. 

•    Karitas. Ko je bila v samostojni Sloveniji zopet dovoljena ka-
ritativna dejavnost, se je takoj, že leta 1991, ko je bila usta-
novljena Župnijska karitas Mengeš, vključila v njeno delo. 
Enkrat tedensko je hodila kot prostovoljka v Dom počitka in 
Dom svete Katarine in eno uro imela telovadbo za oskrbo-
vance v teh dveh domovih starejših občanov. 

•    Kot je rekel mengeški župnik, da je šele po njeni smrti izve-
del, da sta z možem vsak mesec del svojih prihodkov name-
nila za sestre Karmeličanke v Sori pri Medvodah. S sestrami 
se je seznanila že v otroški dobi, ko so do leta 1986 živele 
tu v Mengšu.

•     Velikokrat je bila pri sveti maši. Če ji je bolj ustrezalo zju-
traj, je šla k sestram usmiljenkam v njihovo kapelo, drugače 
zvečer v župnijsko cerkev. Bila je bralka božje besede. Rada 
se je udeleževala tudi različnih molitvenih skupin. Ob prvih 
petkih, ko se moli za nerojene otroke, ali ob prvih četrtkih, 
ki se moli za duhovne poklice in zvestobo ter svetost že po-
svečenih. Bila je ponosna tudi na oba brata duhovnika in ju 
z molitvijo podpirala. K molitvi je prihajala tudi ob sredah, 
ko se moli po namenih župnije.

•    Polona je bila po duši športnica. Trenirala je košarko, atletiko 
in namizni tenis. Kasneje je tudi sama postala trenerka in 
trenirala žensko ekipo v košarki. Prav letos je v slovenskem 
prevodu izšel papežev dokument z naslovom: Dati vse od 
sebe. V dokumentu sveti sedež vidi v športu priložnost, ne-
kaj dobrega. Pa tudi poslanstvo vzgoje in evangelizacije v 
današnjem času. 

•    Pokojna Polona je trenirala druge z vso svojo osebnostjo. 
Košarkarice so vedele, da je verna, zato so ob njenem po-
grebu v znamenje hvaležnosti za njeno delo darovale za dve 
sveti maši. 

Poslanstvo, ki ga je pokojna Polona opravljala v župniji, je mno-
govrstno. Marsikaj sem izvedel šele po njeni smrti. Bila je pre-
prosta in skromna. S svojimi deli se nikoli ni hvalila. Postavlja se 
vprašanje, kdo bo stopil na njeno mesto? Kdo bo prevzel njene 
dejavnosti? Njeno služenje v župniji na številnih področjih. Naj-
brž preveč za enega človeka. 
Gospa Polona: Hvala vam za vaše življenje, za vaše služenje žu-
pniji. Naj vam dobri bog za vse, kar ste dobrega storili za druge, 
povrne z večnimi darovi v nebeškem kraljestvu. 

Besedilo in foto: F. K.
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Zapustil nas je
dragi Abid Behrić
Pretreseni in globoko užaloščeni smo prejeli kratko 
sporočilo o tvoji smrti. Danes, ko se poslavljamo 
od tebe, se spominjamo tvojega prispevka, ki si ga 
nesebično delil s člani Likovnega društva Mengeš. 
Bil si eden od pobudnikov in aktivni organizator 
razvoja Likovnega društva Mengeš, ki si ga ustanovil 
s svojimi somišljeniki.

S svojim mirnim, a izrazito uspešnim predsednikovanjem si nas 
vodil skozi prve razvojne faze in nam s svojim zgledom približal 
umetnost in nas opogumil za predstavitev tako v matičnem kraju 
kot tudi drugod po Sloveniji. Ob svoji redni zaposlitvi in vodenju 
društva si ustvaril številna likovna dela in vsako tvoje delo je 
ostalo kot spomin nate. Med sabo smo si podarjali grafične liste, 
tako da tvoja dela krasijo tudi naše domove. S tabo smo spre-
mljali tudi prve znake tvoje bolezni, ob zavedanju, da za ume-
tnika ni nič hujšega od tega, da ne more več ustvarjati. V času 
tvojega zdravljenja smo te skušali obveščati o dogodkih, uspehih 
in načrtih našega dela, kar si sprejemal s hvaležnostjo. Ob 20. 
obletnici društva smo vztrajali pri tem, da se udeležiš slavnostne 
razstave in najaviš otvoritev. Hvala ti, Abid, za tvoj pogum.
Tvoji družini izrekamo globoko sožalje. Vemo, da nobene besede 
ne bodo omilile vaše bolečine ob izgubi ljubljenega očeta, moža, 
sina, brata, a upamo, da vam bo tolažba dejstvo, da so Abidove 
bolečine mimo in da bo čas zacelil tudi vašo žalost.

