Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, april 2018, letnik XXV, številka 4

»Na prvem snemanju sem
imela tremo, potem pa
ne več. Bilo me je malce
strah, ker nisem vedela,
kako se bom počutila pred
kamero.«
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je ustvarjalen bit, ki določa
posameznika, skupnost in narod.
Vso prizadevnost, ustvarjalnost in
požrtvovalnost pa so prepoznali
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Mengeš.
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od APRILA 2018 
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
*KONOPLJINA ČAJANKA, v sredo, 11. 4. 2018, ob 17:00, v Mladincu (Barbara in Lenart s kmetije Vrindika)
*Predavanje KAKO BITI DOBER, A NE NAIVEN, v sredo, 18. 4. 2018, ob 18:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*TURNIR V BADMINTONU, v soboto, 21. 4. 2018, ob 16:00, v ŠD Partizan (Simon Štebe)
*Zanimivo popotovanje JORDANIJA, v sredo, 25.4.2018, ob 18:00, v Mladincu (Uroš K. in Lea A.)
*Movie night risanka – RATATOILLE, v soboto, 28.4.2018, ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*UPORABA KOPRIVE V PREHRANI, v sredo, 9.5.2018, ob 18:00, v Mladincu (Ines Beno)
*SMISEL ŽIVLJENJA IN IZVOR TRPLJENJA, v sredo, 16.5.2018, ob 18:00, v Mladincu (Zoran Vodopija)
*ODPRTO STREET DANCE TEKMOVANJE PLEŠ', v soboto, 19.5.2018, ob 12:00, v ŠD Partizan (Sanja Tomšič)
*Zanimivo popotovanje MALEZIJA, v sredo, 23.5.2018, ob 18:00, v Mladincu (Nina Zalaznik)
*ZAUPANJE - KAKO IN KOMU ZAUPATI, v sredo, 30.5.2018, ob 18:30, v Mladincu (Andrej Pešec)
*Zanimivo popotovanje – LAPONSKA, v sredo, 6.6.2018, ob 18:00, v Mladincu (Agata Štular)
PLES in VADBA
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18:00 do 19:00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00,
članska skupina, v torek in četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske) ,ob četrtkih, od 17:00 do 18:00,
v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič )
*PILATES ZA MLADE NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*PILATES, ob torkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca(Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVETOVANJE
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16:00 – 21:00 (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in
študente, v Mladincu (Rok Resnik)
* BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com, enkratni razgovor ali cikel 12
srečanj, v Mladincu (Urška Vahtar, praktikantka transakcijske analize pri dr. Milivojeviču, trenerka (sport mental)
*TEČAJ ANGLEŠČINE, v ponedeljek od 17:15-18:45 (2. in 3. razred), v prostorih MC (Vanja Vojvodič)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 –
16:30, ali po dogovoru, izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)

VABILO NA SPOMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO 2018
Vabilo na spomladansko ZAKLJUČNO ČISTILNO
AKCIJO, ki bo v soboto, 21. aprila 2018.
Zbor udeležencev je ob 9. uri na parkirišču
za Kulturnim domom Mengeš.
Na zbornem mestu boste dobili vreče in rokavice, prosimo pa, da s seboj v čim večjem številu prinesete grablje,
rovnice ….
Zaključek akcije planiramo okoli 11. 30. Po zaključku čistilne akcije se bomo okrepčali z malico in pijačo.
Vodji skupne čistilne akcije sta Franc Zabret (Topole) in Bogo Ropotar (podžupan Občine Mengeš) v sodelovanju
s Turističnim društvom Mengeš ter Občino Mengeš.
Udeleženci se udeležijo čistilne akcije na lastno odgovornost.
Dovolite torej, da vas povabimo, da se v kar največjem številu udeležite skupne čistilne akcije, naj bo to tudi
odraz naše skupne zavesti za lepo in čisto okolje.
Občina Mengeš in TD Mengeš
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo
biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano telefonsko 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 nenaročenih 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 do 30. aprila 2018
MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.
menges.si; Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490 844, e-pošta: mengsan@menges.si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Matej Hribar,

Veselje do športa pomeni
uspeh
Beseda »judo« je sestavljenka več besed, ki imajo različen pomen.
JU pomeni nežnost, mehkoba, uglajenost ... DO pa pot, način, načelo ... Če vse skupaj združimo v eno pomen, judo pomeni »mehka
pot, pot nežnosti kot tudi pot sproščenosti in prilagodljivosti.

Aleš Janežič, Bogo Ropotar, Jože Vahtar, Tomaž Štebe, Mirjan Trampuž;
Uredniški odbor: Štefan Markovič, Blanka Tomšič; Lektoriranje: Grega Rihtar s.p.
(za Artline d.o.o.); Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o., tel.: 01 7291190, artline.
design@siol.net, www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Oglasi in zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 7247106, e-pošta irena.
kosec@menges.si; Naklada: 3.000 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je
brezplačna in jo dobijo praviloma vsak drugi petek v mesecu vsa gospodinjstva v
občini Mengeš, vpisana je v razvid medijev MK pod zaporedno številko 357.
Spletna izdaja: Mengšana ISSN 2536-3999
Zgodba z naslovnice: Eva Brank iz Mengša. Foto: Edvard Vrtačnik
Naslednja številka Mengšana izide v petek, 18. maj 2018

Kot lahko rečemo, pa je judo poleg fizičnega, tudi način razvoja samega sebe v duhovnem smislu. Vse to se vidi tudi v samem življenju,
ko se odrekaš, prilagajaš, trudiš, da dosežeš zastavljeni cilj. V judu je
to pot do zmage, v mojem osebnem življenju, pa je to uspeh v šoli,
vpis na želeno srednjo šolo in še kak skriti, oseben cilj.
Šport, še posebej pa judo, ti res lahko veliko da. Meni je dal ogromno.
Prišel sem celo do spoznanja, da brez uspeha v šoli tudi ne bo uspeha
v judu in ko sem to spoznal, je šlo vse v pravo smer.
Torej, šport je nekaj najlepšega, če je ob tem prisotno veselje, v nasprotnem primeru, pa je napor, ki nas ne pripelje do uspeha. Jaz
imam to srečo, da to veselje imam in želim si, da bi čim več mladih
našlo to, kar sem našel jaz.
Nik Purnat
Mengšan – marec 2018
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Ureditev mestnega
središča Mengša
Potrudimo se za zdravje
7. april – svetovni dan zdravja, mi je dal priložnost za razmislek o tem, kako zelo pomemben člen v kakovosti življenja
je naše zdravje. Ob tem se je vsekakor pomembno vprašati,
kaj pravzaprav zdravje je in kakšen odnos imamo do njega. O
njem je vredno razmišljati, saj nanj v življenju vplivajo številni
dejavniki. Vsak dan znova in znova poslušamo »o nujnosti
zdravstvene reforme«, vendar se sprašujem tudi sam, kje z
njimi začeti in kje končati. Morda bi to zmogla stroka, vendar žal vmes posega tudi politika. Nujno potrebno je poiskati
rešitve oziroma najti sistem v zdravstvu, ki bi bil sposoben
delovati v zadovoljstvo vseh. Tistih, ki zdravljenje potrebujejo
in vseh zaposlenih v zdravstvu.
Tudi sam kot občasni uporabnik vem, kaj občutim, ko moram pri svojih
letih že obiskati zdravnika, če že ne nujno, pa preventivno, vsaj po
nasvetu moje žene. Do sedaj sem imel to »srečo«, da v preteklosti zdravstvenih storitev nisem prav veliko potreboval. Če že moram obiskati
svojo prijazno in zavzeto zdravnico dr. Kovačevo, me veseli, da si zna
vzeti čas zame in mi prisluhniti. Njena komunikacija in opora v težavah
odžene marsikateri strah. Polna čakalnica tudi kaže na njeno dobro
delo. Priznam, tudi mene čakanje pri zdravniku »utruja«, vendar si sedaj rečem: »Nič hudega, to je čas, ki ga namenjam svojemu zdravju.«
Ob vseh naporih sodobnega časa, kot na primer prekomerna obremenitev v službi, slabe prehranjevalne navade, osebne stiske, s tem pa
tudi stres, ki ga doživlja vsak na svoj način, je stres tudi eden od spodbujevalcev marsikatere bolezni, ki nam zmanjšujejo kakovost življenja.
Zaradi številnih vzrokov, ki nas lahko pripeljejo do »drugačnega« stanja,
se je o zdravju razvilo veliko teorij. Dejstvo je tudi, da so se teorije in
vedenja o zdravju skozi stoletja zelo spreminjala. V današnjem času pa
nas na »trgu« dnevno zasipavajo z različnimi alternativnimi metodami
zdravljenja, z nešteto čudežnimi napitki, izdelki za prehrano in raznimi
nasveti, kaj početi in kako živeti, da bomo še bolj zdravi. Dejansko je šlo
vse že tako daleč, da tudi za zdravega človeka najdejo »zdravilo«. Pa je
vse to res? Sam ne verjamem, da je čisto vse dobro za naše zdravje. Ob
vsem tem menim, da je najbolj pomembno to, da vsak pri sebi poišče
tisto, kar mu koristi. Pregovor pravi: »Narava, čas in potrpljenje so trije
veliki zavezniki zdravja.« Veliko nam pove, vendar sam še vedno prisegam tudi na tiste napotke, ki govorijo o zmernosti na vseh področjih
življenja, ki pa se jih na žalost tudi sam ne držim vedno, saj so skušnjave vse prevečkrat prevelike. Pravilna uravnotežena prehrana, gibanje in
počitek so prav gotovo tudi tisti osnovni elementi, ki dokazano izboljšujejo naše počutje. Ob vseh nasvetih iz okolice bomo vedno znova
ugotovili, da če se sami ne bomo potrudili za svoje zdravje, nam tudi
zdravstveni sistem ne bo prav v veliko pomoč. V življenju se je za pomembne stvari vredno potruditi in zdravje je vsekakor ena izmed njih.
Morda se je prav za to vredno poglobiti vase, se potruditi, tudi tako, da
vsaj delček svojega časa namenimo samo sebi. Pa naj bo to le kratek
sprehod, ali pa tisto, kar nas bogati, nas napolni s pozitivno energijo in
nam omogoči dobro počutje. Želim vam, spoštovani bralci, da bi bilo
zdravje vaš stalni sopotnik.
Bogo Ropotar, podžupan
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V četrtek, 22. marca, so bila na seji Občinskega sveta Občine Mengeš predstavljena izhodišča za pripravo predloga
za mestno središče Mengša. Pri predstavitvi izhodišč je
bilo v ospredju razmerje med obstoječimi objekti in drugimi, predvsem zelenimi elementi v prostoru ter potrebami po novih prostorih, npr. parkirišča ob Kulturnem domu
Mengeš in še neizgrajene Športne dvorane Mengeš, urejen
prostor za tržnico in drugo.

Mengeš bo dobil novo mestno jedro

Občina Mengeš je v letu 2017 pristopila k projektu ureditve
novega mestnega središča naselja in občine Mengeš. Glede na
obstoječe objekte, Športni park Mengeš, Osnovno šolo Mengeš,
Športno dvorano Mengeš, Staretov grad, Oranžerijo in druge
objekte ter zelene površine, se je oblikoval predlog ureditve središča v neposredni bližini stavbe Občinske uprave Mengeš. V
tem predelu bi uredili prostor za tržnico, parkirno hišo v dveh
nivojih, mestni vodnjak, knjižnico, javne sanitarije in druge prostore za izvajanje vsebin in dogodkov v občini.
Izhodišča so bila predstavljena v obliki filma, ki je objavljen
na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=L8dkogHomLw
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Mengeš so se seznanili s projektom in podprli predlog ureditve mestnega središča Mengeš.
Besedilo: Občinska uprava Mengeš

Vsem občankam in občanom
želim ob 27. aprilu in 1. maju
prijetno praznovanje.
Župan, Franc Jerič

OBČINA

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o sodelovanju s predstavniki družbe DRI povedal: »V letu 2016 smo se začeli intenzivno pogovarjati z odgovornimi za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Vesel sem, da so bili vseskozi aktivni in da lahko danes govorimo o začetku gradnje v
gradbeni sezoni 2018.«

Gradnja obvoznice v gradbeni sezoni 2018,
uporabno dovoljenje v začetku leta 2019
V četrtek, 22. marca, je na Občinskem svetu Občine Mengeš Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov
družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana, svetnicam in svetnikom v točki Poročilo o gradnji obvoznice Mengeš
predstavil opravljene aktivnosti za začetek gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. V predstavitvi je izpostavil zgodovino gradnje celotne povezovalne ceste Želodnik–Vodice in prizadevanja župana Občine Mengeš Franca Jeriča za
izgradnjo manjkajočega del obvoznice v občini Mengeš.
Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI
upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana, je najprej predstavil zaplete
ob pristojnostih, ki so jih na pobudo Franca Jeriča, župana Občine
Mengeš, in s posredovanjem ministra dr. Petra Gašperšiča, rešili na
Ministrstvu za infrastrukturo v drugi polovici leta 2016. Nato je družba DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana povzela postopke, ki
jih je bilo treba ponoviti za oddajo popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, od pridobitve zemljišč, ponovljenega javnega razpisa za pridobitev projektanta, do pridobitve vseh potrebnih soglasij.
V razpravi pa je pojasnil: »Na DRI smo si prizadevali, da bi se gradnja manjkajočega dela obvoznice začela v gradbeni sezoni 2018. Z
zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da bomo pri tem uspešni. Smo
v zaključni fazi dopolnjevanja že oddanega gradbenega dovoljenja.
Pripravljen je razpis za izbiro izvajalca, ki bo gradil 1817 m dolge

trase v ocenjeni vrednosti 2,3 mio EUR z DDV. Po končani izgradnji
v občini Mengeš bomo nadaljevali s projektom povezovalne ceste
Želodnik–Vodice v občini Vodice.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o sodelovanju s predstavniki družbe DRI upravljanje investicij,
d. o. o., Ljubljana povedal: »V letu 2016 smo se začeli intenzivno
pogovarjati z odgovornimi za gradnjo manjkajočega dela obvoznice
v občini Mengeš. Vesel sem, da so bili vseskozi aktivni in da lahko
danes govorimo o začetku gradnje v gradbeni sezoni 2018.«
Občinski svet Občine Mengeš je razpravo o seznanitvi s poročilom o
gradnji manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš zaključil z obljubo, da bo še naprej spremljal aktivnosti tako v povezavi z gradnjo
kot samo izvedbo.
Besedilo: Občinska uprava Mengeš

Občina Mengeš v vseh pomembnih pogledih
poslovala v skladu s predpisi
V maju 2017 je Računsko sodišče Republike Slovenije začelo postopek revizije pravilnosti poslovanja Občine Mengeš. Pregled je zaključilo marca 2018, ko je Računsko sodišče sprejelo Revizijsko poročilo, v katerem ugotavlja, da občina v vseh
pomembnih pogledih poslovanja deluje skladno s predpisi, zato tudi ni bil izrečen noben popravljalni ukrep.
Računsko sodišče je Občini Mengeš skladno z izdanim mnenjem s
pridržkom, podalo dve priporočili, ki se nanašata na okrepitev delovanja notranjih kontrol pri pripravi proračuna in zaključnega računa
ter pri dodeljevanju tekočih transferov nepridobitnim organizacijam
in ustanovam.

Revizijsko poročilo št. 324-21/2017/26, z dne 30. marca 2018, je
bilo objavljeno na spletni strani Računskega sodišča, www.rs-rs.si, v
rubriki Revizije/Arhiv revizij v torek, 3. aprila 2018.
Besedilo: Občinska uprava Mengeš
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Na občinskem svetu Občine Mengeš je bil
predstavljen tudi projekt Regionalne kolesarske
povezave občin severno od Ljubljane
Predlog projekta sta svetnicam in svetnikom predstavila Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, in Barbara Strajnar,
koordinatorka projekta. Projekt Regionalne kolesarske povezave predvideva povezavo Mestne občine Ljubljana ter občin
Trzin, Mengeš in Kamnik.
Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš je svetnicam in
svetnikom pojasnil: »V okviru Evropske kohezijske politike je v tej
finančni perspektivi za regionalni razvoj na voljo 420 milijonov
evrov. Občine smo bile konec leta 2017 s strani Regionalne
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije pozvane k oddaji
projektnih predlogov za črpanje teh sredstev. Zainteresirane občine
smo pristopile k oblikovanju predloga projekta za vzpostavitev
regionalne kolesarske povezave. Spodbujanje multimodalne
urbane mobilnosti je namreč ena od petih prioritetnih vsebin, za
katere je možno črpati sredstva. Projekt je bil izbran kot ustrezen
in bo za upravičene stroške 100-odstotno sofinanciran, zato
ocenjujemo, da je finančni vložek občine glede na prednosti, ki jih
prinaša, upravičen.«
Barbara Strajnar, koordinatorka projekta, je na predstavitvi
predloga projekta izpostavila: »Projekt obravnava načrtovanje
in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne
mobilnosti na relaciji Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana. Izboljšanje
infrastrukturnih pogojev bo omogočalo dnevno migracijo s kolesom
predvsem občankam in občanom vključenih občin. Gre za eno od
najbolj urbaniziranih regij v državi. Z izgradnjo omenjene kolesarske
infrastrukture ne bomo omogočili samo zmanjšanja toplogrednih
plinov oziroma porabe fosilnih goriv, ampak prebivalcem območja
omogočili zdrav način transporta.«

Projekt Regionalne kolesarske povezave občin severno od Ljubljane smo občine začele pripravljati v letu 2017. V letu 2018 je
predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, v
letu 2019 odkup zemljišč, v letih 2020 in 2021 pa sama gradnja
kolesarske infrastrukture. V času trajanja projekta bo potekalo tudi
intenzivno ozaveščanje javnosti o prednostih in pomenu kolesarskega prometa za zmanjšanje toplogrednih plinov in seveda zaradi
pozitivnega vpliva na zdravje.
Kolesarska povezava je predvidena kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in
udobno kolesarjenje ter bo hkrati učinkovito povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. S tem bo vsem udeležencem
v prometu omogočila hitro in varno kolesarjenje kot alternativo
vožnji z osebnim avtomobilom. Kolesarska povezava bo omogočala tudi hitro, varno in udobno kolesarjenje v rekreacijske namene.
Celotna investicija je v vseh štirih občinah, Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana, ocenjena, glede na tekoče cene, na 3.734.217
evrov (DDV je vključen), od tega je delež občine Mengeš 716.934
evrov (DDV je vključen). Delež občine Mengeš se bo financiral iz
EU sredstev, v višini 485.703 evrov, nacionalnih sredstev, v višini 121.426 evrov in iz občinskega proračuna, v višini 109.805
evrov.
Besedilo: Občinska uprava Mengeš

Občina Mengeš bogatejša za nov avtomatski
defibrilator
V petek, 23. marca, je v prostorih Občine Mengeš direktor podjetja PERFEKTA, d. o. o., iz Kamnika, nekdanji občan
Mengša, gospod Klemen Zobavnik, županu Občine Mengeš Francu Jeriču kot donacijo izročil v uporabo nov avtomatski
defibrilator, skupaj z zunanjo omarico, odporno na zunanje vremenske vplive.
Podjetje se je ob koncu lanskega leta odločilo, da bo namesto novoletnih daril sredstva v ta namen raje porabila za kaj koristnejšega.
Tako je v podjetju padla pobuda, da se kupi nov avtomatski defibrilator za prebivalce občine Mengeš, ki bo nameščen zunaj in ga
bodo lahko v primeru urgentnega stanja uporabili občani za pomoč
osebi pri zastoju srca.
Pobuda je padla na plodna tla, razgovori in svetovanja o izbiri ustrezne aparature so stekli in danes lahko z veseljem poročamo o novi
pridobitvi. Defibrilator bo nameščen na zunanji steni stavbe župnišča na naslovu Trdinov trg 9, Mengeš in bo tako dostopen občanom
24 ur na dan.
Občina Mengeš se podjetju Perfekta, d. o. o., najlepše zahvaljuje za
prejeto donacijo.
Defibrilator bo nameščen na zunanji steni stavbe župnišča na naslovu
Trdinov trg 9, Mengeš
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Besedilo in foto: Občinska uprava Mengeš

VOLITVE - REFERENDUM
Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 6/18-odl. US),
izdaja Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja
4. volilne enote

2a, 4, 6, 8, 12, 14 in Zavrti 33, 35, 36, 37, 39,
41 in 43.

VOLIŠČE 4.11.25 - KMEČKI TURIZEM BLAŽ
1.
Dobeno 9, Dobeno

VOLIŠČE 4.11.21 – ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ I
Trdinov trg 9, Mengeš

Dobeno.

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ
VOLIŠČ

Mengeš: Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica,
Grobeljska cesta vsa razen 100, Jelovškova ulica
2, 2a, 4, 11, 13, 14 in 15, Linhartova cesta 24, Liparjeva cesta 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 9, 11, 13
in 15, Slovenska cesta 38a, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 59, 61, 63, 65 in 67, Stara pot, Šubičeva
ulica, Trdinov trg ves, razen 18, Trubarjeva ulica 2,
4, 6 in 8, Vodnikova ulica in Zoranina ulica.

za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem
referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki bo v nedeljo, 13. maja 2018
VOLIŠČE 4.11.17 – GASILSKI DOM TOPOLE
Topole 21, Topole.
VOLIŠČE 4.11.18 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ I
Šolska ulica 11, Mengeš

VOLIŠČE 4.11.22 – ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ II
Trdinov trg 9, Mengeš

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

Mengeš: Baragova ulica, Bognarjeva ulica, Cankarjeva ulica 2, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 16a,
16b, 18, 21 in 23, Glavičeva ulica, Gregčeva ulica,
Jelovškova ulica vsa, razen 2, 2a, 4, 11, 13 in 15,
Koblarjeva ulica, Linhartova cesta vsa razen 24 in
33, Liparjeva cesta 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 18,
18a, 19, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 22e, 22f, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35,
36, 38, 40, 42, 44, 48 in 60, Muljava, Omejčeva
ulica, Pri bajerju, Pristava, Rašiška cesta, Ropretova
cesta, Slovenska cesta 54, 56, 56a, 56c, 56d, 58,
60, 60a, 60b, 62, 62a, 62b, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76 in 78 in Trubarjeva ulica 1, 3, 5, 7, 9 in 11.

VOLIŠČE 4.11.19 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ II
Šolska ulica 11, Mengeš

VOLIŠČE 4.11.23 – VRTEC SONČEK
Zoranina 5, Mengeš

Mengeš: Balantičeva ulica, Detelova ulica, Glavni
trg ves, razen 8, 9, 13, 15 in 17, Janševa ulica,
Jarška cesta, Kersnikova ulica, Linhartova cesta
33, Mehletova ulica, Ogrinovo, Slamnikarska ulica
1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 19 in 21,
Slovenska cesta od 1 do 38, 38b, 38c, 38d, 38
e, 38f, 39, 41, 41a, 47, 49, 51, 53, 57, Šolska
ulica, Šubljeva ulica, Trdinov trg 18 in Zavrti od 1
do 32 in 34.

Mengeš: Cankarjeva ulica 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 17a in 19, Grobeljska cesta 100 in 102, Hribarjeva ulica, Jarška cesta 2, Liparjeva cesta 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 66,
70 in 72, Maistrova ulica, Murnova ulica, Slomškova ulica, Slovenska cesta 69, 71, 73, 75, 77, 77a,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92,
94, 94c, 96, Ulica dr. Zajca in Zadružniška ulica.

VOLIŠČE 4.11.20 - DOM POČITKA MENGEŠ
Glavni trg 13, Mengeš
Mengeš: Glavni trg 13 in 17, Kolodvorska cesta 2a,
2b, 2c in 2d, Levčeva ulica, Slamnikarska ulica 2,

VOLIŠČE 4. 11.901 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
VOLIŠČE 4. 11.970 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča
na območju okraja.
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.
Številka: 042-7/2018
Datum: 4. 4. 2018
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VOLIVCE
Volivce obveščamo, da sta Okrajni volilni komisiji
10. in 11. volilnega okraja 4. volilne enote sprejeli
naslednje spremembe sedežev volišč in območij volišč v občinah Domžale, Mengeš in Lukovica.
−

−
−

VOLIŠČE 4.11.24 – GASILSKI DOM LOKA PRI
MENGŠU, Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu
Loka pri Mengšu: Gasilska cesta, Grajska cesta, Na
gmajni, Pot na Dobeno, Testenova ulica, Trzinska
cesta, Za Pšato.

Dosedanje volišče GLASBENA ŠOLA
MENGEŠ I, Trdinov trg 8, Mengeš, se
preseli na novo lokacijo: ŽUPNIJSKI
DOM MENGEŠ I, Trdinov trg 9, Mengeš.
Dosedanje volišče GLASBENA ŠOLA
MENGEŠ II, Trdinov trg 8, Mengeš, se
preseli na novo lokacijo: ŽUPNIJSKI
DOM MENGEŠ II, Trdinov trg 9, Mengeš.

Volivce naprošamo naj bodo pozorni na obvestila,
ki jih bo Državna volilna komisija pred izvedbo referenduma in volitev poslala na dom, saj bodo v njih
napisani sedeži volišč.

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - april in maj 2018
KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

sobota, 14. april ob 10. uri

,
Melodije okusov in glasbe: KUH NA V
MENGŠU

Tržni prostor pri gasilsko godbenem domu, Zavrti
2, 1234 Mengeš

KULTURNO DRUŠTVO MIHAELOV
SEJEM

četrtek, 19. april ob 15. uri
- nedelja, 22. april ob 15. uri

TRIDNEVNA TURA - PREMUŽIČEVA STAZA
- NP SEVERNI VELEBIT

SEVERNI VELEBIT

PD Janez Trdina, Mengeš

četrtek, 19. april ob 18. uri

Predavanje: MODERNE ZASADITVE
BALKONSKEGA CVETJA IN VZGOJA
GORENJSKIH NAGELNOV

V prostorih Planinskega društva J.T. Mengeš,
Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš

TURISTIČNO DRUŠTVO MENGEŠ

sobota, 21. april ob 9. uri

SKUPNA ČISTILNA AKCIJA 2018

PARKIRIŠČE ZA KULTURNIM DOMOM MENGEŠ,
SLOVENSKA CESTA 32, 1234 Mengeš

OBČINA MENGEŠ IN TURISTIČNO
DRUŠTVO MENGEŠ

nedelja, 6. maj ob 8. uri

Tura Klobuk iz Hrastnika

HRASTNIK

PD Janez Trdina, Mengeš

torek, 8. maj ob 8. uri

Tura Kamniško sedlo

KAMNIŠKO SEDLO

PD Janez Trdina, Mengeš

sobota, 19. maj ob 8. uri

Tura Križna gora 669 m

KRIŽNA GORA

PD Janez Trdina, Mengeš

sobota, 26. maj ob 7. uri

TRDINOV POHOD - SNEŽNIK

SNEŽNIK

PD Janez Trdina, Mengeš
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INTERVJU: Eva Brank in Andrej Sešek

»Kako sem se učil tekst? Oči mi je prebral, kaj
moram povedati in jaz sem ponovil. Pa je šlo.«

Kaj je Čudogozd?
Andrej: Čudogozd je čudežni gozd. Tam se
dogajajo čudežne stvari. Z Evo imava čudežne predmete. To so … V zadnji oddaji
z naslovom Morje so to bili ogromni morski
konjički. Sicer niso bili pravi.
Kakšna je bila zgodba v oddaji, ki je nosila
naslov Morje?
Andrej: Oba z Evo sva bila oblečena v potapljača. Jahala sva morske konjičke. Skupaj
sva se potopila in sva šla iz enega na drugi
otok. Na otoku sem postal lačen in potem je
Eva šla po hrano in jaz sem našteval, kaj naj
bi prinesla. Nato se je preoblekla v divjega
moža. Jedla sva banane in plesala.

Televizijske zvezde iz
Mengša
Kakšen krasen dan! Ravno pravšnji za obisk Čudogozda. Tam ni nikoli dolgčas.
Tam domišljija oživi. V hipu lahko splezaš na rožo velikanko, skočiš s cveta na
cvet, zajahaš morskega konjička, najdeš zaklad ali postaneš prodajalec čisto
svoje čudotrgovine. Tako pravi predstavitev oddaje za otroke, ki se vrti na
Televiziji Slovenija. V oddaji nastopata dva Mengšana, dva nadobudneža, Eva
Brank in Andrej Sešek. Oba sedemletnika sta nastopila v glavnih vlogah in v
virtualnem svetu raziskujeta realen svet.
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Eno težjih del v igralskem poklicu se mi zdi
učenje teksta. Kako je vama šlo?
Eva: Na papirju so mi dali napisan scenarij.
Z mano sta vadila mamica in ati. Mamica mi
je prebrala tekst, jaz sem ponovila in potem
mi je mamica spet prebrala in je šlo. Nato pa
smo imeli snemanje.
Kako je pa tebi šlo z učenjem teksta, Andrej?
Andrej: Oči mi je prebral, kaj moram povedati in jaz sem ponovil. Pa je šlo.
Snemanje ste imeli običajno ob petkih,
kakšen je bil vaš urnik?
Eva: Tam sta bili Sara in Jelka, ki sta naju
peljali v sobo in nama pomagali vaditi besedilo. Nato smo se preoblekli v kostume,
uredili so mi lase, namazali po obrazu, da

Otroci za otroke
Otroška oddaja Čudogozd nastaja v
Studiu Kriškraš, Otroški in mladinski
program Televizija Slovenija. Je zelo
sodobno zasnovana. Njena posebnost
je virtualno animiranje okolice, zato
igralci igrajo pred modrim zaslonom, ki
tehnično omogoča naknadno simulacijo
ozadja, ki se spreminja glede na zgodbo.
Oddaja je namenjena otrokom, starim
prav toliko, kot sta oba glavna igralca. V
osnovi pa mlade gledalce izobražuje in
jim podaja poljudna znanja ter izkušnje
na sodoben način. Vrti se na Televiziji
Slovenija. Poleg Eve in Andreja v ločenih
oddajah nastopata še dva mlada igralca
Zoja in Ian Matija. Do zdaj so bile predvajane štiri oddaje od desetih. Predvajajo pa jih ob sobotah dopoldan med otroškim programom.

Eva in Andrej sta oba z izkušnjami nastopanja pred kamero

se ne svetim v kamero. Pred snemanjem
smo dobili sendvič in ledeni čaj. Nato smo
šli v studio na snemanje. Tam so bile tri
kamere. Jaz sem govorila, kamera pa me
je snemala. Studio je velika dvorana z enobarvno steno. Zeleno ali modro.
Ali ti je bilo kaj nerodno, si imela kaj treme
na snemanju?
Eva: Na prvem snemanju sem imela tremo,
potem pa ne več. Bilo me je malce strah,
ker nisem vedela, kako se bom počutila
pred kamero. Bilo pa mi je lažje, ko sva se
z Andrejem bolje spoznala.

spraševali o različnih stvareh. Predvsem o
dogajanju v zgodbi.
Andrej, ti pa nisi čisti novinec pred kamerami. Kje si že snemal?
Andrej: Pred to oddajo sem snemal reklame

in kratke filme. Z Evo sva že nastopala v
oddajah Kriškraš. Tam so me opazili in me
izbrali tudi za nastop v Čudogozdu.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Pred nastopom na televiziji sta se poznala le
bežno iz šole, danes pa sta prava prijatelja

Snemanje televizijske oddaje je vedno zanimivo, ker se veliko dogaja. Kaj je vama
najbolj ostalo v spominu?
Eva: Najbolj zanimivo je bilo dviganje s košaro in ko smo jezdili morske konjičke. Nisem se čisto nič bala, ker je bila košara na
tleh in je na koncu samo zgledalo tako, kot
da se dviga.
Andrej: Dviganje s košaro mi je bilo všeč.
Zelo mi je ostalo v spominu, ko sva z Evo
dobila palici, na kateri je bila izrezana riba.
Nato sva s palico mahala in oponašala ribji
glas. Jaz sem bil gospod Ribnik, Eva pa gospa Riba. Na koncu pa sva se oba smejala.
Biti medijska zvezda ni kar tako. Kako so
to komentirali vajini prijatelji in sošolci?
Eva: Prijateljem sem povedala za oddajo.
Prijateljica iz šole me je pohvalila, da sem
bila zelo dobra.
Andrej: Mene so opazili na televiziji in me
Mengšan – marec 2018

9

INTERVJU

Podpora in predanost
staršev
Pri otrocih in njihovem pojavljanju v medijih pa je vedno zanimivo mnenje
staršev ter njihovo spremljanje in spodbujanje otroka k nastopom. Starša
očarljive Eve sta Nataša in Davor Brank, starša nadobudnega Andreja pa
Vesna in Aleksander Sešek. Starši otrokoma stojijo ob strani, ju spremljajo
na snemanju ter so jima v oporo.

Eva je sodelovala že s Studiem Kriškraš,
ki deluje v sklopu RTV Slovenija. Med izbrane pa je prišla, ko je mamica Nataša
na šoli opazila razpis. Eva je zgovorna in
energična punca, zato se ji je zdelo, da je
to lahko zanjo zanimiva izkušnja. Prijavila
jo je na razpis in bila po avdiciji sprejeta.
Prav zaradi dobrih izkušenj z njo, so jo povabili tudi v naslednjo oddajo z imenom
Čudogozd.

Mamica Nataša Brank: »Ko je bila
Eva enkrat na televiziji, sem bila zelo
ponosna. V vsaki oddaji je bila boljša.
Vidi se, da prav uživa v tem.«

Tudi Andrej je že snemal in nastopal pred
kamero. Prva pobuda za prijavo na avdicijo je prišla iz plesne šole Miki, v kateri
je plesal. Tako je svoje začetne izkušnje
že pri štirih letih nabiral v reklamah, ki so
jih snemale nekatere oglasne agencije. Ena
vidnejših sta bili reklama za švicarsko zavarovalnico TCS ter za mlečni riž Nestle.
Sodeloval pa je tudi pri snemanju kratkega
filma, ki pa je še v produkciji.

Mlade gledalce izobražuje in jim podaja poljudna znanja ter izkušnje na sodoben način

Očka Aleksander Sešek: »Otroka sta
bila sproščena in sta se vživela v igro
in scenarij. Pomembno je, da otroka
to rada delata.«

Čudogozd se na Televiziji Slovenija ravno
predvaja in je bilo za Evo in Andreja skupaj
pet snemanj. Potekala so že lani od septembra do decembra. Pred vsakim snemanjem so bile posebne vaje in priprave. Oba
otroka sta po pripovedih staršev uživala in
komaj čakala na snemanje ali vaje, čeprav
je bilo naporno. Starši pa so zadovoljni
tudi nad organizacijo, saj so otroka le pripeljali v prostore televizije in ju prepustili
v varne roke scenaristke Sare Lužovec in
urednice Jelke Ribarič Grabljevec iz RTV
Slovenija, ki sta skrbeli za besedila, sceno,
organizacijo in da je vse potekalo tako, kot
je potrebno.
Oba mlada igralca v okolju, kot ga vidijo gledalci pred malimi zasloni
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Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik
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MENGEŠKI UTRIP

Prenovljena letna kuhinja in letni vrt

Mengeška koča je pridobila certifikat Planinske
zveze Slovenije – družinam prijazna planinska
koča
Planinska zveza Slovenije je krovna organizacija slovenskih planinskih društev, ki upravljajo 164 oskrbovanih planinskih
koč, med katerimi je tudi Mengeška koča na Gobavici. Koča na 433 m nadmorske višine je v lasti Planinskega društva
Mengeš, od leta 1997 pa je njen najemnik Jurij Repanšek, ki skrbi za prenovo podobe, programa in gostinske ponudbe
koče. V letu 2017, ob 60-letnici koče, je tako prenovil klopi, mize in fasado, v letu 2018 pa igrišče za najmlajše, ki so
ga opremili z novimi igrali, toboganom in gugalnicami ter za starše dodali klopi in mize. Planinska zveza Slovenija je
Mengeški koči na Gobavici za prenovljeno otroško igrišče, za domači živalski vrt oziroma druge programe za družine,
prilagojene otroške porcije, prijazno osebje, urejene poti, primerne za družine oziroma najmlajše planince podelila certifikat družini prijazna planinska koča. Ob tem smo se pogovarjali z najemnikom Jurijem Repanškom.
Kako se po več kot dvajsetih letih počutite
na Mengeški koči?
Lahko rečem, da mi je na Mengeški koči še
vedno všeč. Posebej sem ponosen, da se je
stanje od mojega prihoda precej izboljšalo,
povečalo se je število sanitarij, iz enega skupnega prostora na sedem, ki so ločeni za
moške in ženske; posodobljena je električna
napeljava, sedaj je stabilna brez nihanj; obnovljena je bila tudi streha, tako na koči kot
na letnem vrtu in seveda drugo. Najbolj sem
ponosen na izpopolnjeno kuhinjo v koči ter
prenovljeno letno kuhinjo in letni vrt.
Pri obnovi in prenovi prostorov se trudimo ohraniti prepoznavne elemente koče in
okolice ter obiskovalcem zagotoviti sproščeno druženje v naravi in gozdu s prijazno
postrežbo in kakovostno, dobro hrano.
Kaj bi posebej izpostavili?
Posebej sem vesel stalnih sprehajalcev,
obiskovalcev, njihovih komentarjev in zadovoljstva, ko obnavljamo in pripravljamo
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novitete. Večkrat smo že upoštevali njihove
želje.
V zadnjem času, ko smo uredili jurčka in
letno kuhinjo z vrtom, pa se vse pogosteje
k nam vračajo tudi manjše in večje skupine. Zanimivo je, da vseh ne pritegnejo jedi z
žara, ocvrt piščanec ali nedeljska kosila, veliko se jih odloča tudi za enolončnice, ričet,
bograč, joto ali vampe.
Vsako soboto in nedeljo imamo precej obiska tudi zaradi domačih krofov, ki jih bodo
v toplejših mesecih zamenjali jabolčni zavitek, sirovi štruklji, grmada in druge sladice.
Obiskovalcem ponujamo preživetje prostega časa ob čudovitem razgledu v neokrnjeni naravi. Naši obiskovalci, ki se venomer
vračajo, so navdušeni nad kulinariko, igrali
za najmlajše, ter mini živalskim vrtom, živali
pa lahko spoznate tudi od blizu. Vesel sem,
da se ljudje vračajo. To pomeni, da delamo dobro in da jih znamo pritegniti tako z
urejeno naravo, zanimivim programom kot
prijazno postrežbo in dobro hrano.

Kdaj in zakaj ste se odločili za postavitev
domačega živalskega vrta? Z vzdrževanjem
je najbrž kar nekaj dela.
Domači živalski vrt smo postavili za
najmlajše, da lahko v živo vidijo domače
živali in jih nakrmijo. Ko smo prenovili otroška igrala, smo uredili tudi nove prostore za
živali. Sedaj imamo v posebni ogradi koze
in vietnamske prašičke, v prihodnosti bomo
dodali še golobe, kokoši in purane. Med
novitetami je tudi poni Lady, ki bo, ko se
otopli, med vikendom na voljo tudi za jahanje. Za obiskovalce, tudi starejše, ne samo
otroke, je zanimiv tudi konjski hlev, ki je bil
prav tako obnovljen. Trenutno so vsi boksi
polni. Tisti, ki pridejo na kočo zelo zgodaj,
pa lahko vidijo tudi srnjake. Seveda je treba
poskrbeti, da se živali dobro počutijo, redno
čistimo ogrado in jo po potrebi obnavljamo.
Zakaj ste se odločili za obnovo igral?
Stara igrala so bila dotrajana, pa tudi staršem smo želeli omogočiti, da bi lahko svoje

Obiskovalcem ponujamo preživetje prostega časa v neokrnjeni naravi in čudovit razgled na Kamniške Alpe

rebrc, enolončnic in jedi z žara, bomo dodali
še jedi za otroke, hot dog, pomfri, piščančje
medaljončke in drugo.
Še naprej pa želimo ostati sinonim za dobro
počutje, prijazno postrežbo in dobra izbira
za vse ljubitelje kulinaričnih dobrot, za družine, za ljubitelje narave, lepega razgleda in
seveda za rekreativne športnike. Spomladi
pa bomo naši klasični ponudbi dodali postrvi, sardelice in girice ter jedi z žara.