Besedilo in foto: Barbara Rabič, Likovno društvo Mengeš

V spomin
Poloni Leskovec

Poseben pečat Domu počitka Mengeš dajejo 
tudi prostovoljci, ki lepšajo dneve našim 
stanovalcem. Med njimi je bila dolga leta tudi 
Polona Leskovec, ki smo jo tako stanovalci 
kot zaposleni vzeli za svojo. Bila je tudi malo 
»naša« Polonca.

Vedno je prinašala s seboj posebno energijo, ki je bila 
nalezljiva. Urice je krajšala predvsem stanovalcem z de-
menco ter jim prinašala zgodbe z različnih koncev sveta, 
saj je namreč rada potovala. Rada je pripovedovala tudi 
o športu, ki ji je bil blizu. Nikoli ji ni bilo nič odveč in 
vedno je bila pripravljena priskočiti na pomoč. Že pred 
časom nam je povedala, da jo sedaj nekaj časa ne bo 
k nam, zagotovo pa se vrne vsaj jeseni. Nihče od nas 
ni slutil, da se naša srečanja ne bodo nadaljevala, saj 
je vmes posegla kruta usoda. S slovesom naše dolgole-
tne prostovoljke je ostala praznina, ki jo bomo skušali 
zapolniti z bogatimi spomini nanjo. Hvaležni smo, da 
nam jo je bilo dano spoznati ter za ves čas, ki nam ga je 
velikodušno namenila.

Besedilo in foto:
Barbara Vesel in stanovalci 

ter zaposleni Doma počitka Mengeš
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Abid Behrić z županom Francem Jeričem



Pomen gibanja v tretjem življenjskem obdobju
Zdrav duh v zdravem telesu je rek, ki bi mu morali slediti vsi, še posebej pa starostniki. Vedno več je dokazov, da 
gibanje pozitivno vpliva tako na duševno kot telesno zdravje.

Najprimernejša aerobna oblika telesne vadbe 
za starostnike je hoja. Hoja je preprosta, var-
na in brezplačna. Hodite lahko kadar koli in 
kjer koli: doma, po stopnicah, po opravkih, 
v trgovino, v naravi. Za doseganje koristi za 

zdravje zadošča zmerna telesna dejavnost, 
kamor spada tudi hoja, vsaj 30 minut na dan 
pet dni v tednu. Izkazalo se je, da redna te-
lesna dejavnost zmanjšuje tveganje za razvoj 
srčno-žilnih bolezni, kapi, visokega krvnega 

tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze 
in nekaterih rakov (raka debelega črevesa, 
raka prostate in raka na prsih). Pripomore k 
zmanjšanju stresa in izboljšanju razpolože-
nja, izboljšuje samopodobo, izboljšuje pljuč-
no funkcijo, krepi imunski sistem ter vpliva na 
kakovost spanca. Skupaj z ustrezno prehrano 
telesna dejavnost varuje tudi pred prekomer-
no telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje 
tveganje za padce in poškodbe pri padcih. 
Jesen s svojim svežim zrakom, čudovitimi 
barvami, značilnim vonjem in sočnimi plo-
dovi je kot nalašč za planinske pohode in 
sprehode po gozdu. Ob rekreaciji pa se lahko 
pojavijo bolečine v mišicah in sklepih, ote-
kline, krči ali celo udarci in zvini. Pri zvinih 
je treba upoštevati navodila »RICE« (počitek, 
hlajenje, povijanje, dvig poškodovanega uda 
nad raven srca). Če imate hude bolečine in 
oteklino, nestabilen sklep ali če bolečina ne 
popusti po 24 urah, je treba poiskati zdrav-
niško pomoč. Za lajšanje blažjih težav pa je 
v lekarnah na voljo veliko mazil, ki se dobijo 
brez recepta. Ti pripravki vsebujejo protivne-
tne učinkovine, eterična olja poprove mete in 
evkalipta, kafro, mentol, arniko, vražji krem-
pelj in gabez. Delujejo na ta način, da bodisi 
povzročijo občutek toplote ali pa hlajenja in 
tako blažijo občutek nelagodja. Tudi magnezij 
sprošča mišično napetost in krče.
Kakovost življenja v zrelih letih je odvisna od 
posameznika in njegovega prizadevanja za 
ohranitev telesne kondicije, zato se vsak dan 
odpravite ven, tudi če vreme ni najlepše.