Obiskovalcem ponujamo preživetje prostega
časa v neokrnjeni naravi

otroke opazovali med igro. Odločili smo se
za Hutkov komplet igral s toboganom, ki ga
prej ni bilo in za nove gugalnice. Za starše
smo v bližini igral postavili mize, da jim ni
treba vseskozi tekati z vrta preverjat, kaj se
dogaja na igrišču. Sedaj lahko v miru, v naravi, v gozdu popijejo kavico, se pogovarjajo
in spremljajo dogajanje na igrišču.
Kaj načrtujete v prihodnje?
V okolici koče bomo v domačem živalskem
vrtu, kot sem že omenil, dodali nove vrste
živali, ki smo jih v preteklosti že imeli.
Dogradili bomo tudi obstoječi sistem igral.
V gostinskem delu pa bomo ponudili tudi
kosila med tednom, poleg naše redne ponudbe piščanca, pečenke, pečene krače,

Hutkov komplet igral s toboganom, ki ga
prej ni bilo

Kaj najbolj navduši vaše obiskovalce?
Seveda je na prvem mestu sprostitev v naravi, ki jo dopolnjuje prijazna postrežba in
kvalitetna hrana. Veliko obiskovalcev je
navdušenih nad domačim živalskim vrtom
in urejenim zunanjim vrtom. Obiskovalci so
navdušeni tudi nad čudovitim razgledom na
Kamniške Alpe ter možnostmi za rekreacijo,
od kolesarjenja, teka ter številnih možnosti
za sprehode in pohode, od Mengeške koče
do Rašice je 1,5 ure, do Dobena 1 ura, do
Šinkovega Turna pa 30 min.
Bi radi še kaj dodali?
Zelo dobro sodelujemo tako z občino kot z
društvi, občina pri nas organizira prvomajski
kres, Smučarsko društvo Mengeš suhi veleslalom, Kolesarsko društvo Mengeš kolesarski vzpon na Mengeško kočo, imamo pa tudi
igrišče za metanje podkev ter svojo ekipo, ki
tekmuje v medobčinski ligi. V dobrih odnosih
smo tudi s Planinskim društvom Mengeš.
Besedilo in foto: Tina Drolc

Domači živalski vrt so postavili za najmlajše, da
lahko v živo vidijo domače živali in jih nakrmijo

Obiskovalcem ponujamo preživetje prostega
časa v neokrnjeni naravi in čudovit razgled na
Kamniške Alpe

Za obiskovalce, tudi starejše ne samo otroke,
je zanimiv tudi konjski hlev, ki je bil prav tako
obnovljen

Prenovljena letna kuhinja in letni vrt
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DOBENO
Hvala ti, o Bog
Hvala ti za to nebo, za sonce, luno, zvezde,
hvala ti za to zemljo, za oblake dež in grom,
za potoke, reke, morja, za vso vodo,
za sneg in ivje in vetrove divje.
hvala za drevesa, rože in zelene trave,
za vse kar leze, leta, teka, za potke in stezice prave, za
prijatelje, sosede,
za vse nasmehe, objeme in pozdrave.
Prosim te za zadnji dan, naj ne bo mračen in teman, s
svetlobo tvojo le obdan.

Pesem je napisala naša spoštovana sokrajanka ga. Frančiška
Hunjet in lepo sovpada v te praznične, pomladne dni …

Velikonočno žegnanje na Dobenem
Že nekaj let zapored se na Dobenem na velikonočno soboto opravi blagoslov velikonočnih dobrot. Običaj, ki smo ga Slovenci lepo sprejeli, tudi veliko tistih, ki ne verujejo, se udeleži tega prazničnega dogodka, saj je potica in šunka dobra večini,
morda pa je to za marsikoga tudi neuradni praznik pomladi.
Tudi letos je TD Dobeno 31. marca popoldan
v dogovoru z novim mengeškim župnikom,
g. Markom Koširjem, ki se je z veseljem
odzval našemu vabilu, ob 15. uri pri turistični kmetiji Blaž organiziralo že tradicionalni blagoslov velikonočnih dobrot, ki jih tja
prinesejo »žegnat« domačini, pa tudi precej
prebivalcev sosednjih krajev pride k obredu.
V lepem vremenu se obred običajno opravi
pri Anžinovi kapelici, saj lepo obnovljena sušilnica sadja, spremenjena v lično kapelico,
nudi idilično okolje velikonočnemu dogodku.

Slaba vremenska napoved pa je letošnje dogajanje prestavila pod nadstrešek turistične
kmetije Blaž.
Kot v preteklih letih se je tudi letos blagoslova udeležilo zelo veliko ljudi, tudi lepo število otrok je prišlo. Pred podelitvijo blagoslova
je župnik pozdravil vse navzoče, na koncu
obreda pa se jim je zahvalil za darovane prispevke in številno udeležbo pri obredu. G.
Koširju se za lepo izveden obred zahvaljujemo, prav tako tudi KT Blaž, kjer so nam
ponudili streho v primeru slabega vremena.

Verjamemo, da na številno udeležbo velikonočnega obreda vpliva tudi prijetno dobensko
okolje.
Velikonočni čas ima za kristjane globlji pomen, čutijo močnejšo vez z Bogom, zato
vsem, ki verujete, želim doživeto, praznično,
pa tudi z našimi slovenskimi dobrotami polepšano veliko noč. Tistim pa, ki ne verujete ali
ste drugačnih ver, pa en vesel praznik pomladi, z vsemi dobrotami seveda, ki sodijo poleg.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Vpliv visokonapetostnih elektrovodov na okolje
Vsi, ki poznate Dobeno, verjetno veste, da je tu poleg svežega zraka, lepih razgledov in privlačne narave, tudi trasa visokonapetostnega električnega daljnovoda, ki povezuje RTP (razdelilno transformatorsko postajo) Podlog na Štajerskem z RTP
Beričevo in Kleče. Pogled na daljnovod pa ni preveč privlačen … Glede na to, da ima dobršen del prebivalcev na Dobenem
svoje domove pod ali zelo blizu tega elektroprenosnika, je TD Dobeno v sklopu svojih aktivnosti za leto 2018 pripravilo za
krajane in druge občane aktualno predavanje o vplivu visokonapetostnih elektrovodov na okolje.
Predavanje je potekalo v četrtek, 15. marca,
od 18.00 do 19.30, v KT Blaž. Zelo kvalitetno,
strokovno in razumljivo ga je izvedel dr. Stane
Vižintin, vodja oddelka za visoke napetosti in
elektrarne na elektroinštitutu Milan Vidmar v
Ljubljani. Navzoči so na predavanju lahko videli
tudi vzorce prenosnih elementov, prevodnikov
in izolatorjev električne energije za različne
napetosti. Poleg zanimive teme, kjer so navzoči izvedeli, da kljub številnim neodvisnim in
zdravniškim preiskavam ni dokazov, da bi elektromagnetno valovanje bistveno (negativno)
vplivalo na okolico, nam je predavatelj in naš
sovaščan g. Vižintin podal še veliko informacij in različnih podatkov o proizvodnji in porabi električne energije v Sloveniji in primerjavo
s preostalim svetom. Pogled in predvidevanja
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strokovnjakov na prihodnji razvoj te energetske
panoge in aktualne, najbolj vplivne dejavnike,
rudarjenje kriptovalut, električni avtomobili …
Zaskrbljujoča je (pre)hitra rast porabe električne energije v svetu, čeprav je glede na tehnični
razvoj, povečanje prebivalstva, skokovitega povečanja števila el. porabnikov to pričakovano.
Glede na dobro in pravočasno informiranost o
dogodku ter zanimivo temo, predvsem aktualno za vse, ki živimo blizu el. daljnovodov, smo
pričakovali, da bo odziv krajanov Dobena večji.
Maloštevilna udeležba pa daje vtis, kot da je
ljudem vseeno, kaj se dogaja okrog njih, oz.
vtis splošne nezainteresiranosti krajanov. Škoda …
Besedilo in foto: T. Vidrgar

TOPOLE

Vesele butarice v PGD
Topole
V soboto, 24. marca, je bilo v PGD Topole pisano, veselo in
ustvarjalno. Špela Batis je organizirala delavnico izdelovanja butaric, kjer smo združili mladostniški zanos z umirjenimi izkušnjami Bernarde Mejač - Patarčec.
Na Slovenskem že od 7. stoletja naprej na cvetno nedeljo v cerkev
k blagoslovu prinesemo oljke, ki so simbol miru in sprave. Drugo
zelenje povezano v butarice pa predstavlja rodovitnost in življenje.
Priprave na delavnico butaric so potekale že nekaj dni prej, ko
smo v prebujajoči naravi iskali primeren material za izdelavo butaric: bršljan, pušpan, leskove veje, resje in drugo zelenje, ki ga je
narava danes polna. Poleg naravnih darov pa smo za popestritev
butaric pripravili še barvaste ostružke, pisane trakove, suho sadje
in drugo.
Na dan izdelave butaric se je v gasilskem domu zbralo enajst otrok
ter nekaj staršev in mentorjev. Spretna Bernarda nas je naučila
skrivnosti izdelovanja butaric in zato so nam te odlično uspele.
Naredili smo velike in male butarice, bolj zelene in bolj pisane, nekateri dvojne in nekateri celo dve. Poleg lepih butaric smo domov
odnesli lepe spomine, novo znanje in zvrhan koš dobre volje.
Besedilo in foto: Mateja I.

MENGEŠKI UTRIP

Upokojenci, kakšno društveno življenje si želimo?
Vodstvo Društva upokojencev Mengeš (DUM), izvoljeno na nedavnem zboru članov, s prevzemom odgovornosti za
vodenje seveda prevzema tudi trajno nalogo, da preverja, s katerimi vsebinami je možno obogatiti društveni program.
Preverjanje pa pomeni, da kar najbolj upošteva želje in potrebe članstva, seveda pa jih mora uskladiti z materialnimi
možnostmi. Te so, vemo, vedno omejene, a se da marsikaj narediti tudi brez večjih stroškov, včasih tudi brez njih. V
tem primeru pa mora biti obilo dobre volje ter veliko pripravljenosti za prostovoljno delo. Resnici na ljubo – brez tega
v društvu tako ali tako ne gre.
V DUM odlično delujejo športno rekreativne dejavnosti. V vseh si želijo še novih
članov. Sezona je pred vrati in je torej pravi čas za odločitev. Nameravamo pa ustanoviti novo, šahovsko sekcijo. Interesenti,
prijavite se.
Povsem prazno je področje kulturnih dejavnosti. Prepričan sem, da je veliko članic
in članov, ki so bili aktivni kot pevci, igralci, recitatorji in bi se želeli s tem še ukvarjati. Zelo se bomo trudili, da bi ustanovili
kulturne sekcije: pevski zbor, dramsko in
recitatorsko sekcijo (ali pa dramsko-recitatorsko). Tudi tu vas vabim, da pokažete
svoj interes za sodelovanje, da bomo čim
prej vedeli, pri čem smo in da bi se lahko pripravili na začetek jeseni. Največji
problem predstavlja iskanje vodij skupin,
predvsem zborovodje. Vse člane vabim, da

nam pri tem pomagate – vsaka ideja, pobuda ali predlog bodo dragoceni.
V knjižnici Mengeš so veseli vsake naše pobude. Tu bi lahko za zdaj potekali dve dejavnosti, in sicer takoj, ko bi se zbralo vsaj
nekaj interesentov. Ena bi povezovala tiste,
ki imajo radi knjige: bralna ali literarna skupina. Vodja knjižnice Barbara bi pomagala
oblikovati program, potem pa bi delo potekalo, kot bi si želeli sami. V drugi skupini bi
se učili osnov računalništva, in sicer v tečaju za začetnike: osnovna uporaba računalnika in interneta. V upokojenskih društvih
spodbujamo taka izobraževanja, saj lahko
starostnikom v mnogočem olajšajo življenje
in pomagajo rešiti marsikateri problem, za
katerega sicer potrebujemo pomoč mlajših.
Zakaj ne bi vsaj nekaj tega znali sami?
V naslednji številki bomo predstavili še

druge zanimive možnosti za delovanje starejših. Pri tem ne bomo postavljali meja
med člani in nečlani. Naš namen je, da
postane društvo upokojencev organizator
in spodbujevalec aktivnosti za starejše ter
pobudnik programov in različnih ukrepov,
ki bi vsestransko ugodno vplivali na njihovo
življenje.
Oglasite se nam: osebno v društveni pisarni na Trdinovem trgu 14 ob četrtkih med
9. In 12. uro ali v tem času na društveno
telefonsko številko 01 7237 167. Tudi telefonsko številko in e-naslov predsednika
lahko uporabite: 040 354111 ali branko.
lipar@gmail.com.
Vabim vas, da pomagate oblikovati odgovor
na vprašanje iz naslova.
Besedilo: Branko Lipar, predsednik
Mengšan – marec 2018
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Zbor članov McM – AIA
V četrtek, 29. marca, ob 18. uri smo se v Mladincu zbrali člani Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš. Zbora se je udeležilo 52 članov, vseh udeležencev zbora pa je bilo več kot 100. Zbor je potekal malo drugače, mladim bolj zanimivo in prijazno. Odprli so ga naši najmlajši plesalci s točko »Smile« in pionirji z energično točko »Scoobydoo papa«, zaključili pa člani v
ritmih »denshala« in mladinci s točko Boom boom tam tam. Po sprejemu finančnega in nadzornega poročila smo si poslovno
poročilo ogledali s pomočjo foto utrinkov. Člane je pozdravil tudi predstavnik Občine Mengeš, podžupan Bogo Ropotar, ki je
pohvalil delo ekipe mladinskega centra in poudaril, da se je Občina pravilno odločila za finančno in vsebinsko podporo, saj
število članov v raste, izvaja se bogat program in tako MC predstavlja lepo nadgradnjo šole.

Zbor članov AIA – Mladinskega centra Mengeš

Še nekaj utrinkov iz poročila na zboru članov:
Društvo AIA je bilo registrirano leta 2009, l.
2011 smo z Občino Mengeš podpisali pogodbo za uporabo prostora in začeli izvajati dejavnosti mladinskega centra. V l. 2013 smo
pridobili status društva v javnem interesu na
področju mladinskega sektorja in se l. 2015
vpisali v register prostovoljskih organizacij
pri AJPES.
Poslanstvo našega centra je aktivna participacija mladih, zagotavljanje avtonomnega
prostora za uresničevanje interesov mladih,
spodbujanje njihove kreativnosti, uresničevanja njihovih idej, nudenje mentorstva, pomoč, svetovanje, informiranje ter integracija
marginalnih skupin mladostnikov. Temeljni
načeli našega centra sta odprtost do idej in
sprejemanje različnosti. Kot najpomembnejše
vrednote pa izpostavljamo spoštovanje drugih
takšnih. kot so, odkrito in iskreno komunikaci-

jo, kvalitetne odnose ter spodbujanje solidarnosti.
Število članov društva AIA se je v letih 2012
do 2017 povečalo od 118 na 409 članov,
od tega je 369 članov mlajših od 29 let. Mladinski center AIA je namenjen vsem mladim
iz občine Mengeš in širše. Po podatkih Statističnega urada RS jih je bilo 1. julija2017 v
občini Mengeš 1.196 starih od 15 do 29 let
od skupaj 7.877 prebivalcev. V letu 2017 je
z AIA – McM sodelovalo 69 prostovoljcev, ki
smo jih na zboru predstavili s pomočjo foto
predstavitev.
V letu 2017 je v Mladinskem centru potekal
bogat program neformalnega izobraževanja, v
okviru katerega smo imeli različne teme, npr.
zgodovina Mengša, vstop v svet podjetništva,
čustva te osvobodijo ali pogubijo, depresija,
zdravila in konoplja idr. V projektu Zanimivih
potovanj smo spoznavali dežele od Balkana

38. občni zbor tabornikov
V petek, 9. marca, je v letnem gledališču Mengeš potekal
38. občni zbor taborniškega društva RUP Mengeš. Tega se
je udeležilo približno 30 posameznikov, med drugimi tudi podžupan, Bogo Ropotar, manjkali pa niso niti predstavniki Turističnega društva Mengeš, lokalnega prostovoljnega gasilskega
društva ter predstavnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Vse skupaj se je začelo z uvodnim pozdravom, nato pa je sejo vodil Jure, skupaj z zapisnikarjem Domnom Gjergekom. Predsednica
društva Nina Dodič je prebrala letno poročilo, ki sta mu je sledila še
poročilo načelnika in predstavitev plana za leto 2018/2019. Ob točki
razno so besedo dobili tudi gostje, ki so s svojimi predlogi, komentarji
in vprašanji popestrili dogodek.
Besedilo in foto: Ela Praznik
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do Kube, ob sobotah in nedeljah so potekale rojstnodnevne animacije, med poletnimi
počitnicami brezplačni tečaji angleščine in
italijanščine … V okviru projekta Vidim prihodnost smo spoznavali poklice. Bogata je
bila tudi plesna dejavnost, plesalcev je že več
kot 50, udeležili so se mnogih nastopov, državnih in mednarodnih tekmovanj in pripravili
plesne predstave. Enkrat mesečno so potekali
športni turnirji, od badmintona do namiznega
nogometa … V Mladinskem centru so potekali
tudi razni dogodki: bitka talentov, predstavitve različnih skupin v okviru projekta talenti v
živo, ob sobotah enkrat na mesec kino večeri,
organizirali smo predstavo Mehurčki skupaj s
Knjižnico Mengeš in razne ustvarjalne delavnice, razstave mladih umetnikov ter humanitarne akcije za živali. Ob ponedeljkih je potekala
učna pomoč, individualna svetovalnica za
mlade pa po dogovoru. Med poletnimi počitnicami pa smo se prostovoljci in mladi podali
na tradicionalni zabavni plesni tabor, v MC pa
je potekalo tudi aktivno počitniško varstvo …
Naš glavni cilj je čim več mladih pritegniti,
da bi podajali in uresničevali svoje ideje ter
aktivno participirali v vseh fazah projektov.
Zato vabimo k sodelovanju vse, ki se najdejo
v naših projektih in tudi vse, ki imajo nove in
sveže ideje!
Besedilo: Blanka Tomšič
Foto: Maša Vončina

GG projekt Iskanje
tatinov
V soboto, 24. marca, smo se taborniki prelevili v detektive in
tako s pomočjo fotoorientacije po Mengšu iskali kletke s papagaji, ki so nam zaupali posamezne črke imena storilcev.
Ta sta namreč namerno strmoglavila letalo in jo popihala skupaj
z ukradenimi rubini. Kar 33 nas je poskušalo razvozlati primer in
nam je na koncu tudi uspelo! Projekt so pripravili GG-ji, skupaj s
svojim vodnikom Domnom.
Besedilo in foto: Ela Praznik

Najmlajši vod poskuša razvozlati papagajevo uganko

Turnir v pokru v Mladinskem centru Mengeš
Kot vsako leto v mesecu marcu organiziramo že tradicionalni turnir v pokru. Tekmovanje je potekalo v soboto, 17. marca.
Obisk na turnirju je bil visoko nad pričakovanji, saj je bilo vseh več kot 40. Verjetno je k velikemu obisku pripomoglo tudi
oblačno vreme in lepe nagrade za prve tri tekmovalce.
Tekmovanje je bilo napeto vse do razglasitve
zmagovalcev. Prvo mesto je osvojil izkušeni
Eldin Prošič, drugi tekmovalci pa so bili dokaj
izenačeni. Na drugo mesto se je uvrstil Andraž
Gabrilo, na tretje Blaž Koncilja in na četrto Tim
Primožič.
Veseli smo bili vseh udeležencev turnirja, za
dobro voljo in vzdušje pa so poskrbeli tekmovalci sami, saj so se na turnir prijavili osnovnošolci,
srednješolci, študentje in starejši. Ker pa se za
poker večinoma zanimajo fantje, smo bili zelo
veseli pogumnih punc, ki so se enakovredno
borile za zmago. Se vidimo prihodnje leto!
Zmagovalci turnirja v pokru 2018

Besedilo in foto: Simon Štebe

Vrtnarjenje na balkonu
Predavanje Vrtnarjenje na balkonu, ki ga je organiziralo Turistično društvo Mengeš, je tokrat potekalo v prostorih Planinskega
društva Mengeš, 28. marca. Strokovnjakinja iz Kluba Gaia, Loreta Vlahović, je nazorno v sliki in besedi predstavila vrtnarjenje na balkonih, terasah, nastreških in dvoriščih. Izredno praktična rešitev je to za vse, ki nimajo lastnega vrta, za stanovalce
v blokih in strnjenih naseljih.
Za malo večja korita se vedno najde prostor.
Velikost posod oziroma korit je potrebno prilagoditi zelenjavi, ki jo želimo pridelovati. Predavateljica je navzoče podučila o načinu sajenja,
vzgoji, preventivi in dobrih sosedih med rastlinami. Nanizala je nekaj kombinacij kot na primer: paradižnik in bazilika sta odlična soseda.
Pogoj za dober pridelek je predvsem izbira kakovostnih sadik in kakovosten substrat.

Predavateljica Loreta Vlahović iz Kluba Gaia in udeleženci predavanja

Besedilo in foto: Miha Požar
Mengšan – marec 2018
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Najboljši barman 2018
Že lansko leto je bilo za Tomaža Fartka zelo uspešno. Profesionalni barman v mešanju pijač po srcu in duši. Kot državni prvak
2017 v mešanju koktajlov s koktajlom "Pravljica" je s pridobljenim nazivom zastopal Slovenijo na Svetovnem prvenstvu na
Danskem "Mozart Symhony" in pred tem tekmoval tudi na Mattoni Grand Drink na Češkem "Mattoni Dreams". Neverjetno se
je začelo tudi leto 2018, saj je na Novoletnem koktajlu prijateljstva – tekmovanju Društva barmanov Slovenije, 24. januarja v
Divači s koktajlom "Silvestrski poljub" osvojil izvrstno drugo mesto.

1. mesto - državni prvak - mešanje koktajlov

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je
v sklopu Sejma okusov 1. februarja potekalo
barmansko tekmovanje. Na razstavnem prostoru Društva barmanov Slovenije je potekalo
tekmovanje v pripravi brezalkoholnih koktajlov
kot tudi priprava sladkih koktajlov z obvezno
uporabo kave in sirupa, sadnega pireja ali likerja. Tomažu je koktajl "Zapeljiva kraljica" prinesel tretje mesto.
Društvo barmanov Slovenije je 27. državno prvenstvo 14. marca izpeljalo v Rimskih Termah,
kjer je bil dan poseben za oba brata Fartek.
Tomaž je z osvojenim prvim mestom z aperitivnim koktajlom "večna ljubezen" postal državni prvak 2018 in bo tako Slovenijo zastopal

na Svetovnem prvenstvu v Estoniji, v Talinu.
Njegov brat kot najmlajši profesionalni barman Jožef Fartek pa je s koktajlom "Mi amor"
osvojil izvrstno tretje mesto. Koktajli so način
njunega življenja. Oba brata Fartek sta ustvarjalna s koktajli, se dopolnjujeta, si pomagata,
vedno kaj novega pripravita in nas vedno s
čim presenetita. Skupaj pa sta tudi močnejša.
Tokrat sta nas presenetila s koktajlom neverjetnega okusa, izvrstne arome in ustvarjalne
dekoracije, za kar sta uporabila med drugim
tudi sivko.
Besedilo: Sabrina Fartek
Foto: Jure Žitko

58. občni zbor Turističnega društva Mengeš
V prostorih Godbenega doma v Mengšu je 2. marca potekal redni letni občni zbor društva. Uvodoma je vse navzoče člane in
goste pozdravila predsednica društva Zorka Požar in jih seznanila z dnevnim redom. Po izvolitvi delovnega predsedstva občnega
zbora, ki ga je v nadaljevanju vodil Jože Vahtar, je predsednica društva podala izčrpno poročilo o opravljenem delu v letu 2017,
iz katerega je bilo razvidno, da je bilo društvo skozi vse leto zelo aktivno in da so plan dela, ki so si ga zastavili, skoraj v celoti
izpolnili. Iz objektivnih razlogov nekaj malega ni bilo možno izpeljati, so pa zato izvedli nekatere naloge, ki niso bile predvidene
v programu. Omeniti je treba podatek, da so člani društva v letu 2017 opravili več kot 2000 ur prostovoljnega dela.

Udeleženci občnega zbora in delovno predsedstvo

Sledila so poročila blagajnika, nadzornega
odbora, častnega razsodišča in verifikacijske
komisije. Vsa poročila je zbor po kratki razpravi soglasno in brez pripomb potrdil.
Predsednica društva je nato predstavila program dela za leto 2018, ki je po njenem mnenju sicer zelo obsežen, da pa ga je z dobro
voljo in zagnanostjo možno uresničiti. Slediti
je potrebno tudi trenutnemu turističnemu
trendu – zelenemu aktivnemu turizmu (pohodništvo, kolesarjenje, ribolov itd). Možnosti za to so: trimska steza, Cegvenški bajer,
grebenska pot Mengeška koča–Dobeno–Ra-
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šica, so le del turističnega potenciala, ki ga
imamo. Tudi v Glasbenem muzeju vidi odlično perspektivo za obisk turistov. V tvornem
sodelovanju med vsemi akterji, ki kakorkoli
vplivajo na razvoj, vidi predsednica prihodnost Občine Mengeš, ki bo sposobna zadovoljiti potrebe vedno bolj zahtevnih turistov in
tudi naključnih obiskovalcev.
Delovni predsednik je za tem dal besedo
gostom in predstavnikom različnih društev,
ki so v svojih pozdravnih nagovorih pohvalili
delo društva z željo po uspešnem medsebojnim sodelovanju. Nanizanih je bilo tudi nekaj

zanimivih idej za prihodnji razvoj Mengša.
Bogo Ropotar, podžupan Občine Menge, je v
svojem izvajanju izpostavil ureditev mestnega jedra s tržnico, parkom in parkirnimi
prostori, športnega parka pri šoli, Glasbeni
muzej, Turistično informativni center, kolesarske poti, izgradnjo razglednega stolpa na
Gobavici in ureditev trimske steze. Nataša
Vrhovnik Jerič, predsednica ZKD Mengeš,
se je zavzela za boljšo ocenitev zahtevnejših projektov, ki jih izvede Turistično društvo
Mengeš. Ena taka prireditev je vsekakor vsakoletna prireditev Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. Janez Per je obudil
že star predlog o namestitvi tablic s starimi
hišnimi imeni na starejše hiše. Jože Vahtar
je navzoče seznanil s predvidenim izidom
knjige Matjaža Brojana o zgodovini slamnikarstva v Mengšu. Nekaj udeležencev zbora
je opozorilo na smeti in drugo nesnago, ki
se pojavlja v Mengšu in okolici. Izpostavljena
sta bila Cegvenški in Koseški bajer.
Predsednica društva se je na koncu razprav
vsem zahvalila za udeležbo na zboru in jih
povabila na druženje in klepet ob kozarčku
in skromnem prigrizku.
Besedilo in foto: Miha Požar, foto FZT

Obrezovanje sadnega drevja
Turistično društvo Mengeš je 22. marca, na vrtu družine Pavrič organiziralo prikaz obrezovanja sadnega drevja, ki ga je vodil
Vanes Husič, strokovnjak iz Kluba Gaia. Navzočim je najprej nazorno prikazal osnovno spomladansko rez jablan in hrušk. Posebno pozornost moramo posvetiti tudi poletni rezi, ki temelji predvsem na odstranjevanju bohotivk oziroma pokončnih poganjkov.
Pri ribezu moramo ohranjevati vitalnost grma.
Stare veje izrezujemo čim bolj pri tleh. Veje
rdečega ribeza lahko skrajšamo za eno tretjino dolžine, nikakor pa ne smemo krajšati vej
črnega ribeza.
Sledili so še prikazi rezi malin, robide in trte. Ob
koncu je opozoril na rez češpelj, sliv in češenj,
ki naj bi se po dosedanjih izkušnjah opravila po
obiranju. Izpostavil je tudi na nujnost prvega
škropljenja sadnega drevja z bakrenimi pripravki, ko se temperatura dvigne nad 5 stopinj C.
Besedilo in foto: Miha Požar

Vanes Husić prikazuje rez na stari jablani

Bralni večer v marcu
Društvo za študije kontemplativnih tradicij je marca pripravilo branje Senekovega
42. pisma prijatelju Luciliju, da bi poglobili razumevanje, kdo je dober mož.
Seneka nas v 22. pismu, ki smo ga brali februarja, spodbudi, da si prizadevamo za dobro
življenje. V tem pismu pa vzpostavlja razlikovanje med resnično dobrim možem, možem
prvega reda, kot ga imenuje, in namišljeno
dobrim ali možem drugega reda.
Pravi, da je mož prvega reda redkost in da nihče ne more postati dober v kratkem času ter
po naključju. Mož drugega reda sebe vidi kot
poštenega, pravičnega. Dokaz za to naj bi bilo
obsojanje slabih, npr. tistih, ki zlorabljajo svojo oblast. Toda Seneka pravi, da sicer njegova
željna narava nima take moči, da bi škodovala, če pa bi nastopili ustrezni pogoji (npr. bi

dobil oblast), bi ravnal ravno tako nepošteno:
»Spoznal boš, da hočejo isto, samo možnost
jim daj, da bodo lahko počeli, kar želijo.«
V pismih nam Seneka pokaže vaje, s katerimi
si z razumnim delom v sebi prizadevamo prepoznavati napačna prepričanja, preobražati
željno naravo in strasti in stopati k sebi. »Kdor
ima sebe, ni nič izgubil. Toda komu je dano,
da ima sebe?«
Vabljeni na naslednji bralni večer, ki bo v ponedeljek, 23. aprila, ob 19.30 v knjižnici Mengeš.
Besedilo: Dragica Rutar
Foto: Nevenka Kovač

»Mislimo, da kupujemo samo to, za kar
dajemo denar, o tistem, za kar dajemo
sami sebe, pa si domišljamo, da je brezplačno.« (Seneka)

,
14. aprila Kuh na v Mengšu
,
V aprilu bo Kuh na v Mengšu, ponovno popestrila zanimivosti mengeške tržnice,
kajti pred vrati je druga sezona melodij okusov in glasbe. Dogodek, pri gasilsko
godbenem domu, je že lani navdušil številne obiskovalce in pozitivno presenetil ponudnike kulinarike.
Letos se organizatorjem, še bolj pa ponudnikom prehranskih užitkov, zagotovo ne
bo primerilo, da bi prekmalu pošle jedi in
priložnosti za okušanje. Vsestranski kulinarično gurmanski užitki, različne jedi in okusi,
pestra izbira in dostopne cene so značilnosti
,
Kuh ne v Mengšu.
V glasbenem mestu je razumljiva tudi ponudba in pristni domači izbor glasbenega
menija. Vse navedeno bo obiskovalcem prijazno in ljubeznivo pripravljeno in servirano,

na prvih letošnjih melodijah okusov in glasbe, v soboto, 14. aprila 2018, z začetkom
,
ob 10. uri, ko svoj lonec odpira Kuh na v
Mengšu.
Vabljeni na prijetno kulinarično-glasbeno
druženje. Če nam vremenske razmere ne
bodo naklonjene, bo prireditev naslednjo
soboto.

Besedilo: Matjaž Repnik

Dogodek se začne v soboto, 14. aprila 2018,
ob 10. uri
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Izvolili novega predsednika društva
Društvo upokojencev Mengeš je imelo 17. marca v prostorih Osnovne šole Mengeš zbor članov, ki je bil letos tudi volilni. Še
pred uradnim začetkom zbora so za popestritev in dobro voljo navzočih poskrbeli člani Veteranske sekcije Mengeške godbe s
prijetnimi melodijami. Društvo je ob koncu leta 2017 štelo 560 članov. Na zboru je bilo prisotnih 175 članov.

Poročilo o delu UO, poslovno poročilo, poročilo o porabi proračunskih sredstev, finančno
poročilo in poročilo častnega razsodišča za
leto 2017 ter program dela in finančni plan
za leto 2018 je podal predsednik društva
Janez Šutar.
Pohvalil je tudi uspešno sodelovanje z
ZDUS, PZDU Gorenjske, Občino Mengeš in
drugimi društvi.
O delu sekcij, ki so zelo uspešne, so poročali:
• balinarska sekcija, ki jo vodi Marjanca
Lavrič. Šteje 19 članic in članov. Redno
trenirajo in uspešno tekmujejo. Imeli so
kar 20 tekem v Mengšu in okolici;
• pohodniška sekcija, vodi jo Anton Janežič. Sekcija šteje več kot 40 članov.
Opravili so 20 pohodov po Sloveniji do
visokogorja, manjša skupina pa tudi
nekaj pohodov v visokogorje. V 103

urah so prehodili 309 km. V obdobju
od 2014–2017 pa v 88 pohodih kar
1380 km;
• kolesarska sekcija, vodi jo Jože Kosec.
Sekcija šteje 33 članov. V letu 2017 so
prekolesarili kar 1250 km. Od novembra do marca, ko ne kolesarijo, pa se
odpravijo na pohode;
• avtobusni izleti, vodi jih Marija Štebe.
Organiziranih je bilo 10 izletov po Sloveniji in Hrvaški;
• ženska rekreacija ima dve skupini, ki ju
vodita Jožefa Janežič in Francka Svete.
Nekaj članic društva pa je vključenih v
rekreacijsko vadbo ŠD Partizan. Vadba za vse je v telovadnici ŠD Partizan
Mengeš.
Sledilo je poročilo NO društva, ki ga je podal njegov predsednik Alojzij Janežič. Sprejeli smo tudi nova pravila društva. Na naše

povabilo so se zbora članov udeležili tudi:
• župan Občine Mengeš Franc Jerič;
• predstavnik PZDU Gorenjske in predstavniki DU Dob, Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Moravče, Radomlje, Vir in
Trzin.
Vsi so pohvalili delo organov društva in aktivnosti posameznih sekcij. Člani UO in NO smo
veseli pohval. Seveda pa želimo, da bi se še
več naših članov aktivno vključilo v delujoče
sekcije. Vabimo tudi druge upokojence, da se
včlanijo v naše društvo.
Župan Občine Mengeš Franc Jerič je pohvalil
delo vodstva in sekcij. Obljubil je, da bo občina
tudi v prihodnje finančno podpirala dejavnosti
društva. O pomembnih projektih v Mengšu pa,
da se bo zavzemal za čimprejšnjo dokončanje
obvoznice, izgradnjo Športne dvorane in novega
projekta kolesarske poti Kamnik–Mengeš–Ljubljana, z možno povezavo z Domžalami.
Ker je letos volilno leto, smo izvedli tudi volitve
novega upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Nekaj članov je ostalo, nekaj
pa je novih. Izvolili smo tudi novega predsednika društva, ki je postal Branko Lipar. Vsi so bili
izvoljeni za mandat od 2018–2022 (4 leta).
Za prijeten zaključek zbora članov so za zakusko poskrbeli člani UO in NO, za ples in
dobro voljo pa glasbenik Franc Osterman.
Zahvaljujemo se članom Veteranske sekcije
Mengeške godbe za odličen uvodni glasbeni
nastop. Hvala tudi Osnovni šoli Mengeš, ki
nam je omogočila izvedbo našega zbora članov v njihovih prostorih. Zahvala tudi mengeškim gasilcem za izposojo miz in klopi.
Besedilo in foto: Francka Trobec, Društvo
upokojencev Mengeš

Za dolgoletno uspešno delo v organih DU Mengeš so
društvena priznanja prejeli:
1. Janez Šutar
- predsednik od 2006–2018 (vodil tudi
		
kolesarje od 2010–2015)
2. Francka Trobec - tajnica od 1994–2018
3. Cvetka Kuhar - posl. sekretar od 2006–2018
4. Marjanca Lavrič - vodja balinarjev od 2000–2018
5. Ana Hribar
- članica UO od 2002–2018
6. Marjan Tavželj - član UO in ČR od 2002–2018
7. Brane Malus
- član UO od 2003–2018
8. Stane Korošec - član UO, član NO, vodja kolesarjev od
		
2002–2018
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Veterani vojne za Slovenijo o delu in željah za
naprej
Občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je bil 14. marca v Grobljah pri Domžalah. Po uvodni državni
himni sta v krajšem kulturnem programu nastopili sestri Neli in Karmen s citrami in še lepše zvenečim petjem. Delovni predsednik zbora dr. Janez Kušar nas je seznanil z dnevnim redom.
sredstev je bilo v mejah normativov in računovodskih standardov, kakor je menil predsednik
nadzornega odbora v podanem poročilu.

Veterani pravijo, da so zaskrbljeni za usodo Slovenije

O delovanju v preteklem letu
Iz poročila predsednika združenja, Janeza Gregoriča, se je dalo razbrati vso pestrost dogodkov v preteklem letu. Od sodelovanja na veteranskih tekmovanjih na snegu, do praznovanja
8. februarja –- kulturnega praznika v Vrbi na
Gorenjskem. Sodelovanje s stanovskimi organizacijami na proslavah v Dražgošah in Oklu nad
Ihanom. Udeležbe na Maistrovem pohodu v Lenartu, športnih veteranskih igrah in pripravah
nanje, ter desetine pohodov, ne nazadnje tudi
Pohoda po poteh vojne za Slovenijo z veliko

udeležbo, katerega izvajalec je naše združenje.
Slovesno je bilo tudi ob 25. obletnici bitke v
Trzinu.
Veterani že vrsto let kontinuirano seznanjajo
učence osnovnih šol s potekom naše osamosvojitve. OZVVS Domžale je aktivno udeleženo
pri obeh državotvornih praznikih. Vse skupaj je
bilo 50 nalog, ki so bile v celoti izpolnjene.
V finančnem poročilu sekretarja združenja je
bilo zaznati varčno delo s proračunskimi sredstvi, polovica zbranih denarnih sredstev se zbere s plačano članarino. Upravljanje zaupanih

Motoristični izlet na 20.
vseslovenski blagoslov
motoristov in motorjev
Tudi letos smo se člani AMD Mengeš in ljubitelji motociklizma
na velikonočni ponedeljek organizirano odpeljali na dvajseti
vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov v Mirno Peč.
Mirnopeški blagoslov že dvajseto leto zapored na velikonočni
ponedeljek organizira Moto klub AMD Trebnje in se ga je
letos udeležilo kar 10.000 motoristov in motoristk.
Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, s pozdravnimi govori
in kulturno-zabavnim sporedom se vedno začenja po praznični maši
ob 11. uri. Na omenjeni prireditvi, ki poteka na velikem parkirišču
pred cerkvijo, se v zadnjih letih vedno spomnijo pokojnih mirnopeških
rojakov, Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Začrtana je bila nova motoristična sezona 2018. Vsakoletni namen mirnopeškega srečanja ni
samo sestajanje motoristov, temveč želja, da z njim javnost in motoriste na začetku motoristične sezone opozorijo na prometno varnost, ki

O pogledu v prihodnost in organizacijskih
spremembah
Delovni načrt za leto 2018 je še nekoliko zajetnejši od preteklega. Poudarek je še zlasti na
postavitvi pomnika v Mengšu 26. maja in ob
koncu leta obeležitev 50. obletnice TO Slovenije.
Na občnem zboru so bili navzoči tudi sekretar
ZVVS ter veterani iz Ljubljane, Kočevja, Grosuplja in Ribnice in OZSČ Domžale.
Udeležba je bila solidna, kar potrjuje dejstvo,
da se veterani vojne za Slovenijo navzlic kratenju nekaterih pravic še naprej obnašamo dostojanstveno in smo zares zaskrbljeni za usodo
naše države.
Bronasto plaketo ZVVS so dobili dolgoletni praporščaki, Janez Lomovšek, Drago Anžin, Marjan Kveder in sekretar združenja Vasja Novak.
Veterani smo še naprej razočarani nad ugrabitvijo države s strani političnih sil in drugih
nedržavnotvornih posameznikov.
Besedilo in foto: J. Gregorič

je, čeprav se z vsakim letom krepi, še vedno nezadostna. Varne poti
in vožnje, ki nas je iz Mengša preko Tomačevskega rondoja, Ivančne
Gorice, Trebnjega, Grma pripeljala do Mirne Peči, se je udeležilo 17
motoristov in motoristk. Pot nazaj nas je vodila čez Bogenšperk, Litijo
in nazaj v Mengeš. Prevozili smo 160 varnih kilometrov. Motorističnih voženj se v AMD Mengeš udeležujejo izkušeni motoristi z več kot
štirideset let izkušenj vožnje z motornim kolesom. Tovrstne izkušnje
in mentorstvo so še kako dobrodošle za mlade motoriste, po opravljenem vozniškem izpitu kategorije A. AMD Mengeš v tej motoristični
sezoni načrtuje še nekaj zanimivih izletov s ciljem skupinsko prevoziti
vsaj 500 kilometrov ter organizira blagoslov motorjev motoristov in
motoristk, pred cerkvijo sv. Mihaela v Mengšu, ki bo 20. aprila.
Besedilo in foto: Boštjan Štempelj, AMD Mengeš
Izleta se je udeležilo 17 motoristov in motoristk
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Vrtec Mengeš na sejmu Altermed v Celju
Vrtec Mengeš je vključen v program Ekošole, katerega glavni cilj je vzgojiti otroka v odgovornega odraslega, ki mu je skrb za
okolje in naravo način življenja. V Vrtcu Mengeš z različnimi dejavnostmi, ki jih vključujemo v vzgojno pedagoško delo, bogatimo
čustvene vezi otrok do narave in naravnih dobrin. S tovrstnim pristopom dajemo tako otrokom kot tudi vzgojiteljem priložnost,
da znanje, ki ga pridobimo s skupnim raziskovanjem, uporabljamo v vsakdanjem življenju – v vrtcu in tudi zunaj njega.