Besedilo in foto:
Martina Ajd Bežan, mag. farm.,

Lekarna Domžale, Mestne lekarne

TRETJE OBDOBJE

Po priporočilih Ameriškega združenja za srce 
(AHA) se za starejše odrasle priporočajo 
naslednje vrste telesne dejavnosti: aerobne 
gibalne dejavnosti (med aerobne dejavnosti 
štejemo: hitro hojo, tek, kolesarjenje, ples, 
planinarjenje, gorništvo, smučanje, tek na 
smučeh, plavanje, aerobiko, košarko, nogo-

met), vaje za mišično moč, vaje za gibljivost 
in vaje za ravnotežje. Te vaje so pomembne 
za ohranjanje samostojnosti starostnikov. Pri-
poročila veljajo za zdrave starejše odrasle. 
Pred začetkom izvajanja telesne dejavnosti 
se je priporočljivo posvetovati z osebnim 
zdravnikom.

Mengšan – september 201942

Pozdravljeni, drage bralke in bralci rubrike Tretje obdobje, 

ki jo v Mengšanu lahko spremljate in prebirate od julija 2018 dalje. Hvaležen sem uredniku g. Edvardu Vrtačniku, da je z 
razumevanjem prisluhnil predlogu za umestitev posebne strani v naše glasilo, namenjene predvsem posebnostim (ni nujno, 
da vedno govorimo le o problemih!) starejše generacije. Le-ta postaja vse številnejša, njeni člani pa so zagotovo najzvestejši 
bralci Mengšana. Torej jim upravičeno pripada nekaj posebne 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 boste prispevek v vsaki številki z vese-
ljem prebrali. 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.

Redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, kapi, visokega krvnega 
tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze in nekaterih rakov



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

Spremljanje okolja in narave v skrbi za zdravo 
alpsko pitno vodo s pobiranjem odpadkov v 
grabnih nad zajetji izviri pod Krvavcem
Razlog, da smo začeli leta 2000 z navedeno dejavnostjo, so bila pretekla dogajanja – zasutje zajetij iz smeri Brezovškega 
grabna, grobi posegi ob gradnji nove sedežnice, t. i. kisel dež, posegi ob urejanju smučišč, parkirišč (Kriška planina), 
neodgovorno ravnanje z odpadki … Neposredna vzpodbuda pa je bilo intenzivno delo na študiji Ministrstva za okolje in 
treh občin Komenda, Mengeš, Vodice z nalogo ’Krvavški in Kamniški vodooskrbni sistem ter dolgoročna oskrba z vodo’.

Dva se »akcije« udeležujeva letos že dvajsetič: podpisani in Vido Kregar, 
velik poznavalec okolja, Kamniško-Savinjskih Alp, Krasa, jamar, romar in 
popotnik. Na sliki je zapis o prvem ogledu in pohodu 13. maja 2000 v 
glasilu Mengšan (maj 2000, str. 6 in 7). Takrat smo prišli še 17. junija 
zaradi veliko odpadkov na Gospinco in nad njo ter pregledali razmere vse 
do Zvoha.
Pregled dosedanjih ogledov in pohodov je na tej povezavi: https://1planet4u.
blogspot.com/2019/08/izviri-pod-krvavcem-ogledi-zajetij.html
Bistveni dosedanji zaključki oz. spoznanja so: (1) padavinske vode se mora-
jo razpršiti in usmeriti od zgoraj (Gospinca, Kriška planina …) navzdol, da 
ne prihaja do rušenj v grabnih; (2) Nezakonit poseg SCT ob gradnji prvega 
stebra nove žičnice nad drenažnim zajetjem sta narava in okolje – s pomo-
čjo zasaditev in zadrževanja – v desetletju in pol vzpostavila ravnotežje; (3) 
Povečane vodne pravice (143 l/s) se lahko dosežejo z zajetjem vseh virov 
na Izvirih, urejenim vodozbirnim območjem – brez drage čistilne naprave.

Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, član Sveta Občine Mengeš na listi 
Zeleni Slovenije; vodja Civilne iniciative Mengeš

PISMA BRALCEV
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»Zapis o prvem ogledu in dodatnem s pobiranjem odpadkov na 
Gospinci – leta 2000 v glasilu Mengšan.«

POLITIKA

Vabilo ogleda zajetij 
alpske pitne vode izviri 
pod Krvavcem in njenega 
vodo-zbirno-varstvenega 
območja s pobiranjem 
odpadkov in gorniškim 
pohodom

Tudi letos, tokrat po poletju, si gremo, v soboto, 5. 
oktobra 2019, ogledat glavne vodne vire Medobčinskega 
vodooskrbnega sistema Krvavec in njegovo vodovarstveno in 
vodozbirno območje – predvidoma po Brezovškem grabnu do 
Gospince. Tokrat v organizaciji in s podporo Zelenih Slovenije.
Že dvajsetič, kot vsako leto od leta 2000. 

Ogledali si bomo vodne vire, objekte in naprave zajetij Izviri pod Kr-
vavcem, neposredno okolico in reko Reko v začetnem toku do spodnje 
postaje žičnice na Krvavec.
S seboj imejte malico in dovolj pijače. Za svojo varnost odgovarja 
vsak sam. Priporočamo ustrezno gorniško pohodno opremo in pri-
pravljenost. Za vreče in rokavice ter prevoz z žičnico v dolino bomo 
poskrbeli.
Skupni prevoz je možen od centra TUŠ v Mengšu z odhodom ob 7.30. 
Pri oz. nad spodnjo postajo žičnice Krvavec se zberemo ob 8. uri. 
Zaradi organizacije prosim, da svojo udeležbo obvezno najavite na 
'tomaz.stebe@gmail.com' ali na telefon 051 372 782.
Spremembe bodo objavljene na FB-strani CIM
https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/.
Prisrčno vabljeni! Še posebej dosedanji udeleženci. 

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

»Lanskoletni, tudi najpogostejši in najzvestejši udeleženci – na prvi 
tretjini Lukenjskega grabna pri gozdni cesti do Ambroža (od desne): 
Roman, Zvone, Jana, Vido, Tomaž.«



PISMA BRALCEV

Lunine

Svetel, ko polna,
lune žar vzburja krvi
naval, ki vdira.

Pomladne

Pomladni veter,
vali cvetja travnika.
Ponovno otrok! 

Češnjevo cvetje
dreves arboretuma
ljubo oživlja.

Roko krasi pet
nohtov žar in vijolic
pet, cvetje češnje.

Vrh brega sedeč,
luna blešči od morja,
bolj, kot nama z neba.

Z leskom odeta
in svetla luna, slepi,
sna želje budi.

Pred zor prikrade
tihoma v postelj, noči
gorka se luna.

Luna prižgala
je senčno svetlobo,
se pomladila.

Zastrta luna
z zemlje senco, se temno
naga razdaja.

Selena v temno
odeta Geje senco
buri Erosa.
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Naše skupno okolje – 
drevesa
Ob letošnjih poletnih temperaturnih rekordih, ki so padali po 
vsej Evropi, je verjetno skeptikov, ki ne verjamejo v podnebne 
spremembe, vedno manj. V kontekstu teh sprememb je vloga 
dreves v mestnem okolju vedno bolj pomembna, saj blažijo 
učinke vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, kot so 
npr. visoke temperature.

Pozitivni učinki sajenja dreves v mestnem okolju so tako funkcio-
nalni kot estetski:
• drevesa vplivajo na zniževanje temperature zraka in tal ter da-

jejo senco;
• zmanjšujejo koncentracijo ogljikovega dioksida in proizvajajo 

kisik;
• pripomorejo k čistejšemu zraku s filtracijo prahu;
• zmanjšujejo moč vetra in podaljšujejo čas odtekanja meteornih 

voda;
• povečujejo biodiverziteto in ponujajo zavetje živalim.
Skratka drevesa predstavljajo naravo v mestu, dvigajo splošno ka-
kovost mestne klime in ustvarjajo dobre razmere za rabo odprtega 
prostora.
Tudi v občini Mengeš bi se na tem področju dalo narediti korak 
naprej. Primernih lokacij v občinski lasti, kjer bi se lahko zasadila 
drevesa, ne primanjkuje. Žal pa je bila občinska uprava do sedaj 
gluha za tovrstne pobude. Upam, da uvidijo vse koristi, ki jih sa-
jenje dreves prinaša in s tem pripomorejo k višji kakovosti bivanja 
vseh občanov.
Za konec pa še vprašanje, kdaj je pravi čas za sajenje dreves? Bil 
je pred dvajsetimi leti, vendar je takoj naslednji primeren trenutek 
že jutri – zato pogumno.

Besedilo in risba: Robert Sedevčič

Svetovni dan poezije
Na prireditvi Svetovni dan poezije 21. marca sem nastopil s pesmicami, japonskimi haikuji, ki jih preberite v nadaljevanju.