Poleg predstavitve domačih »zvarkov« in knjižice pa smo predstavili še naše delo na področju
vzgajanja zelenjave

Naš vrtec se tradicionalno udeležuje sejma Altermed v Celju in tudi letos smo se uspešno
predstavili s tematiko, ki je na predstavitvenem
prostoru dobila veliko pozornosti in pohval. Z
otroki, starši, starimi starši in strokovnimi de-

lavci vrtca smo sestavili knjižico, ki je bogastvo
znanja različnih generacij. Knjižico smo poimenovali »Knjiga domačih receptov zdravja« in jo
podkrepili s preizkušanjem njenih receptov, s
katerimi si doma lahko pomagamo pri izbolj-

šanju počutja. Z otroki smo v vrtcu izdelovali
različne pripravke – sirupe, pastile, kreme, čaje,
ki so jih obiskovalci sejma na naši stojnici lahko
tudi pokusili.
Poleg predstavitve domačih »zvarkov« in knjižice pa smo predstavili še naše delo na področju vzgajanja zelenjave. Ideja se je porodila iz
preprostega dejstva, da vsak dan zavržemo
kar precej delov zelenjave, ki jih dojamemo kot
neuporabne. V resnici pa lahko s pomočjo teh
ostankov vzgojimo novo zelenjavo. Za to potrebujemo nekaj časa, volje in potrpežljivosti. Mi
smo vse to imeli in dokazali, da so »eksperimenti« vredni poskusa, saj so bili naši rezultati
zelo uspešni. Zelenjavo smo gojili v igralnicah
skupin in skupaj z otroki skrbeli, da so imele
rastline dovolj vode in svetlobe. Na sejmu Altermed smo tako predstavili nekaj naših primerov
zelenjave, ki smo jo vzgojili na način vzgajanja iz
odpadnih delov zelenjave do rasti nove rastline.
Naj otroci postanejo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja, ter vplivajo tudi na
obnašanje odraslih ter spreminjajo vzorce ravnanja. Naj bo zdrav način življenja in preudarnost pot vseh nas.
Besedilo in foto: Nina Štrukelj, vzgojiteljica

Od prvih besed do Palčka Bralčka
Bralne kulture je z razvojem tehnologije čedalje manj, zato je še pomembneje, da s to dejavnostjo seznanimo otroke že v
zgodnjem otroštvu. Pri predšolskih otrocih je zelo dobro sprejeta predšolska bralna značka Palček Bralček, pri kateri lahko
sodelujejo otroci od 4. leta dalje. V šoli otroci nadaljujejo z Bralno značko, za spodbujanje bralne kulture pri odraslih pa
Knjižnica Domžale že nekaj let organizira tudi bralno značko za odrasle Okusimo besedo.
Od ljubezni do branja do ideje, da bi otrokom približali svet pisane
besede že v najzgodnejšem obdobju, ni daleč. Po posvetu s knjižničarko Barbaro sem v skupino Bibe, kjer so naši najmlajši otroci v enoti
Sonček Vrtca Mengeš, prinašala vedno nove in zanimive kartonke, ki
smo jih na začetku zelo na hitro pregledali. Kmalu so zgodbe začeli z
zanimanjem poslušati in zdaj, proti koncu leta, že aktivno sodelujejo,
seveda njihovim zmožnostim primerno. Zgodi se, da na koncu pripovedi še kar obsedijo in rečejo: »Še.«
Izredno lepo je gledati zvedave obrazke, ki s takim veseljem odkrivajo
skrivnosti, ki jih nudijo knjige. S pozitivno naravnanostjo in veseljem
do pisane besede se jim odpira svet, kjer bodo okusili veliko zanimivega. Kot pravi George R. R. Martin: »Tisti, ki bere, živi tisoč življenj.
Kdor ne bere, pa zgolj eno samo.«
Besedilo: Andreja Voler
Foto: Mateja Stražar
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Barbka Špruk o zakonu privlačnosti
v AIA – Mladinskem centru
Ko sem začela proučevati Zakon privlačnosti, sem se končno dokončno osvobodila
strahu, da bi se depresija še kdaj vrnila, saj sem spoznala, da sem sama odgovorna
za svoje misli in sama ustvarjam svoj svet.

Z vizualizacijo sem si začela ustvarjati svoj sanjski svet in vse, kar sem ustvarila v svojih mislih, sem privlačila v življenje. Postala sem vodja
animatorjev zabaviščnega centra Maribor, pod
seboj sem imela več kot 20 študentov. Na tablo
sem napisala še eno svojo željo – odpreti podjetje z imenom Angelska dežela in po naključju
res prevzela vodenje in organizacijo za podjetje
Škoda Porsche, kjer sem vodila več kot 50 študentov po vsej Sloveniji, ki so po trgovskih centrih predstavljali avtomobile.
Danes živim svoje sanje, saj imam od leta 2013
svoje podjetje, svetujem ljudem v depresiji in
predavam tako o zakonu privlačnosti kot o svoji
življenjski poti, kako sem odvrgla psihiatrična
zdravila in depresijo pozdravila z naravo in s
spremembo miselnih vzorcev. Še bolj pa sem
vesela predavanj po vsej Sloveniji in pozitivnega
odziva ljudi, ki se odločajo, da bodo svoje življenje vzeli v svoje roke, saj je zdravje v nas, mi
sami sebi smo najboljši in edini zdravnik!
Še v Svetem pismu piše, evangelij po Marku
11:24: »Karkoli prosite v molitvi, verjemite, da

ste to že dobili, in imeli boste.« Torej, karkoli
boste prosili Boga (nekateri to silo imenujejo
stvarnik, kozmus, vesolje …), boste dobili v svoje življenje, če boste v to močno verjeli.
Ljubezen, odpuščanje in hvaležnost so temelj našega življenja. Obenem pa poudarjam, kako zelo
so pomembne naslednje besede: Žal mi je. Prosim, oprosti mi, hvala, rad te imam! Pa še nekaj
je pomembno, preteklosti ne moremo spremeniti, lahko spremenimo le sedanjost, ta trenutek, ki
ga začnimo živeti bolj radostno in veselo.
"... Ne živim ne v preteklosti ne v prihodnosti.
Vse, kar imam, je sedanjost. Samo ta je pomembna. Če znaš živeti sedanjost, si srečen
človek. Tako lahko razumem, da obstaja v
puščavi življenje, da na nebu spijo zvezde, da
se vojščaki bojujejo, ker je pač taka človeška
narava. Življenje bo tedaj zate zabava, veliko
slavje, zakaj življenje je ''zmeraj le trenutek, ki
ga živimo ..." (zapisal pisatelj Paulo Coelho, iz
knjige Alkimist).
Zakon privlačnosti sta opisovala še dva velika človeka, Albert Einstein in Nikola Tesla, ob
njuni literaturi spoznamo, da nas je sodobno
šolstvo prikrajšalo za spoznavanje najbolj pomembnih zakonov: zakon privlačnosti in zakon
ljubezni! Največ zaslug za odkritje tega zakona

in predstavitev svetu ima Louise Hay. Zakon
privlačnosti pravi, da se vse enako med seboj
privlači, se pravi, domneva, da se nasprotja med
seboj privlačijo, ne drži (ista vrsta ptic leti skupaj). No, potem nam ta isti zakon pove, da vse,
kar prihaja v naše življenje, privlačimo mi sami.
Virtualne podobe, ki jih držimo v svojih mislih,
so tiste, ki vse to privlačijo k nam. To je to, kar
mi razmišljamo. Karkoli se dogaja v naših mislih,
privlačimo in kasneje se to tudi manifestira, pokaže v zaznavni obliki kot stvar (snov, materija).
Eden od načinov, kako razumeti zakon privlačnosti, je, da o sebi razmišljamo kot o magnetu. Namreč magnet vedno nekaj privlači. Zelo
preprosto povedano: Zakon privlačnosti pravi,
da enako privlači enako. Kot človek imam nalogo, da se oklepam misli na tisto, česar si želim,
in da imam v mislih popolnoma jasno sliko, kaj si
želim. In iz tega začenjam sodelovati z največjim
zakonom Vesolja – to je zakonom privlačnosti.
Postali bomo to, o čemer največ razmišljamo in
tudi privlačili bomo tisto, o čemer največ razmišljamo. Če nekaj vidimo tukaj (v glavi), bomo to
držali tukaj (v roki). To načelo lahko povzamemo
v tri preproste besede: misli postanejo stvari.
Besedilo in foto: Barbka Špruk
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Uspešno zaključili tri evropske projekte za mlade
Razvojni center Srca Slovenije je od leta 2015 v okviru evropskih projektov Horizon2020 in programov Erasmus+ mladim
omogočili mednarodna izobraževanja, spletna izobraževanja, mreženje mladinskih delavcev v Srcu Slovenije, orodje za
mobilno in digitalno participacijo mladih – OPIN ter nudil podporo ob ustanovitvi novega mladinskega kluba STIK v Lukovici.

Organizirane so bile tri delavnice za mlade, ki so poudarjale pomembnost
aktivnega vključevanja mladih v lokalno skupnost ter prednosti eParticipacije

Projekti EUth (Horizon2020), SEEDs among NEETs (Erasmus+) in STEER (Erasmus+) so nudili raznolik nabor priložnosti za mlade, mladinske
delavce in strokovne sodelavce na področju mladine, da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju boljših pogojev za neformalna izobraževanja, mednarodne izkušnje, aktivno participacijo in povezovanja v Srcu Slovenije. V
začetku leta 2018, ko se omenjeni projekti zaključujejo, verjamemo, da
so omenjeni projekti pozitivno vplivali na trend mladih v lokalni skupnosti
in njihovo aktivno participacijo v številnih segmentih družbe.
V okviru projekta STEER so se mladinski delavci največjih organizacij
v Srcu Slovenije srečali v Lukovici in se pod strokovnim vodstvom socialnega pedagoga ter svetovalca z dolgoletnimi izkušnjami s področja
prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade Saša Kroneggerja dotaknili
pomembnih vprašanj vloge mladinskega dela v družbi, kaj le-ta družbi

prinaša in izpostavili številne primere dobrih praks mladinskega dela v
našem okolju. V okviru projekta so bili prav tako oblikovani spletni moduli
neformalnega izobraževanja mladinskih delavcev.
Mladinski delavki iz Kluba litijskih in šmarskih študentov - KLIŠE in Mladinskega kluba STIK iz Lukovice, sta se v okviru projekta SEEDs among
NEETs udeležili petdnevnega izobraževanja v bolgarskem mestu Tryavna.
Izobraževanje je potekalo z namenom izboljšanja ključnih sposobnosti in
spretnosti mladinskih delavcev – uporaba IKT in tujih jezikov, motivacija
mladih »NEETs« ter širjenje podjetništva in ekonomskega razvoja mladih.
Z omenjenim projektom in spodbujanjem neformalnega učenja je Razvojni center Srca Slovenije sledil zastavljenemu cilju povečanja zmogljivosti
in znanj mladinskih delavcev ter prenosa mednarodnih dobrih praks tudi
na naše območje.
V treh letih izvajanja projekta EUth »Orodja in nasveti za mobilno in
digitalno participacijo mladih po vsej Evropi« je RCSS skupaj z mladimi in mladinskimi organizacijami pripomogel k razvoju spletnega orodja
OPIN.ME. Organizirane so bile tri delavnice za mlade, ki so poudarjale
pomembnost aktivnega vključevanja mladih v lokalno skupnost ter prednosti eParticipacije. Platformo in mobilno aplikacijo lahko tudi po koncu
projekta brezplačno uporabljajo neprofitne javne organizacije z območja
Srca Slovenije. Študentski klub KLIŠE in Mladinski center Litija spletno
orodje aktivno uporabljata od septembra 2017, v času trajanja projekta pa so jo uporabljali in testirali tudi v Gimnaziji Litija, Občini Kamnik
ter Mladinskem centru AIA Mengeš. Na portalu smo tako objavili trinajst
projektov, ki so skupaj pridobili 245 koristnih povratnih informacij mladih. V okviru projekta EUth se je na pobudo RCSS Občina Lukovica
uspešno prijavila na razpis »OP!N za mlade«, v okviru katerega so ustanovili Mladinski Klub STIK, ki povezuje mlade in jih vključuje v družbo.
Besedilo in foto: Anamarija Kamin in Anita Molka, Razvojni center
Srca Slovenije

Sodelovanje Univerze v Ljubljani s Centrom za
socialno delo za družbeno korist
Center za socialno delo Domžale že več let izvaja projekt socialnega učenja – Učenje za življenje, ki se je oblikoval kot
odgovor na potrebe staršev in otrok v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Svetovalne delavke, ki se
ukvarjajo s svetovanjem družinam, odraslim in otrokom, so opazile, da se pri svojem delu srečujejo s številnimi družinami z
mnogimi izzivi in prav ti izzivi so razlog, da včasih družine potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju.

V podporo projektu socialnega učenja smo se zbrali študentje (glej sliko)
različnih študijskih smeri, kot so socialno delo, socialna pedagogika,
predšolska vzgoja in družboslovna informatika z namenom, da raziščemo potrebe otrok, ki so v projekt že vključeni, da zagotovimo nove laične
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sodelavce in poskušamo najti potencialne donatorje, ki bodo prepoznali
vrednost projekta za lokalno okolje in nam z donacijami omogočili, da
otrokom ponudimo pomoč in raznolike prostočasne dejavnosti.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri soustvarjanju projekta socialno
učenje v vašem lokalnem okolju in s tem boste doprinesli nekaj koristnega občini Mengeš. Veseli bomo tako donatorskih sredstev kot tudi
vašega časa, ki bi ga kot prostovoljci preživeli z otrokom v vašem lokalnem okolju približno uro do dve na teden. Pridobili bi nova znanja in
izkušnje, prosti čas bi preživljali na zanimiv način in spoznali nove ljudi.
Pri tem bi vas podprli z mentorstvom strokovne delavke, na intervizijskih srečanjih bi svoje izkušnje lahko izmenjali z drugimi prostovoljci
in povrnili bi vam potne stroške. Če vas zanima sodelovanje, prosimo,
kontaktirajte vodjo projekta univ. dipl. soc. del Veroniko Rajk na njen
elektronski naslov: veronika.rajk@gov.si.
Besedilo: Maja Gnidovec in Katarina Zagorac
Foto: Tamara Rape Žiberna

Predavanje o krepitvi zdravja s pomočjo eteričnih olj
V današnjih dneh se ljudje pogosto sprašujemo: kaj lahko naredimo, da bi okrepili svoje zdravje, da se bomo lahko spopadli
z vsem, kar se od nas pričakuje v tem hitrem tempu življenja. Kaj lahko naredimo, da bi za svoje zdravje poskrbeli na
bolj naraven način, da nam ne bi bilo treba tako pogosto posegati po farmakoloških preparatih? Kaj lahko naredimo, da bi
poskrbeli za zdravje svoje družine čim bolj naravno, saj jim želimo najbolje?

Nina in Polona o eteričnih oljih. Foto: Brane Tomšič

Kot eno izmed alternativnih metod za krepitev zdravja lahko izberemo
tudi uporabo eteričnih olj. Gre za drobne molekule dišečih spojin, ki so
lahko dragocen vir zdravja, najdemo pa jih v različnih delih rastlin. Eterična olja so uporabljale že starodavne civilizacije, saj so ljudje že takrat
prepoznali moč in vpliv, ki ga imajo na človekova čustva, razpoloženje
in zdravje.
Dandanes so eterična olja še vedno v uporabi na številne načine. Na
splošno delimo uporabo na aromatično (z vdihavanjem), topično (z nanosom na kožo) in interno (z zaužitjem). Za aromatično uporabo se
lahko poslužujemo bodisi difuzorja, naprave, ki eterično olje razprši v
zrak v številnih mikrodelcih, ali pa kapljico eteričnega olja kanemo v
dlan in vdihavamo. Olje lahko nanesemo tudi direktno na kožo na t. i.
pulzne točke, podplate, prsni koš, boleče dele telesa itd. Pri tem svetujemo, da kapljico eteričnega olja vedno zmešamo s kapljico (ali več)
nevtralnega olja (kokosovo, jojobino, mandljevo …) in skupaj nanesemo
na kožo. Na ta način bomo zagotovili, da bo olje učinkovalo bolje in dlje
časa, saj bomo upočasnili izhlapevanje s kože. Posebno pozornost pa
moramo nameniti tudi eteričnim oljem, ki imajo izrazito vroč (na primer
eterično olje origana) ali hladen učinek (na primer eterično olje poprove
mete). Ta olja moramo namreč redčiti še bolj, da preprečimo morebitno
občutljivost oziroma neprijeten občutek.

Nekatera eterična olja lahko tudi uživamo, bodisi v hrani (peciva, omake
…) bodisi v kozarcu vode oziroma druge pijače ali pa zgolj kanemo kapljico eteričnega olja pod jezik. Pri tem je treba poudariti, da je izjemno
pomembno, da eterična olja uporabljamo previdno in izberemo čista
olja, visoke, terapevtske kakovosti (certifikat CPTG – »Certified Pure
Therapeutic Grade«), le tako lahko pričakujemo dober učinek pri varni
uporabi.
Eterična olja uporabljamo za različne namene. Posamezno olje lahko
blagodejno vpliva na različne vsakodnevne tegobe. Na splošno lahko rečemo, da pomirjajo, sproščajo, nas tudi poživljajo, podpirajo zdrav celični razvoj, pomagajo pri krepitvi imunskega sistema, lajšajo bolečine, so
nepogrešljiv pripomoček v gospodinjstvu, tako za čiščenje kot kuhanje,
imajo tudi dezinfekcijski učinek … Eno izmed gotovo najbolj poznanih je
eterično olje sivke: ima blagodejen učinek na naše razpoloženje, pomirja
in tako poskrbi tudi za boljši spanec (dovolj je že kapljica olja na vzglavniku), uporabljamo pa ga lahko tudi za zbijanje vročine v kombinaciji
z eteričnim oljem poprove mete, ki je nepogrešljivo tudi pri glavobolu,
hladilni učinek tega olja nam bo hitro prinesel olajšanje. Uporabimo ga
lahko tudi v obliki ustne vodice pri slabem zadahu, v kombinaciji z eteričnim oljem limone. Ko se nas loti popoldanska utrujenost, bo kapljica
eteričnega olja limone v kozarcu vode poskrbela tudi za dvig energije in
nov zagon. Če se morda borimo z glivicami, lahko uporabimo eterično
olje čajevca. Pri vnetju ušes pa bo pravo olajšanje prineslo eterično olje
bazilike. V boju z virusi in bakterijami nam bo pomagal nanos eteričnega olja origana na podplate. Učinek vsakega eteričnega olja pa lahko
dodatno okrepimo z eteričnim oljem kadilne bosvelije.
Naštetih je seveda le nekaj učinkov nekaterih eteričnih olj. V večini primerov je dovolj le ena kapljica za posamezen nanos, vdihavanje ali
uživanje. Pomembno pa je, da eterična olja uporabljamo v majhnih količinah, dosledno in pogosto, da dosežemo želen učinek in tako varno
poskrbimo za svoje zdravje brez stranskih učinkov.
Besedilo: Nina Zalaznik in Polona Švigelj

Znanje in izkušnje z dišečimi kapljicami bova z veseljem delili
tudi z vami, zato se za več informacij lahko obrnete na niny.
zalaznik@gmail.com ali na svigeljpolona@gmail.com.

OptikaGolavšek
Vida Golavšek s. p.