Pesnitev in foto: Aljoša Rode



Tako tiho, skromno si živela, 
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti skle-
nila naša draga mami, stara mama, prababica, 

sestra in teta

FRANCKA MATIČIČ
po domače Varlehova Francka 

iz Topol

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, gasilcem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče ter svete maše. Hvala tudi 

g. Štefanu Babiču za lep pogrebni obred.
Hvala zaposlenim v Domu počitka Mengeš, ki so 
za mamo v zadnjih mesecih njenega življenja lepo 

poskrbeli.
Lepa hvala vsem, ki ste jo imeli radi in boste našo 

drago mamo ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni

Ni več tvojih toplih besed,
ni objema in stiska tvojih rok,

ostal je nate le spomin.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila naša ljuba 

mami, babica, tašča, sestra in teta

IVANKA KLOPČIČ

z Rodice, zadnja leta oskrbovanka Doma 
počitka Mengeš

Ob boleči izgubi naše mami se iskreno 
zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in izkazano 

pozornost. Hvala vsem, ki ste bili del njenega 
življenja in ste jo imeli radi, se prišli od nje 

poslovit, in vsem, ki jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Posebno zahvalo izrekamo osebju Doma počitka 
Mengeš ter gospodu župniku Marku Koširju za lep 

cerkveni obred. 

Žalujoča hči Bojana z družino

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem

in umirim.

ZAHVALA

Z bolečino v srcih sporočamo žalostno vest, 
da nas je nepričakovano ter prehitro v 65. letu 
starosti zapustil naš predragi mož, oče, dedek, 

brat, stric, prijatelj ...

MARIO CRNIĆ

Od njega smo se poslovili v njegovem rojstnem 
kraju na Lastovu, prijateljem pa sporočamo, da bo 
sveta maša za našega dragega pokojnega v cerkvi 
sv. Mihaela v Mengšu, v nedeljo, 29. septembra 

2019, ob 19. uri.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALE

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v mirni kraj tišine.

Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

ZAHVALA

V 72. letu je svojo življenjsko pot sklenila 
naša draga

TEREZIJA TOMAŽIN

iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se dr. Jasenki Gugić, dr. Domnu 
Ribnikarju in drugemu osebju Onkološkega 

inštituta, pevski skupini Krti, župnikom Marku 
Koširju, Štefanu Babiču ter Frančišku Novaku 

za lep poslovilni obred ter vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni
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Kako boli srce,
ko kateri od dragih nas zapusti,

to le tisti ve,
ki tako izgubo sam doživi.

V SPOMIN

Branku Lukanu

Minilo je že petnajst let, odkar zapustil si ta svet.
Bil si zlat in imel vse ljudi rad. Lepo je imeti takega 

sina, kot si bil ti. 
Mami tvoja živi, kot učil si jo ti. Ti pa v tišini spiš, a v 

naših srcih živiš.

Vsi tvoji
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini (Uradni 
vestnik Občine Mengeš št.: 6/2011), objavljam: 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI 
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izobraževanje na tujih izobraževalnih 

ustanovah s ciljem pridobitve javno veljavnega spričevala, in sicer za 
dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij na področju glasbene 
umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali tehnike. 

Za področje glasbene umetnosti se nameni 70 %, za druga študijska 
področja pa 30 % v proračunu razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno študijsko področje ni zadosti prijav, se 
preostanek razpoložljivih sredstev nameni za drugo študijsko področje.
2. Pogoji:
Kandidat mora biti slovenski državljan s stalnim prebivališčem v občini 
Mengeš.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji 
pogoji: 
- kandidat mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali 

podiplomski (magistrski) študij s področja, kot je opredeljeno v 
prvem odstavku 2. člena tega pravilnika; 

- študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega 
(akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni 
(akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi; 

- kandidat na tem študiju pridobi uradno formalno javno veljavno 
raven izobrazbe, za katero bo prejel javno veljavno spričevalo; 

- kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov 
akademskih izmenjav;

- ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree 
Program), torej študijske programe za pridobitev izobrazbe, 
ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno 
ali več visokošolskimi ustanovami, če ima katerakoli izmed 
sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji; 

- ne gre za študijske programe, pri katerih je možno del 
obveznosti opravljati v Republiki Sloveniji; 

- oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo 
glede na število ur študijskih obveznosti ali študijskih kreditov; 

- oblika študija ni študij na daljavo; 
- kandidat bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se 

izvaja izobraževanje; 
- kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega 

sofinanciranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju 
oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ali v tujini in tudi ne bo vpisan v evidenco 
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini; 

- sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi 
potrdila o uspešno opravljenem letniku.

3. Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
- za prvi letnik največ 2.000 evrov,
- za drugi letnik največ 2.200 evrov,
- za tretji letnik največ 2.400 evrov,
- za četrti letnik največ 2.600 evrov,
- za peti letnik največ 2.800 evrov.

Če zagotovljena sredstva zaradi večjega števila upravičencev ne 
zadoščajo za sofinanciranje študija v višini, kot so opredeljena zgoraj, se 
zneski sorazmerno zmanjšajo.

4. Razpisna dokumentacija, višina razpoložljivih sredstev in roki:
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Mengeš 
(pod rubriko Objave/Razpisi – Razpisna dokumentacija, Javni razpis št.: 
609-3/2019-2 in v tajništvu Občine Mengeš. 

Sredstva za sofinanciranje študija v tujini so zagotovljena v proračunu 
Občine Mengeš na PP 19021 v višini 5.000,00 evrov.

Prijavitelj mora svojo vlogo za prijavo na javni razpis predložiti v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje študija 
v tujini, št.: 609-3/2019-2 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 
30, 1234 Mengeš, najkasneje do: 11. oktobra 2019 do 12.00 ure. Vloga 
se šteje kot pravočasna tudi, če je oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka v roku, ki je zgoraj naveden (upošteva se datum in ura 
navedena na poštnem žigu).

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 
dni od datuma za oddajo vlog. 

Pristojna oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom: 
Irena Kosec, tel. 01/7247106, elektronski naslov: irena.kosec@menges.si

Datum:  4. 9. 2019 
Številka: 609-3/2019-2     

                                                       Franc JERIČ
           ŽUPAN

Na grobu večna lučka ti gori,
a tebe več med nami ni.

Le srce ve in duša ve, kako
boli, ko več te ni.

V SPOMIN
1. septembra je minilo deset let, odkar si odšla 

od nas, draga hčerka in mami

NATAŠA KUSTER
roj. Čož

Vsem, ki se z mislijo pomudite pri 
njej, postojite ob njenem grobu ali ji 

prižigate svečko, iskrena hvala.

Vsi njeni

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

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

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 89. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, 

brat in stric

FRANCE BLEJC

iz Mengša
27. 11. 1930–18. 7. 2019

Ob težki in boleči izgubi se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste se mu po-

klonili v poslovilni vežici, nam darovali 
sveče, cvetje, svete maše. Hvala za 

vsa izrečena sožalja in hvala vsem, ki 
ste ga veličastno pospremili na njegovi 

zadnji poti.
Posebno zahvalo izrekamo g. županu 
Francu Jeriču za govor, PGD Men-
geš, Gasilski zvezi Mengeš, Gasilski 
zvezi Slovenije, gasilcem, gasilkam, 

gasilskim veteranom in veterankam iz 
različnih gasilskih društev, g. Stanetu 

Šimencu in vsem pritrkovalcem in 
pritrkovalkam, celotni Mengeški godbi, 
pevcem. Hvala vsem govorcem različ-
nih društev na žalni seji v KD, hvala g. 
župniku Marku Koširju in g. Bogdanu 
Dolencu za lepo opravljen cerkveni 
obred in govor. Hvala tudi sosedom, 

prijateljem, znancem ... skratka vsem, 
ki ste bili kakorkoli vpleteni v njegovo 

življenje.

Hvala Vam, ki ste bili del njegovega 
življenja, ga spoštovali in imeli radi. V 

naših srcih bo živel večno.

Vsi njegovi

V SPOMIN
V 93. letu starosti nas je zapustila draga, 

mama, babica, prababica in tašča

ŠIMENC VERA
rojena  Sršen

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena 

sožalja, darovane sveče in darovane 
maše.

Iskreno se zahvaljujemo DU Mengeš, 
Zvezi borcev Mengeš, PGD Mengeš 
in osebju Doma počitka Mengeš za 

dolgoletno oskrbo.

Vsi njeni
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ZAHVALE - OGLASI



 

8. VELIKA NAGRADA  OBČINE  MENGEŠ 2019
   

  
DATUM:   NEDELJA, 06.10.2019  
 

KRAJ:    MENGEŠ 
 

NIVO TEKMOVANJA: DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE ZA DEČKE IN DEKLICE A,B,C, MLAJŠE IN 
STAREJŠE MLADINCE / MLADINKE ter dirka za rekreativne kolesarje  

 

ORGANIZATOR:   
 

TEKMOVALNA PROGA:  Krožna  proga v  dolžini  1000 metrov 
 

POTEK TEKMOVANJA: 

  
PRENOSI: Po  pravilniku  KZS za tekmovalce z licencami. Merjenje  prenosov: 15min  pred  

startom 
 

START-CILJ:  Na Slovenski cesti pred občinsko zgradbo v Mengšu, Zavrti, Grobeljska cesta, Šolska  
ulica, Ogrinovo 