Slovenska c. 28, 1234 Mengeš
T: 01/7237-968
M: 040-284-081
S: www.optika-golavsek.si
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Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena izmed najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje
nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena izmed najzahtevnejših dejavnosti. Pitna
voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti
pitne vode iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2017 je razvidno, da prebivalci občin
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Pitna voda pod strogim nadzorom

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj
ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni
odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev
in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemičnih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja
NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim
razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali
pooblaščenih ustanov. Zunaj letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga
zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih
delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemične parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre,
katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti
za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske
parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemični parametri,
kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.
Parameter

Enota

Mejna vrednost

Elektroprevodnost

µS/cm

2500

pH

≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij

mg NH4/L

0,5

Nitrit

mg NO2/L

0,5

Nitrat

mg NO3/L

50

Klorid

mg Cl/L

250

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz
vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni
Mikrobiološke preiskave

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki
omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2017 na omrežju
in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 568 vzorcev pitne vode:
263 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 76 na Kolovcu, 108 na Črnem grabnu, 24 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 76 na sistemu
Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 6 na sistemu Selce-Poljane in 7 na
sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
neskladni vzorci - interna instala-

40%

cija

30%

skladni vzorci na omrežju

20%

skladni vzorci na zajetju

10%

Krom
Železo
Svinec

µg/L
µg/L
µg/L

50
200
10

Atrazin

µg/L

0,1

Desetilatrazin

µg/L

0,1

Pesticidi – vsota

µg/L

0,5

Trihalometani

µg/L

100

Escherichia Coli

v 100 mL

0

Koliformne bakterije

v 100 mL

0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je
teh preizkušanj več v primerjavi s fizikalno-kemičnimi. To pomeni, da v
pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih
preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega
(kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v
kakšnih koncentracijah. Koncentracije preizkušanih parametrov v pitni
vodi se med oskrbovalnimi območji bistveno ne razlikujejo.
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neskladni vzorci - omrežje
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Od 380 vzorcev na omrežju je bilo 41 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o
pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 12 primerih
je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2017 je bilo od 380 vzorcev, odvzetih na omrežju, 41 vzorcev
neskladnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06,
92/06, 25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih
18 vzorcev, na vodooskrbnem sistemu Črni graben 5 vzorcev, na sistemu Mengeš M1 – Dobeno 2 vzorca in na sistemu Podoreh-Ples-Krulc1
vzorec. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni
ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je treba poudariti, da v nobenem primeru
neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi.
Pri 12 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora
je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za
katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti,
da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemične analize

Tudi v letu 2017 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemične analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za
potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 100
vzorcev pitne vode: 80 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, 4
Domžale

Kolovec

Črni graben

Mengeš M1 Dobeno

vzorci na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš
M1 - Dobeno, 7 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu in
Selce-Poljane ter 2 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.
Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemične analize):
Ples-PodorehKrulc

Dešen

SelcePoljane

BršlenovicaŠentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih
vzorcev

80

4

3

2

7

1

1

2

100

Vzorci vzeti na
zajetjih

66

4

0

2

3

0

0

1

76

Vzorci vzeti na
omrežju

14

0

3

0

4

1

1

1

24

Neskladni vzorci
na omrežju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v
prihodnje

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega
pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje
nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki
lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo pos-

krbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z
odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov
dragocene pitne vode.
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je objavljeno na
spletni strani www.jkp-prodnik.si.
Besedilo in foto: Tadeja Jenčič, Javno komunalno podjetje Prodnik

Narava – učiteljica življenja
Zasnovo dneva Zemlje je razvil, kdo drug kot Američan, John McConell na Unescovi konferenci v San Franciscu leta 1969, že
naslednje leto so po svetu praznovali 22. april kot dan Zemlje. Če se izognemo ironiji zdajšnjega javnega političnega mnenja
ZDA in se omejimo na svoje okolje, lahko priznamo, da iz narave raje več vzamemo, kot pa vanjo vlagamo. Vsem je priročna
misel, da je rek iz Svetega pisma, da si naj naravo – zemljo človek podredi, vendar nihče ne pomisli, da podrejanje ne pomeni
samo jemati, temveč tudi umno z njo živeti in ji dajati. Današnji čas, ki je nekako na prelomu vseh odločitev, je bistveni čas,
v katerem se bo odločalo o človeški prihodnosti za prihodnja desetletja in stoletja.

V Sloveniji imamo Zakon o ohranjanju narave (ZON), ki določa ukrepe
ohranjanja biotske raznovrstnosti živih organizmov, in sistem varstva
naravnih vrednot z namenom ohranjanja in ohranitve narave. Pomemben je tudi Zakon o varstvu okolja, ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj. Določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja in
informacije o okolju, instrumente varstva okolja, javne službe varstva
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Vse lepo in prav, toda zgolj predpisi, prepovedi in navodila ne zadoščajo za vsebinsko zaščito naravnega okolja, rastlin in prosto živečih

živali. Narava je vse bolj vznemirjena, kar se odraža v sušah, poplavah, žledu, temperaturah ... Človek k temu doda še kurjenje v naravi,
uporabo (prekomerno) pesticidov, gnojil in nerešeno vprašanje polivanja gnojevke po travnikih, pašnikih in poljih, kjer se poleg podtalnice
ogrožajo tudi drugi naravni viri. Morda sta hrup in prekomerno nočno
osvetljevanje, postala elementa nepozornosti do našega okolja, ki ne
da samo vpliva na človeka, ampak predvsem na »živo« naravo ( rastlinje, živali, človek).
Tudi v naši občini Mengeš bomo morali v prihodnosti obvezno pri projektiranju novih naselij, poti, cest vključevati tudi naravo kot temeljni
dejavnik našega poseganja in ravnanja z okoljem. Na prvo mesto je
v vsakem trenutku treba postaviti okolje in naravo in šele nato pride
dobrobit človeka.
Naj pisanje ob tem pomembnem datumu končam s citati, ki jih je
zapisal B. Avbar:
»V »vojni« z naravo človek uničuje sam sebe. Narava je in bo vedno
zmagala« (Timea Varga). »Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo materi Zemlji kar dobro. Če je ne
bomo ljubili, bomo izgubljeni.« (Louise L. Hay). »Zemlja je v vsej svoji
lepoti naravnih danosti kot lepa nevesta, ki za okras ne potrebuje
draguljev, temveč je zadovoljna z zelenjem travnikov, polj, gozdov in
dragocenimi kamninami svojih planin.« (misli Gibrana Kahlila).
Zato se zamisli in delaj v sozvočju z materjo Zemljo!
Besedilo in foto: Jože Vahtar
Mengšan – marec 2018
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Katarina Stražar in
Ana Tofant dvakrat na
stopničkah
Na Otočcu je bilo 3. in 4. marca državno prvenstvo v namiznem tenisu za člane in članice posamezno, dvojice in
mešane dvojice. Na prvenstvu je nastopilo 73 članov iz 23
klubov in 30 članic iz dvanajstih klubov. Mengeš je zastopalo
šest članov in pet članic.

Po igranju v predtekmovalnih skupinah sta se prvo- in drugouvrščena
uvrstila v finalni del tekmovanja, kjer so igrali na izpadanje.
Člane iz Mengša so zastopali Nejc Erjavec, Tim Pavli, Rok Trtnik,
Andraž Avbelj, Aljaž Frelih in Klemen Jazbič. V finalnem delu sta se
Andraž Avbelj in Klemen Jazbič uvrstila na 9. do 16. mesto, Rok
Trtnik med 32 in Tom Pavli med 48 najboljših.
Članice so zastopale Ana Tofant, Katarina Stražar, Tara, Vita in Nika
Kobetič. Tara se je uvrstila v drugi krog finalnega dela. Ana Tofant je
v igri za uvrstitev v finale tesno izgubila z Alex Galič, ki igra v tujini,
z rezultatom 3 : 4 in osvojila bronasto medaljo, Katarina Stražar pa
je v polfinalu premagala Leo Paulin iz Arrigonija s 4 : 1, v finalu pa
izgubila z Alex Galič z rezultatom 4 : 1 in osvojila srebrno medaljo.
Dvojice in mešane dvojice pa so tekmovale na izpadanje.
Pri moških dvojicah sta bila blizu osvojitve bronaste medalje Aljaž
Frelih in Tim Pavli, ki sta za preboj v polfinale izgubila tesno 3 : 2
s kasnejšima finalistoma Janom Žibratom in Danijem Kožulom in
osvojila 5. do 8. mesto. Med 16 najboljših sta se uvrstila Andraž
Avbelj in Klemen Jazbič.
Pri ženskih dvojicah smo pričakovali več, saj sta Ana Tofant in
Katarina Stražar izgubili v četrtfinalu in osvojili 5. do 8. mesto, Tara
in Vita Kobetič pa sta osvojili 9. do 16. mesto.
Razburljivo je bilo tekmovanje v igri mešanih dvojic. Dvojici Aljaž
Frelih in Vita Kobetič ter Rok Trtnik in Tara Kobetič sta se uvrstili
na 9. do 16. mesto, Ana Tofant je s soigralcem Tomom Šviligojem
osvojila bronasto medaljo, Katarina Stražar in Deni Kožul pa sta
osvojila srebrno medaljo.
Besedilo: Mlaj
Foto: Samo Tofant

Katarina 2. mesto, Ana 3. mesto

Smučarji uspešno zaključili sezono!
Začetek letošnje zime, ki sega še v konec leta 2017, je v nas smučarjih vzbujal optimizem, saj se je napovedovala zima z obilico
snega. Napovedi so se uresničile, kar nam je omogočilo izpeljavo vseh tekmovanj in dejavnosti, ki smo jih planirali za letošnjo sezono.
Že šesto leto zapored smo organizirali tradicionalni suhi slalom na Mengeški koči. Gre za prireditev, ki je namenjena tekačem in drugim športnikom, da se preizkusijo v teku med slalomskimi količki na malce drugačnem terenu kot običajno. Udeležba je bila na nivoju preteklih let, tako da
je prireditev lepo uspela.
Začetek decembra je čas sejmov rabljene opreme, na katerih imamo
priložnost dopolniti smučarsko opremo po zmernih cenah. Z obiskom
in prodajo smo v SD zadovoljni. Tudi tokrat smo sejem izpeljali v dveh
dneh, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo. Želeli bi si še nekoliko večji
prostor, da bi bil nakup in izbor opreme za obiskovalce še bolj prijazen.
V tekmovalnem delu, ki se je začel januarja, smo uspešno izpeljali deset
tekem v veleslalomu. Program je bil zelo natrpan, tako da smo s tekmami zaključili šele sredi marca. Uspelo nam je tudi organizirati smučarski
izlet v sosednjo Avstrijo, ki je s pomočjo lepega vremena odlično uspel.
Vsa tekmovanja smo organizirali na smučišču Brsnina v Kranjski Gori,
kjer imamo odlične pogoje. Izpeljali smo Mengo tris pokal in še 7 tekem
za posamezna podjetja (Lek, Etra, Metrel, Helios). Vsi rezultati tekem in
foto utrinki se nahajajo na našem FB profilu.
To, da nam že kar tradicionalno zaupajo tako velika podjetja, nam je v
ponos, po drugi strani pa kaže na profesionalen pristop pri organizaciji
tekmovanj. Veliko udeležencev, zadovoljni obrazi v izteku ob podelitvah
so razlogi, zakaj to počnemo in bomo tudi v prihodnje. Seveda pa bi bila
zgodba precej bolj klavrna, če nam ne bi na pomoč priskočili naši zvesti
sponzorji, ki nam pomagajo bodisi v finančni ali materialni obliki. Vsem
iskrena hvala!
Pred nami je obdobje, ko se v društvu posvetimo obnovi opreme, udeležujemo se najrazličnejših akcij in dogodkov v občini, hodimo na pohode
in še bi lahko našteval. Vsekakor dovolj razlogov, da se nam pridružiš in
postaneš tudi ti del uspešne ekipe.
Besedilo in foto: Aleš Janežič, Smučarsko društvo Mengeš
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Igor

Špela tris pokal

Zmagovalca tris pokala

Nik Purnat državni prvak
V Beltincih je v soboto, 24. marca, potekalo državno prvenstvo v judu za člane in mlajše kadete. Nik je po petih težkih
bojih premagal vse nasprotnike in osvojil naslov državnega
prvaka za mlajše kadete.
To je neverjeten uspeh za tega tihega in simpatičnega učenca 8.
razreda OŠ Mengeš. Na njegovi športni poti mu želimo še veliko
športnih uspehov in naj se mu uresničijo njegove sanje, saj jih le
malo ve, koliko truda je vložil za naslov državnega prvaka.
Besedilo in foto: Pika P.

Nik v borbi

Podelitev medalj z državnega prvenstva U16

Luka Trtnik srebrn na
Lignano master open
V Lignanu v Italiji je od 14. do 18. marca potekal močan
mednarodni turnir v namiznem tenisu za invalide. Na turnirju je bil uspešen Luka Trtnik, član NTS Mengeš.
V ekipnem tekmovanju je Luka Trtnik s soigralcem Tomasom Vlachom
iz Slovaške osvojil srebrno medaljo, v posamičnem tekmovanju pa se
je uvrstil na deseto mesto.
Besedilo: Mlaj
Foto: arhiv kluba

Turnir v namiznem nogometu v Mladincu
Turnir v ročnem nogometu je potekal 28. februarja, udeležili so se ga tekmovalci različnih starosti, od 11 do 19 let.
Turnir je potekal po sistemu vsak z vsakim. Tekme so bile napete,
zato je bilo potrebno imeti veliko zbranosti. Med igralci sta izstopala
Andraž Gabrilo in Luka Maver, ki sta pometla s konkurenco in
zmagala vse tekme ter osvojila prvo mesto. Še najbolj sta se jima
upirala Matic Klemen in Anže Jeločnik, ki sta bila druga, tretje mesto
pa sta osvojila Nik Lagoja in Nejc Brezovnik.
21. aprila pa ste vabljeni na turnir v badmintonu v dvojicah, ki bo
potekal v ŠD Partizan Mengeš.
Besedilo: Brane Tomšič

Podelitev medalj najboljšim na turnirju. Foto: Anže Lustek
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V minuli zimi kar 182 kolajn in pokalov za SSK
Mengeš
Z velikim finalom v Planici je konec prejšnjega meseca padel zastor še na 39. sezono svetovnega pokala v smučarskih
skokih in poletih, na sklepnem spektaklu olimpijske zime pa sta sodelovala tudi dva člana iz SSK Mengeš – Anže Lanišek
kot tekmovalec in Leon Šarc kot predskakalec. Za obema je sicer kar precej naporen marec.

Na podelitvi SSK Mengeš

Lanišek, ki bo 20. aprila praznoval 22. rojstni dan, se je po tekmah v
Lahtiju, kjer je bil na ekipni preizkušnji, na kateri je Slovenija zasedla
šesto mesto, naš drugi najboljši mož, udeležil še znamenite norveške
turneje Raw Air (surov zrak), na kateri je nekajkrat – tako kot nato na
letalnici bratov Gorišek – le za malo zgrešil točke. Jih je pa »žaba«,
kakor ga pravzaprav vsi kličejo, minulo zimo v celinskem pokalu skupaj osvojil kar 795, s katerimi je – čeprav je manjkal na kar nekaj
preizkušnjah – v končni razvrstitvi tega tekmovanja zasedel visoko
peto mesto.
Šarc je svojo tekmovalno sezono v nordijski kombinaciji sklenil na prireditvi za svetovni pokal v Klingenthalu, kjer so mu račune prekrižale
tudi spremenljive vetrovne razmere, predtem pa se je izkazal v Nižjem
Tagilu, kjer si je s 25. in 19. mestom še dvakrat priskakal in pritekel
točke za celinski pokal. V skupnem seštevku 2. svetovne lige je med

112 kombinatorci, kolikor jih je v minuli zimi osvojilo točke, končal v
zlati sredini – na 59. mestu, pri čemer je treba pripisati, da je izpustil
kar nekaj tekem. Na preizkušnji za pokal Cockte v Planici pa se je
Leon v absolutni konkurenci zavihtel na drugo mesto.
Z uspešnimi nastopi so se od zime poslovili tudi mladi upi iz SSK
Mengeš, ki so se s tekmovanja v Vizorah vrnili s štirimi stopničkami.
Na najvišjo sta znova skočila Živa Andrić (do 10 let) in Tit Voranc
Božič (do 11 let), ki mu je družbo na zmagovalnem odru delal drugouvrščeni Nik Bergant Smerajc (do 11 let), na tretjem mestu pa je
pristal Alen Pestotnik (do 10 let). Tako se je za varovance trenerja Aleša Selaka ter njegovih pomočnikov Luke Brnota in Davorja Maučeca
iztekla še ena blesteča sezona, v kateri so skupaj osvojili neverjetnih
182 kolajn in pokalov.
S številnimi uspehi so si vnovič prislužili tudi priznanja občine Mengeš, ki so jih na slovesni prireditvi v Kulturnem domu prejeli član Leon
Šarc, Taj Ekart (do 14 let), Igor Teodor Herbstritt (do 13 let), Benjamin Bedrač (do 12 let), Tit Voranc Božič, Nik Bergant Smerajc, Timo
Šimnovec (vsi do 11 let), Alen Pestotnik, Živa Andrić (oba do 10 let),
Jaka Perne, Erik Tomažič in Gal Sedmak (vsi do 9 let).
Za konec je treba pripisati še, da smo člani društva pod streho spravili še eno redno letno sejo občnega zbora, na kateri smo podaljšali
mandat lani izvoljenemu vodstvu s predsednikom kluba Boštjanom
Ekartom na čelu. Potrdili smo poročila za minulo leto in sprejeli načrt
dela za tekoče, ko se bomo vsi skupaj še naprej trudili, da bo podobno
uspešno, kot so bila zadnja.
Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Goran Andrić

Bernard Rjavec slavil na Spomladanskem pokalu v
namiznem hokeju
NHK Mengeš je preteklo soboto organiziral že tretji turnir za Slovenski pokal v sezoni 2017/18. Tokrat je bila udeležba
višja kot po navadi, saj se je zbralo devetnajst tekmovalcev.
Pri namiznem hokeju je treba vedeti, da traja precej dolgo, da se lahko
nov tekmovalec enakovredno pomeri s tistimi, ki ročke vrtijo že kar nekaj let. Zato je zelo težko privabiti in predvsem obdržati nove člane, saj
ti po navadi hitro obupajo, ko ugotovijo, da nikakor niso konkurenčni in
jih čaka še ogromno dela.
V Mengšu smo prejšnji konec tedna spremljali zares napete dvoboje,
na koncu pa sta v finalu pristala trenutno najvišje rangirana Slovenca
Bernard Rjavec in Tim Weisseisen ter upravičila svojo vlogo favorita.
Od članov NHK Mengeš se je tokrat najbolje odrezal Miha Škrlep, ki
mu je uspel preboj v polfinale, na koncu pa navkljub dvema porazoma
zanj odlično četrto mesto. Odveč je dodati, da v kategoriji osnovnošolcev ni imel dostojnega nasprotnika.
Slovenski pokal se končuje 5. maja s turnirjem v Kranju, Bernard Škrlep (NHK Mengeš) pa ostaja v boju za skupno tretje mesto.
Besedilo in foto: Bernard Škrlep (NHK Mengeš)
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Uspešen zaključek ligaških tekmovanj za člane v
namiznem tenisu
Končala so se tekmovanja v slovenskih namiznoteniških ligah za sezono 2017–2018. Prva ekipa je tekmovala v 1. SNTL
in na koncu osvojila šesto mesto. Cornilleau Mengeš 2 pa je dosegla odličen rezultat v 2. SNTL. Osvojila je prvo mesto in
bo v sezoni 2018–2019 igrala v 1. SNTL. Mengšani bomo imeli kar dva prvoligaša.
Prva ekipa je članica 1. državne lige od leta 2005

V sezoni 2005–2006 so za ekipo igrali Andraž Avbelj, David Orešnik, Peter Vida in Miodrag Drljača. V sezoni 2006–2007 je prenehal
igrati Miodrag Drljača. Ekipi sta se pridružila Klemen Jazbič iz Škofje
Loke in domačin Matjaž Osolin, ki je prenehal z igranjem v sezoni
2009–2010. Sedaj ekipo sestavljajo:
David Orešnik je izredni študent Kineziološke fakultete v Splitu in
trener v NTS Mengeš. Trenirati in tekmovati je začel pred 24 leti.
Zadnjih osem let pa uspešno dela kot trener z vsemi selekcijami.
Je večkratni državni prvak (ekipno, dvojice, mešane dvojice) v kategoriji kadetov in mladincev. Več let je bil državni reprezentant v
mladinski kategoriji in trikrat udeleženec evropskega prvenstva za
mladince. Dvanajsto leto nastopa v 1. SNTL. Sezona 2017–2018
je zanj najuspešnejša, ima 30 zmag in 15 porazov. V pokalnem tekmovanju je z ekipo NTS Mengeš osvojil tretje mesto, kar predstavlja
največji ekipni uspeh v članski kategoriji.
Je uspešen trener. Njegova zasluga je, da se je število vključenih
mladih, ki trenirajo v sekciji, povečalo in danes šteje 51 igralcev od
začetnikov do mladincev. Več kot deset tekmovalk in tekmovalcev je
vključenih v državne reprezentance. Mladinke so že tretje leto zapored
ekipne državne prvakinje Slovenije. Pod njegovim vodstvom so mladi
tekmovalci osvojili naslove državnih prvakov v vseh kategorijah, na
evropskem prvenstvu za mlade dve bronasti medalji v kadetski kategoriji in dve zlati medalji na evropskem prvenstvu U21 za invalide.
V sezoni 2016–2017 so postale Mengšanke pokalne zmagovalke, v
sezoni 2017–18 pa so osvojile drugo mesto.
Andraž Avbelj je prodajni referent v Medexu. Trenirati je začel pred
23 leti. Največje uspehe je dosegel v članski konkurenci, kjer je na
državnem članskem prvenstvu v dvojicah osvojil bronasto medaljo.
Na TOP 12 za člane je osvojil drugo mesto. Z ekipo članov je osvojil
tretje mesto v pokalnem tekmovanju.
Klemen Jazbič je prodajni predstavnik v Johnson & Johnson. Z desetimi leti je začel trenirati v Škofji Loki. V obdobju 1997–2004 je
bil državni reprezentant v vseh kategorijah (mlajši kadeti, kadeti,
mladinci). Leta 2001 je postal mladinski državni prvak posamezno
in dvojice ter v mešanih dvojicah. Nastopil je na treh evropskih prvenstvih. Iz Škofje Loke je prestopil v NTK Križe, kjer je igral v 1.
SNTL za člane. Leta 2006 se je vključil v NTS Mengeš, kjer še danes
uspešno tekmuje.
Na članskem državnem prvenstvu je osvojil bronasto medaljo v igri
dvojic.
Gregor Gostiša je trener in vodja ekipe, z ekipo je od vsega začetka,
ko je ob pomoči Luke Pirša in Jožeta Mlakarja treniral vse selekcije.