 

PRAVICA  NASTOPA: Vsi dečki in deklice A,B,C, Ml.mladinci, ml.mladainke in starejši mladinci/ke z vel javnimi 
licencami za  leto  2019 

 

KATEGORIJE REKREACIJA  moški: do vklj.30.let, do vklj. 40. let, do vklj. 50. let, nad 50.let 
 ženske: do vklj.35.let, nad 35.let 
 

DVIG  ŠTARTNIH  ŠTEV.: V pisarni dirke - Kulturni dom Mengeš   
 

STROŠKI: Organizator  nosi  stroške  organizacije  in  nagrad, ostale  stroške nosijo udeleženci 
sami.   Za udeležence rekreativne tekme prijavnina 10 EUR.  

 

NAGRADE: Po pravilniku  KZS  in za prve tri v kategoriji med rekreativci 
 

PRITOŽBE: Pritožbe  sprejema  glavni  sodnik  15  min.  po  objavi rezultatov. 
 

SPLOŠNO: Tekmuje  se  po  tehničnem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  
pridržuje  pravico  spremembe  tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. V 
kategoriji Dečkov A in B, ter mlajših in starejših mladincev  bo kriterijska dirka, kjer se bo 
točkoval  vsak  tretji  krog , (pri  starejših  mladincih  bo  cilj  na  Mengeški  koči  vreden 
20 točk, nato 10, 8, 7,6,5,4,3,2,1,)v dirki dečkov C in rekreativni dirki pa bodo tekmovalci in 
tekmovalke  vozili  na  končni  cilj. Vsi   tekmovalci   vozijo  na   lastno   odgovornost.  S  
svojim startom,  se  obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu s  tem  razpisom, ter  da  
bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in  sodnikov. Organizator  ne  
odgovarja  za posledice, ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi 
ne za škodo, ki  jo tekmovalci povzročijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi.  

 

PRIJAVE: Prijave  sprejemamo  vključno  do  04.10.2019  preko aplikacije  www.prijavim.se 
Informacije:,tel.:041 519 419, e-pošta: primoz_ jeretina@t-2.net  

      

kategorija: Ženske in Moški 
Rekreativna dirka 

dečki C / 
deklice  B in C         

dečki B / 
deklice A 

dečki A / 
mlajše mladinke 

Mlajši mladinci / 
Starejše mladinke 

Starejši mladinci 

število  krogov 15 12 15 18 24   30 + vzpon na 
Mengeško kočo 

dolžina 15.000m 12.000m 15.000m 18.000m 24.000m 32.000m 
pričetek  
tekmovanja 

9.00 9.30  10 min po 
cilju C 

10 min po cilju 
B 

10 min po cilju A 10 min po cilju 
Ml.mladincev 

Kolesarsko društvo Mengeš
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27. tradicionalni

SEJEM V MENGŠU
POD VELIKIM ŠOTOROM - OD 20. DO 22. SEPTEMBRA 2019

 PETEK, 22. september  
15:00	 Srečanje	starejših	gasilcev	in	gasilk	regije	Ljubljana	III
	 organizator:	Gasilska	zveza	Mengeš
	 za	dobro	razpoloženje	poskrbijo	veterani	Mengeške	godbe
20:00	 Največja	in	najbolj	divja	slovenska	veselica:	vstopnina:	4eur
 Petkova PUUUUUMPAAAAAAAA!!!!!! &  DJ Yohny   
 MAMBO KINGS

Organizatorja	prireditve	
27.	Sejem	v	Mengšu:
Kulturno	društvo	
Mihaelov	sejem,	Mengeš
mihaelov.sejem@gmail.com

Pokrovitelj	
27.	Sejma	
v	Mengšu

Generalni	sponzor	27.	Sejma	v	Mengšu

vstopnina 5 eurPETEK, 20. september
20:00 ..ZVITA FELTNA in MAMBO KINGS  

SOBOTA, 21. september
9:00 ......Začetek sejma
10:00 ....Odprtje 27. Sejma v Mengšu
10:30 Mladi – mladim: nastop mladih glasbenikov, folkloristov in plesalcev 
 godalni orkester Mihaelove strunce /mentor: Hervin Jakončič/
 otroška folklorna skupina OŠ Mengeš /mentor: Boštjan Svete/
 učenci šole diatonične harmonike Roberta Stoparja
 plesna skupina AIA, Mladinski center Mengeš/mentorica: Sanja Tomšič/
13:15 ....Otroška gledališka predstava: Zavod Enostavno Prijatelji
14:15 ....Čarovniško doživetje: Jole Cole
15:15 ....Klub harmonikarjev Stopar
16:00 ....Sejmarji, glasbena sekcija KD Mihaelov sejem 