NTS Mengeš 1

Zadnja leta pa je trener 1. članske ekipe in mentor trenerju Davidu
Orešniku. Luka Pirš je vodil žensko ekipo, ki je uspešno tekmovala
v 1. SNTL, občasno pa tudi 1. ekipo članov, ko so igrali v 2. SNTL.
Hiter in uspešen vzpon mladih Mengšanov, ki so v sezoni 2016–
2017 začeli tekmovati v 3. namiznoteniški ligi, kjer so osvojili prvo
mesto brez izgubljenega dvoboja in se uvrstili v 2. SNT. V sezoni
2017–2018 so v drugi ligi osvojili 1. mesto, zadnji odločilni dvoboj
pa so igrali v Kočevju z domačo ekipo Melamin in jih premagali z
rezultatom 5 : 4. Ekipo je uspešno vodil trener Žiga Zupan.

Za ekipo Cornilleau Mengeš 2 so igrali:

Nejc Erjavec je dijak na srednji šoli Rudolfa Maistra. Obiskuje 4.
letnik gimnazijskega programa. Želi nadaljevati študij na Fakulteti za
šport v Ljubljani, smer učitelj športne vzgoje.
Namizni tenis mu ogromno pomeni, je del njegovega vsakdana. V
NTS Mengeš trenira enajst let od svojega 2. razreda osnovne šole.
Osvajal je medalje na državnih prvenstvih v kadetski in mladinski
kategoriji. Za svoj največji uspeh šteje naslov prvakov v 2. SNTL, saj
mu ekipna tekmovanja največ pomenijo in ga dodatno motivirajo.
Tim Pavli je dijak Gimnazije Bežigrad. Leta 2010 je začel trenirati
v NTS Mengeš. Ponosen je na svoje mednarodne uspehe. Na ZAGI
PING- u v Zagrebu je osvojil tretje mesto med posamezniki in tretje
mesto v ekipnem delu v kadetski kategoriji. Na državnem prvenstvu
Slovenije je osvojil 1. mesto v dvojicah, v mladinski konkurenci pa
tretje mesto med posamezniki.
Aljaž Frelih je dijak Gimnazije France Prešeren v Kranju. S treningi je
začel pred enajstimi leti s sedmimi leti. V NTS Mengeš je prišel leta
2008 iz NTK Ljubno na Gorenjskem. Pred prihodom je dve sezoni
občasno treniral v Mengšu, nato so se skupaj s starši odločili, da se
je včlanil v NTS Mengeš. Med največje uspehe šteje osvojitev državnega prvaka posamezno in uspehe v dvojicah in mešanih dvojicah
med kadeti, ko je bil v sezoni 2014–2015 tudi najuspešnejši kadet
na lestvicah NTZS.
Rok Trtnik je dijak na Gimnaziji Ledina. Trenirati je začel leta 2008 v
NTK Vesna iz Zaloga. Po enem letu obiskovanja treningov v Mengšu
se je leta 2017 vključil v NTS Mengeš. Za svoje največje uspehe
šteje osvojitev devetega mesta na evropskem prvenstvu v igri dvojic
in naslov državnega prvaka ekipno v kategoriji kadetov. Dvakrat je
osvojil naslov državnega prvaka v igri dvojic pri mlajših kadetih in
prvo mesto na Mastersu za mlajše kadete.
Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan, Dušan Osolin

NTS Cornilleau Mengeš
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Velika zmaga Katje
Jeretina v Padovi
Katja Jeretina, še ne enaindvajsetletna mengeška kolesarka,
je v nedeljo, 2. aprila, osvojila prvo mesto na kolesarski dirki
Memorial Trovò Race v Schiavonii d'Este, kar je tudi prva
zmaga ekipe Servetto - Stradalli Alurecycling v tej sezoni,
katere članica je od začetka letošnjega leta tudi Katja.
Katja Jeretina se s kolesarstvom ukvarja že od zgodnje mladosti. V svoji
generaciji je bila med najboljšimi tekmovalkami, saj je večkratna državna
prvakinja tako v cestnem kolesarstvu kot kronometru. Njena želja, da bi
lahko postala članica profesionalne kolesarske ekipe, se je začela uresničevati v začetku letošnjega leta. Pozimi se je odzvala povabilu v italijan-

sko mesto Asti v bližini Torina na prve priprave in testiranje, na katerem
je navdušila vodstvo ekipe Servetto - Stradalli Alurecycling, ki ji je kmalu
ponudilo podpis pogodbe. Katja je tako postala del ženske članske ekipe.
Že v začetku marca je nastopila na prvih dveh dirkah, in sicer WWT
(World woman tour) Strade Bianche ter nazionalni dirka Montignoso.
Nato je za nekaj časa zaradi študijskih obveznosti odšla domov, saj je
redna študentka Biotehniške fakultete.
V nedeljo, 2. aprila, je nastopila na regionalni dirki v Padovi in osvojila
rezultat kariere. Dirka je bila dolga 82 km, na štartu pa je bilo kar 173
deklet. Po polovici dirke so se začeli »napadi«. Katja pravi, da se je med
dirko dobro počutila, zato je napadla tudi sama ter se s skokom preselila
v ubežno skupino sedmih tekmovalk. Na koncu je zmagala s pametno vožnjo in dobrim šprintom. Dirka ji bo ostala v najlepšem spominu, trenutno
pa se pripravlja za naslednje dirke in upa na najboljše. Njene rezultate
bomo spremljali in o njih poročali tudi v Mengšanu.
Uspešno pa je sezono na mednarodnem kolesarskem tekmovanju začel
tudi Katjin mlajši brat, Marko Jeretina. Šestnajstletni kolesar, član ekipe KD
Rog, je trenutno član ekipe starejših mladincev. 11. marca se je skupaj z
ekipo udeležil prve dirke v sezoni 2018 za dečke in mladince na otoku Vir
v bližini Zadra na Hrvaškem. Dirka je bila dolga 81 km, kolesarji so morali
prevoziti tisoč višinskih metrov, njihova povprečna hitrost pa je bila kar 37
km/h. Kar 75 km je bil Marko član »ubežnikov«, skupine petih kolesarjev,
ki so jo sestavljali trije Slovenci in dva Poljaka. Skupina se je že po šestih
km odlepila od glavnine. V cilju sta z ekipnim sokolesarjem Gašperjem s
sprintom prehitela preostale tri tekmovalce. Marko je tako osvojil odlično
drugo mesto, kar je zagotovo zelo obetaven začetek nove kolesarske sezone.
Besedilo Iin foto: Nataša V. Jerič

Katarina Stražar in Aleksandra Vovk bronasti v igri
dvojic v Italiji
V Lignanu v Italiji je od 21. do 25. marca potekal močan ITTF Cadet & Junior turnir v namiznem tenisu, na katerem so
nastopili mladinci in mladinke, ki tekmujejo v okviru ITTF.
Kot edini Evropejki sta se v polfinale prebili Katarina Stražar in
Aleksandra Vovk. V četrtfinalu sta nadigrali prvi nosilki Romunki
Dragomanovo in Plainovo. V polfinalu sta se srečali s Kitajkama
Yi Chen in Wu Yangchen in v napetem dvoboju izgubili s tesnim
rezultatom 2 : 3.
V izredno močni svetovni konkurence je osvojitev bronaste medalje izreden uspeh.
Besedilo: Mlaj
Foto: arhiv NTZS

Aleksandra in Katarina tretje mesto

Zmaga v mešanih
dvojicah za člana
Badminton kluba Mengeš
ADA liga je badminton liga, ki združuje rekreativne igralce iz
Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije. Tokratni turnir, ki je potekal
v Sloveniji, je privabil rekordno število udeležencev – več kot
200 tekmovalcev se je pomerilo med seboj v kar 16 kategorijah. V dobrih 12 urah smo videli več kot 400 dvobojev.
Vzdušje na turnirju je bilo odlično, še toliko bolj zato, ker sta bila
med zmagovalci tudi člana Badminton kluba Mengeš. V kategoriji
mešanih dvojic (XD B) sta med 22 mešanimi pari zasluženo zmagala
Nina Dodič in Uroš Bregar.
Besedilo in foto: Helena Šinkovec
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Zmaga v mešanih dvojicah (XD B) za člana Badminton kluba Mengeš

Mengšani uspešni na državnem prvenstvu za mlajše
kadete in člane U21
V Novem mestu je bilo 17. in 18. marca državno prvenstvo v namiznem tenisu za mlajše kadete in kadetinje ter člane in
članice U21. Na prvenstvu je nastopilo 42 članov in 25 članic, pri mlajši selekciji pa 61 ml. kadetov in 48 ml. kadetinj.
Člani in članice
Mengšane so zastopali Rok Trtnik, Aljaž Frelih, Nejc Erjavec, Matej
Prezelj, Tim Pavli in Bor Rutar.
Po igranju v predtekmovalnih skupinah so se v finalni del tekmovanja uvrstili Tim Pavli, Nejc Erjavec in Aljaž Frelih. Tim Pavli in Nejc
Erjavec sta osvojila 5.–8. mesto, Aljaž Frelih pa 9.–16. mesto.
V tekmovanju dvojic sta Nejc Erjavec in Rok Trtnik osvojila bronasto
medaljo.
Pri članicah sta nastopili Ana Tofant in Katarina Stražar. Ana Tofant
je osvojila srebrno medaljo, Katarina Stražar pa je bila 5. do 8.
V igri dvojic je Katarina Stražar s soigralko Aleksandro Vovk (Krka)
osvojila naslov državne prvakinje, Ana Tofant pa je s soigralko Leo
Paulin (Arrigoni) osvojila drugo mesto.

Ml. kadeti in ml. kadetinje

Mengšane so zastopali Luka Jokić, Andraž Kramžar, David Grad,
Jan Kromar, Mengšanke pa Neža Pogačar Žun.
Prav vsi so se po uspešnem igranju v skupinah prebili v finalni del
tekmovanja.
Po zelo napeti tekmi v polfinalu je David Grad na koncu osvojil
odlično drugo mesto.
Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan

David Grad drugo mesto

Gaja Kobetič zmagovalka
3. OT R Slovenije za
kadetinje v namiznem
tenisu
V Škofji Loki je bil 25. marca 3. OT R Slovenije za kadete in
kadetinje. Na turnirju je nastopilo 67 kadetov in 26 kadetinj.
Po igranju v predtekmovalnih skupinah so se v finalno skupino
uvrstili Dejan Jokič, Aljaž Goltnik, David Grad in Jan Kromar. Dejan
in Aljaž sta se uvrstila na 3.–4. mesto.
Pri kadetinjah so se v finalno skupino uvrstile Gaja Kobetič, ki je
osvojila zlato medaljo, Brina Markič je bila 5. do 8., Eva Šobar in
Živa Markič pa sta osvojili 9. do 16. mesto.

Gaja Kobetič prvo mesto

Besedilo: Maj
Foto: Žiga Zupan
Rezultati
Kadeti:
3.–4. mesto:   Dejan Jokič
3.–4. mesto:   Aljaž Goltnik

Kadetinje:
1. mesto:         Gaja Kobetič
5.–8. mesto:   Brina Markič

Aljaž in Dejan 3.-4.mesto
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Območna revija odraslih pevskih zborov in malih
pevskih skupin
Tokratna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin je potekala v četrtek, 15. marca, in petek, 16. marca. V Domžalah in Lukovici smo lahko prisluhnili kar enaindvajsetim zborom iz občin Domžale, Lukovice, Moravče, Mengša in Trzina. A
preden nam je Helena Urbanija na obeh koncertih predstavila nastopajoče, smo prisluhnili še besedi Mateja Primožiča, koordinatorja na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Domžale.
Tokrat je svoje besede na koncu obeh koncertov v pisni obliki oddal tudi strokovni
sodelavec Sebastjan Vrhovnik, ki je o petju spregovoril pevovodjem in zborovodjem,
tako o pohvalah kakor napakah. Občino
Mengeš so tokrat zastopali, pevska skupina
Rž iz Loke pri Mengšu, Zasedba komornega
moškega zbora LEK in oktet Mi.
Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je bil
ustanovljen leta 1972. Deluje v okviru Kulturnega društva Svoboda Mengeš. Amaterske pevce vseh starosti druži veselje do
petja, nastopanja in ohranjanja zborovske
tradicije v Mengšu. Zbor vodi Iztok Kocen.
V preteklosti je zbor dosegel srebrno priznanje na Mednarodnem festivalu adventne
in sakralne glasbe v Pragi ter bronasto priznanje na mednarodnem festivalu adventne
glasbe v Bratislavi. Na reviji se predstavlja
z raznovrstnostjo zborovske glasbe … – z
zvenenjem glasov in z besedili, ki poudarjajo jakost jezikov. Zapel nam je naslednje
pesmi: »Maša v čast sveti Ceciliji« Antona
Foersterja, alpski napev »Počiva jezero v tihoti« v priredbi Radovana Gobca in »Zima«
Aleksandra Vodopivca.
Pevska skupina Rž iz Loke pri Mengšu je
svojo pevsko pot začela avgusta leta 2006.
Ime si je nadela po žitu, ki je po ljudskem
izročilu simbol vasi Loka pri Mengšu. Poleg
cerkvenih pesmi so v njihovem repertoarju
še ljudske in umetne pesmi. Radi prepevajo
stare ljudske pesmi, ki so jih pred mnogimi
leti peli v Loki in njeni okolici. Imajo tudi nekaj lastnih skladb. Ob 10. obletnici delovanja
(v letu 2016) so pripravili samostojni koncert
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v cerkvici sv. Primoža in Felicijana v domači vasi. V preteklih sezonah so imeli veliko
nastopov na prireditvah v občini Mengeš
in okolici. Nastopili so s klapo Subrenum,
s Hišnim ansamblom Avsenik v Avstriji, s
Kvintetom Sonček iz Pivke … Vsako leto organizirajo dva samostojna koncerta – Primožev večer in Božični koncert. Novembra leta
2017 se je Pevska skupina RŽ udeležila regijskega tekmovanja odraslih pevskih skupin
v Škofji Loki in za svoj nastop prejela srebrno
priznanje. Pevska skupina RŽ pod vodstvom
umetniškega vodje Andreja Ropasa je zapela
priredbo Ambroža Čopija: Tiha zemlja (slovenska božična); Andreja Makorja: Prav po
prstih (Marko Margon) in priredbo Alda Kumarja: Dajte, dajte (slovenska ljudska).
Malce tudi mengeška je zasedba komornega
moškega zbora LEK, ki od leta 1978 deluje
kot Pevsko društvo "LEK", torej nepretrgoma
že 40 let, ob podpori podjetja LEK, d. d. Zbor
redno sodeluje na območni reviji Ljubljanski
zbori, sodeluje pri raznih kulturnih dogodkih
in slovesnostih, nastopa po domovih starejših in v podobnih ustanovah z raznovrstnim
programom ob različnih priložnostih. Že 30
let ima redna srečanja in izmenjavo nastopov s Pedagoškim ženskim zborom iz Šarvara na Madžarskem. Vsako sezono pripravi
letni koncert, kjer se zbere krog stalnih in
zvestih poslušalcev. Že petindvajset let zbor
sodeluje z umetniškim vodjem prof. Milivojem Šurbkom. Z njim so povezani največji
uspehi pevskega sestava. Delovanje zbora je
v letošnji sezoni poleg običajnih dogodkov v
veliki meri namenjeno pripravam na obeležje

40. obletnice, ki jo bodo člani zbora praznovali 26. maja z jubilejnim koncertom v
prostorih Narodne galerije v Ljubljani.
Oktet Mi sestavlja skupina mladih fantov
in mož, ki jih ljubezen do glasbe in petja
povezuje že devet let. Njihov repertoar je
najprej obsegal fantovsko vaško petje, saj
so večinoma peli pod okni deklet. Sčasoma
se je obseg repertoarja obogatil s pesmimi
duhovnega, ljubezenskega, posvetnega in
domovinskega značaja. Eden izmed njihovih
odmevnejših projektov je Slovenski večer,
na katerem predstavljajo različne pesemske
zvrsti in njim pripadajočo tematiko. Letos
bo posvečen prav dekletom, glavno vlogo
bodo imele namreč podoknice. Tudi tokrat
so nam zapeli tri take pesmi. Petje v oktetu
fantom ne predstavlja zgolj še enega hobija
ali dodatne dejavnosti, temveč priložnost za
zabavo in druženje. Oktet Mi vodi umetniški
vodja Anže Hribar. Zapeli so nam priredbo
Janeza Nastrana: Snoč mi je bil ukraden rožmarin (slovenska ljudska), priredbo Danila
Čadeža: Sijaj mi sončece (slovenska ljudska), priredbo Oskarja Deva: Je vpihnila luč
(slovenska ljudska). Prijetna glasbena večera sta za nami, zbori so revijo izkoristili tudi
kot promocijo svojega kraja in zbora, saj so
skoraj vsi povabili na svoje koncerte, naj si
bodo okrogli, ali le priložnostni. Mi pa njihov
trud in čas, ki ga porabijo na vajah, nagradimo z obiskom in jim s tem izkažimo, da
cenimo njihov trud, da nam polepšajo večer,
čeravno samo s petjem.
Besedilo in foto: DJD

"Nekaj je v zraku" preddverja Kulturnega doma
Mengeš
To je naslov prve letošnje redne razstave Likovnega društva Mengeš, na kateri se predstavljata članici društva, vsestranski
umetnici Majda Gartner in Dari Korošec. Odprtje razstave v preddverju kulturnega doma je bilo 14. marca ob 18. uri. Na
stenah te »galerije« obiskovalci lahko občudujejo 30 likovnih del dveh avtoric, ki vsaka v svoji likovni govorici pripovedujeta
in razkrivata rešitve likovnih tem.

Govor mentorja Lojzeta Kalinška

Da sta razstavljavki res vsestanski, pove dejstvo, da sta skupaj s
predsednico društva Leonido Goropevšek, ki je povezovala prireditev,
sami pripravili recitacije pesmi Ivana Cankarja in Toneta Pavčka. O
njunem delu je spregovoril mentor Lojze Kalinšek.
Majda Gartner je članica društva šele četrto leto. Že v osnovni šoli
jo je veselilo likovno izražanje. Po vključitvi v društvo je sodelovala
na skupinskih društvenih projektih Ikona, Mandala, Rdeča, Stol in
Intima. Poleg tega sodeluje tudi v projektih Zlate palete Zveze likovnih
društev Slovenije, kjer je dosegla lepe uspehe. Uspešna je tudi pri
oblikovanju s polimerno glino, s katero izraža svoje mladostne zamisli
in uresničuje sanje.