/ vodja: Marjan Urbanija/
16:45 ....Trio Roberta Smolnikarja
18:00 ....Akrobatska skupina BOBRI
19:00 ....Veliki jubilejni koncert: 

 MENGEŠKA GODBA /kapelnik Dimitrij Lederer/ z GOSTI             
21:40 ...Zabava z ansamblom SLOVENSKI MUZIKANTJE

NEDELJA, 22. september
10:00 ....SVETA MAŠA ZA BOŽJE VARSTVO PRI PROSTOVOLJNEM DELU GASILCEV
 Sv. mašo bo daroval mengeški župnik g. Marko Košir, pri maši sodelujejo
 Mengeška godba, pevci zborov Sv. Mihaela in  Gasilska zveza Mengeš

11:15 ...KVATROPIRCI z gostjo 
12:00 ....Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem  /mentor: Robert Stopar/
13:10 ....Ob 135. letnici Mengeške godbe

 FESTIVAL PLESNE GLASBE »PLEŠEMO Z GODBO«
 Soorganizator JSKD, območna izpostava Domžale 
 Mengeška godba - veterani, Godba Domžale, 
 Pihalna godba Moravče, Godba Lukovica, Mestna godba Metlika, 
 Papirniški pihalni orkester Vevče, Puhački orkestar – limena glazba KUD-a Matka Laginje   
 Sv. Lovreč; Stopar kvintet
 Podelitev priznanj izvirnim stojnicam                   
21:00 ....Zaključek sejma

TOMA	PRIREDITVE,	gostinske	storitve,	
Boštjan	Zadravec,	s.p.,	toma.prireditve@siol.net

19.

Kulturno društvo Mihaelov sejem Mengeš napoveduje
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letos na novi lokaciji:
©PORTNI PARK MENGE©!

  SOBOTA, 24.9.2011
 9.30-10.30 SLAVNOSTNO ODPRTJE 19. MIHAELOVEGA SEJMA
                       - fanfare, dvig sejemske in občinske zastave
                      - nagovor in začetek sejmarjenja z melodijami Mengeške godbe
 10.30-11.00 Lutkovna predstava: BORIS KONONENKO (PROGRAM ZA OTROKE!), igrico poklanja
  družba NLB Vita d.d. Življenjska zavarovalnica in NLB  d.d. Poslovalnica Mengeš
 11.00-11.15 GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE MENGEŠ pod okriljem Hervina Jakončiča
 11.15-11.30 Lutkovna predstava: HUDAMUS (PROGRAM ZA OTROKE!), priredba Trdinove pripovedke 
  literarno-etnološkega krožka OŠ Mengeš, pod vodstvom mentorice Dragice Železnikar
 11.30-12.30 KLUB HARMONIKARJEV STOPAR
 12.30-12.45 Lutkovna predstava: HUDAMUS (PROGRAM ZA OTROKE!), priredba Trdinove pripovedke 
  literarno-etnološkega krožka OŠ Mengeš, pod vodstvom mentorice Dragice Železnikar
 12.45-13.15 Nastop pevskega zbora strokovnih delavcev VRTCA MENGEŠ
 14.00-19.00 15. FESTIVAL KORAČNIC
  - tekmovanje godb v izvajanju koračnic
  - predstavitev novih koračnic 
  - koncert Mengeške godbe
  - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
  Nastopajo: Godba na pihala Semič, Godbeno društvo Alpina Žiri, Občinski pihalni
  orkester  Trebnje, Pihalni orkester Bežigrad, Rudarska godba Hrastnik, Mengeška godba
 20.00-24.00 POP DESIGN

  NEDELJA, 25.9.2011
 9.00-10-00 SV. MAŠA OB PRAZNIKU FARNEGA ZAVETNIKA SV.MIHAELA
 10.30-12.45 Koncert članov sekcije HARMONIKARJEV KD MIHAELOV SEJEM, pod vodstvom
  Francija Veiderja in KD MS ansambel KOSCI, pod vodstvom Marjana Urbanije  
 13.00-14.00 UČENCI DIATONIČNE HARMONIKE
 15.00-16.00 Nastop FOLKLORNE SKUPINE TRZINKA iz Trzina
 16.00-17.00 Nastop MENGEŠKE GODBE
 18.00 Podelitev priznanj najbolj izvirni stojnici domače in umetne obrti
 17.00-22.00 Z glasbo in plesom v zaključek sejmarjenja z ansamblom SAŠA AVSENIKA

  Vljudno vabljeni!

www.subelj.si
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