Dari Korošec, ki je dolgoletna članica društva, je v svojem poklicu
spoznala lepoto ustvarjanja s tekstilom, ki mu je še danes zvesta,
tudi v likovnem izražanju. Prava umetnica je tudi v ročnih delih. Skozi vsa leta je svoj pogled na razne likovne izzive iskala in uspešno
upodabljala v kolažu. Pod mentorskim vodstvom se je izražala tudi v
drugih tehnikah. Sodeluje tudi v projektu Zlata paleta Zveze likovnih
društev Slovenije in dosega uspehe, kakor tudi ves čas pri skupinskih
društvenih projektih.
Mentor društva Lojze Kalinšek, slikar, fotograf in likovni pedagog, ki
društvo uspešno vodi in usmerja že vrsto let, za razstavljavki pravi: »Majda Gartner od otroštva kaže ročne spretnosti in nagnjenje k
likovnemu ustvarjanju. V zrelih letih se je posvetila oblikovanju nakita
iz polimerne gline, pa tudi slikarstvu. V svojih likovnih ustvarjanjih
združuje vsa področja oblikovanja, njen likovni izraz je čisto njen, prijazen in topel.«
»Dari Korošec se rada poigrava z obliko, kompozicijo in barvo ter likovni problem obravnava na svojstven način. V kolažu je razvila svoj
osebni stil, s katerim preseneča, kot je presenetila s svojim elegantnim retro naslanjačem, ki je natisnjen na vabilu.« Razstava bo odprta
do 14. aprila 2018.
Besedilo Binca Lomšek
Foto: Lojze Burja in Binca Lomšek

7. Likovni natečaj Menačenkove domačije
Leto 2018 – Evropsko leto kulturne dediščine
Letos zima še kar vztraja, kljub temu pa so se aktivnosti
v Likovnem društvu Mengeš že začele. 7. Likovni natečaj
Menačenkove domačije, ki je letos vsebinsko posvečen letu
kulturne dediščine, je trajal od 15. januarja do 15. februarja. Tematsko se ozira na arhitekturne kulturne spomenike,
bisere nepremične kulturne zapuščine z območja občine
Domžale in okolice.

"Rado melje" – likovno delo Bince Lomšek je prejelo priznanje

Tako je bilo 6. marca ob 18. uri odprtje razstave uvrščenih likovnih
del 38 avtorjev društev iz Trzina, Domžal, Radomelj, Mengša, Krašnje, Lukovice in posameznikov. Med sodelujočimi so tudi tri članice
Likovnega društva Mengeš, in sicer Irena Gorenc, Ani Karo in Binca
Lomšek.
Strokovna komisija je ocenila likovna dela, pri tem upoštevala izvirnost motiva, tehnično izvedbo in avtorski likovni izraz. Podelila je
pet nagrad in 10 priznanj. Priznanje je prejela tudi Binca Lomšek za
likovno delo »Rado melje«.
Razstava bo na ogled do 27. marca 2018.
Besedilo in foto: Binca Lomšek
Mengšan – marec 2018
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Pevska revija v Lukovici
Območna revija pevskih zborov in malih pevskih skupin vsako
leto poteka v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Domžale, na njej pa sodelujejo
zbori iz občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.

Nastop na reviji v Lukovici

MePZ Svoboda Mengeš vsako leto sodeluje na Območni reviji odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin. Letos so se predstavili 17. marca v Lukovici. Zbor se je na revijo začel pripravljati po
zadnjem novoletnem koncertu v Radovljici. Zborovodja je izbral tri
skladbe, različne po zahtevnosti in žanru. Začeli so s sakralno skladbo: Maša v čast sv. Ceciliji/Glorija, druga je bila po alpskem napevu
prirejena pesem Radovana Gobca, Počiva jezero v tihoti, in tretja
Zima, Aleksandra Vodopivca na besedilo Atilija Kralja. Pevci so bili
prepričani, da so se občinstvu in strokovnemu ocenjevalcu, Sebastjanu Vrhovniku, odlično predstavili. Z nastopom je bil zadovoljen
tudi zborovodja Iztok Kocen, malo manj pa je bil nastop všeč strogemu strokovnemu ocenjevalcu.
Besedilo in foto: Germana Leben in Olga Pavlin

VA B I L O
P R E DAVA N J E
O PROPOLISU
Propolis ali zadelavina je smolast čebelji proizvod, ki so mu že
v antiki namenjali posebno pozornost. Čebele ga uporabljajo za
premaz notranjih sten panja, za zadelovanje notranjih razpok in
špranj, za popravilo satja, zato ga imenujemo tudi zadelavina.
Propolis je sestavljen iz različnih rastlinskih smol, ki jih čebele
naberejo na popkih topola, breze in na drugih rastlinah. Nabranim
smolam čebele dodajo še izloček iz žlez slinavk. Čebele dodajo
smolam tudi vosek, da snov postane bolj lepljiva. Številna
medicinska poročila o propolisu dokazujejo, da zavira razvoj
bakterij ali jih celo uničuje, pospešuje celjenje ran in pomaga pri
zdravljenju vnetij. Pomembno je njegovo antibiotično delovanje,
saj ne učinkuje samo na bakterije, temveč tudi na različne viruse.
Ugotovili so tudi, da učinkuje na nekatere vrste glivic.
Kaj več pa boste izvedeli na predavanju.
Vir: Wikipedija

Predavatelj: Vlado Pušnik
Lokacija: Osnovna šola Mengeš
Datum: 8. maja 2018 ob 17.00 uri
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Zahvala za odlično sodelovanje

Na razcepu skupne poti
V ponedeljek, 19. marca, je bila zadnja pevska vaja z zborovodjem Iztokom Kocenom. No, ni bila resna vaja, bilo
je družabno srečanje in slovo po treh letih in pol bogate
skupne poti.
Vse poti vodijo k cilju, še prej pa delajo ovinke, se vzpenjajo in
spuščajo, pridejo do razcepa in gredo dalje. Danes smo na takem
razcepu, zbor in zborovodja. Nadaljevali bomo po ločenih poteh,
bogatejši za marsikatero izkušnjo.
Iztok, naj bodo na tvoji poti ovinki blagi in naj se pot v rahlem
vzponu dviguje do tvojega želenega cilja.
Hvala za neprecenljivo znanje, ki si nam ga dajal v skupnih letih.
Vaje niso bile nikoli dolgočasne, velikokrat humorne in iskrive,
vedno pa resne in intenzivne.
Besedilo: Germana Leben in Olga Pavlin
Predsednica zbora Germana Leben je v zahvali za odlično
sodelovanje z zborovodjem Iztokom Kocenom, zapisala:
Dragi Iztok!
Hvala za vse vdihe, izrazne gibe rok, razumljive poglede
in odlično glasovno tehniko. Leta pod tvojim vodenjem so
nas obogatila in za vedno zaznamovala z iskanjem občutene
interpretacije.
Želimo ti uspešno dirigentsko kariero. Vedno bomo tvoji
hvaležni poslušalci. MePZ Svoboda Mengeš

Helena Testen s »pomladjo« v Trdinovem hramu
Mengeš
Helena je s slikami v gostišče Trdinov hram v Mengšu prinesla pomlad, tako kot jo vidi s svojimi očmi. S čopičem je tokrat na
platnih upodobila motive pomladnih rožic, metuljev in tihožitje. Ker je zunaj še vedno zima, je med razstavljenimi deli tudi
platno z motivom otrok v zimski radosti.

Helena Testen je članica Likovnega društva Mengeš dvanajst let. Ničesar v svojem okolju ne pusti naključju, vsemu da svojo noto; cvetlični
aranžmaji, ročno izdelana darilca, naslikane voščilnice s kaligrafsko pisavo, poslikane steklenice z domačimi motivi, nabrana zelišča shranjena v kozarčkih, naslikani stari bobrovci in stenske poslikave.

Vse to oblikovalsko razkošje pa je ni zadovoljilo, svoje znanje je razširila na čistih slikarskih področjih, ko se je včlanila v Likovno društvo
Mengeš. Tam je deležna različnih medsebojnih izmenjav, ki jih črpa od
mentorja, na likovnih tečajih in ekstemporih po Sloveniji in tujini.
Udeležuje se tudi natečajev, ki jih razpisujeta JSKD in ZLDS. Rada tudi
fotografira. Uživa na sprehodih po naravi, kjer dobiva nove ideje za
delo. Fotoaparat je njen zvesti spremljevalec. Narava ji nudi vso lepoto,
mirnost barve, lesk, odseve. Sama pravi, da je treba samo oči odpreti,
da vse to zaznaš.
Je dobitnica kar nekaj priznanj, ki jih je prejela s tekmovanj za zlato
paleto, ki jih razpisuje Zveza likovnih društev Slovenije. V svoji zbirki
priznanj ima dva certifikata kakovosti, in sicer za fotografijo in risbo
s tušem. Veliko ji pomenijo samostojne razstave, kot tudi skupinske
razstave z Likovnim društvom Mengeš, kjer lahko predstavi svoja dela.
Besedilo: H. Podgoršek
Foto: Helena Testen

Mladi pevci MPZ OŠ Mengeš osvojili zlato priznanje
na državnem tekmovanju »Zagorje 2018«
Javni sklad RS za ljubiteljske dejavnosti je od 28. do 28. marca pripravil že 26. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov,
ki ima tekmovalni značaj. Prireditev je bienalna in poteka od leta 1968, zato letos obeležujejo 50 let od prve revije. V treh
dneh se je na odru Delavskega doma v Zagorju zvrstilo 52 zborov oziroma 2000 mladih pevcev, zapeli pa so 150 skladb izpod
peres 57 slovenskih in 30 tujih skladateljev.
Tekmovanja se je udeležil tudi Mladinski pevski zbor OŠ Mengeš pod
vodstvom Nataše Banko, ki je šestčlansko žirijo, v sestavi priznanih
zborovodij, s svojo interpretacijo prepričal za zlato plaketo.
Bienalno tekmovanje Zagorje ob Savi ni le pregled dosežkov najboljših
otroških in mladinskih zborov Slovenije, je tudi pomemben pokazatelj
kakovosti mladih generacij pevcev, ki bodo nekoč prepevali v odraslih
pevskih zborih in zastopali Slovenijo na številnih priznanih mednarodnih tekmovanjih. Večkrat poudarjamo, da je zborovstvo tista dejavnost, s katero se Slovenci v svetu s ponosom predstavljamo in smo
prav zaradi njega še posebej prepoznavni.
Besedilo in foto: Nataša Banko

Irena in Binca razstavljata
v Mestni kavarni
Končno smo pričakali pomlad in umaknili s sten slike in fotografije zime. Na stene Mestne kavarne Mesing bar sta članici
Likovnega društva Mengeš obesili nove slike in fotografije, saj
društvo že tradicionalno razstavlja v Mestni kavarni.
Irena Gorenc je s svojimi tremi likovnimi deli v akrilu – razposajenimi
konji in sadovnjakom v soncu – popestrila vhodni prostor. Binca Lomšek pa v drugem prostoru razstavlja sedem fotografij, s katerimi vabi
obiskovalca, da ustavi pogled na vsaki fotografiji posebej.
Besedilo in foto: J. Šmon

Na ogled je deset umetniških del
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KD Mengeška godba vabi na krajši koncert s tekmovalnim programom, ki
bo v nedeljo, 22. 4., ob 11. uri v Župnijskem domu Mengeš. Foto: Matej
Maček

10 let kapelništva,
tekmovalni koncert in
zlata godbenika
KD Mengeška godba se konec maja odpravlja na državno tekmovanje slovenskih godb. Do takrat nas čakajo intenzivne vaje
v Prekmurju ter številni nastopi. Dva izmed godbenikov pa sta
tekmovalni občutek marca že izkusila.

Mesec marec je bil rezerviran za godbene vaje po sekcijah. Imeli smo le
en nastop, in sicer na veliko soboto po maši, ko smo zaigrali v cerkvi in
nato še zunaj, saj je vstajenjska procesija zaradi nestabilnega vremena
odpadla.
Zato pa so bili toliko bolj aktivni nekateri naši člani. V petek, 16. marca, sta imela v dvorani GŠ Mengeš samostojni koncert naša godbenika,
klarinetist Miha Kosec in saksofonistka Teja Komar, ki ga je tokrat spremljala na klavir. Priredila sta glasbeni večer z naslovom Operna fantazija ter izvedla več koncertnih fantazij z motivi iz znanih oper.
Na glasbeno tekmovanje pa sta se minuli mesec podala dva naša godbenika, učenca GŠ Domžale. Klemen Juvančič se je udeležil 10. Mednarodnega tekmovanja in festivala za soliste in komorne skupine Svirél
2018 ter v kategoriji tolkal – Elementary osvojil 96 točk in zlato priznanje. Njegova mentorica je Katarina Kukovič, na klavir pa ga je spremljal
Miran Juvan. V Srbiji pa je potekal 11. mednarodni glasbeni festival
Arandželovac, kjer je Maja Keržič pod mentorstvom Urške Urbanija
Žun in ob klavirski spremljavi Mihe Nagodeta v solopetju, kategorija III,
prav tako s 96 točkami prejela zlato priznanje.
Prvega aprila, ne to ni šala, pa je svojih prvih deset let kapelništva pri
Mengeški godbi praznoval Dimitrij Lederer. Godbenice in godbeniki mu
ob tej priložnosti iskreno čestitamo in upamo, da nas bo še dolgo uspešno vodil. Našo kvaliteto ter delo kapelnika pa lahko preverite na našem prvem koncertu po intenzivnih vajah, na katerem bomo predstavili
tekmovalni program, in sicer v nedeljo, 22. aprila, ob 11. uri oz. po sv.
maši v Župnijskem domu Mengeš.
Besedilo: M. K.

Ex tempore v Krasici na Hrvaškm
V majhni istrski vasici Krasica je konec tedna potekal že 21. festival Oleum Olivarum ali bolj razumljivo »Praznik oliv in olivnega
olja«. Predstavili so se pridelovalci olja in izdelkov domače obrti in domače kulinarike. V sklopu tega praznika vsako leto potekatudi ex tempore na isto temo – oljke in olive.
Letos so se tri članice Likovnega društva Mengeš odločile, da prvič predstavijo svoja likovna dela in tako predstavijo tudi Mengeš preko meja Slovenije.
Tega srečanja so se udeležile: Irena Gorenc, Helena Testen in Milica Tomšič.
Na tem ex temporu je sodelovalo 54 umetnikov iz Hrvaške, Slovenije, Italije,
celo Francoz in Ukrajinec, ki pa oba živita v Sloveniji. Razstavili so 58 del,
organizatorji so podelili pet sponzorskih nagrad in nagrade za tri najboljša
dela po oceni strokovne komisije. Nagrade so bile od 30 litrov do 3 litre
olivnega olja.
Z udeležbo na tej mednarodni prireditvi so bile naše članice zadovoljne,
vsekakor bodo to prijetno istrsko vasico obiskale tudi prihodnje leto.
  
Besedilo: Milica Tomšič
Foto: Helena Testen

ROMAN SKOK S.P. Slamnikarska 5, 1234 MENGEŠ
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Območno srečanje otroških in odraslih folklornih
skupin Domžale – Kamnik
Folklorne skupine z območja Domžal in Kamnika so se v soboto, 3. marca, zbrale na preglednem območnem srečanju v
Kulturnem domu Mengeš. Na srečanju, ki je pod naslovom »Radi pojemo, igramo, se po vižah sukat’ znamo« potekalo
v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Domžale, se zberejo vse folklorne skupine z
domžalsko-kamniškega območja, vsaka s svojo koreografijo, s katero pokažejo, kaj so se novega naučile v letošnji sezoni.
Mengeško folkloro so zastopale vse tri sekcije – otroška, mladinska in članska skupina.

Mladinska FS Mengeš pred nastopom

Prireditev je potekala v dveh delih, v kateri so se najprej predstavili najmlajši folklorniki. V programu so nastopili Folklorna skupina
Pestrna iz vrtca Antona Medveda Kamnik, Otroška folklorna skupina
KD Domžale, Otroška folklorna skupina Mengeš, Otroška folklorna
skupina Verine zvezdice in Otroška folklorna skupina FKD Lukovica.
V okviru srečanja odraslih folklornih skupin se je v prvem delu

predstavila Mladinska folklorna skupina Mengeš, v drugem pa so
si sledile članska Folklorna skupina Mengeš, Folklorna skupina DU
Moravče, Folklorna skupina Trzinka-mladi, Folklorna skupina DU
Komenda, Folklorna skupina Groblje, Folklorna skupina Kamnik in
Folklorna skupina Trzinka-veterani.
Srečanja, ki ga je povezovala Marta Starbek Potočan, sta se udeležila
tudi župana Občine Moravče Martin Rebolj in Občine Mengeš, Franc
Jerič. Otroške skupine je spremljala in podala oceno strokovna spremljevalka Nina Luša, odrasle pa Anže Kerč. Oba bosta po zaključku
vseh območnih srečanj Gorenjske regije izbrala najboljše skupine, ki
se bodo maja predstavile na regijskem srečanju.
Vse zbrane je ob zaključku pozdravil Matej Primožič, vodja Območne
izpostave JSKD Domžale, se zahvalil sodelujočim skupinam, jim podelil priznanja za nastop in poudaril pomen sodelovanja vseh skupin
pod okriljem domžalske in kamniške izpostave JSKD.
Že omenjeno regijsko srečanje bo za odrasle folklorne skupine tudi
potekalo pri nas v Mengšu, česar smo zelo veseli. Zato že sedaj lepo
vabljeni v nedeljo, 13. maja 2018, na ogled najboljših gorenjskih
folklornih skupin. Najboljše otroške skupine pa bodo nastopale dober
teden prej, v soboto, 5. maja 2018, v Tržiču.
Besedilo: Boštjan Svete
Foto: Neža Jankovič

Zlata paleta – razstava osnovne tehnike grafike
Zveza likovnih društev Slovenije je pripravila prvo tematsko razstavo projekta Zlata paleta. Letošnje razpisane teme so »vodna
plovila«, »steklo« in »barvni dualizem«. Odprtje tematske razstave »Osnovne tehnike in grafike« je bilo v soboto, 24. marca,
ob 18. uri v stari galeriji Delavskega doma Trbovlje.
Strokovna komisije je ob oceni prispelih del ugotavljala, da je kvaliteta
del na visoki ravni, prispelo pa je tudi nekaj izredno kvalitetnih del,
tako po vsebinski kot po tehnični izvedbi. Izmed 220 prispelih del se
je na razstavo uvrstilo 60 likovnih del, in sicer 37 del osnovne tehnike
in 23 del grafike. Sodelovalo je enajst društev v osnovnih tehnikah in
8 v grafiki.
Strokovna komisija je podelila certifikate kakovosti za osnovne tehnike
in za grafiko. Dela, ki so prejela certifikate kakovosti, bodo razstavljena
na zaključni razstavi Zlate palete konec leta.
Člani in članice Likovnega društva Mengeš so se zavzeto lotili dela, sodelovali so s 23 likovnimi deli, od katerih se je v izbor uvrstilo deset del
osmih avtorjev. Na razstavo so se uvrstili z deli »osnovne tehnike« Lojze
Burja, Leonida Goropevšek, Aleš Koman z dvema likovnima deloma in
Milica Tomšič. Z »grafiko« pa so bili uspešni Binca Lomšek, Ina Malus,
Barbara Rabič, Helena Testen in Milica Tomšič.
Leonida Goropevšek je prejela certifikat kakovosti za akvarel »Kdo bo
hitrejši«, Milica Tomšič je prejela dva certifikata kakovosti, in sicer za
suhi pastel »Sanje pijanca« in linorez »V genih je zapis«, Aleš Koman

pa za suhi pastel »Tihožitje«. To je dober začetek letošnjega leta, čaka
nas še veliko izzivov.
Besedilo: Binca Lomšek
Foto: Lojze Burja in Binca Lomšek

Aleš Koman
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Svetovni dan vode 2018 – predstavitev in
izmenjava mnenj

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

Civilna iniciativa Mengeš, Društvo Trzin je naš dom smo s sodelovanjem Hiše Evropske unije v Ljubljani izvedli predstavitve in
izmenjave mnenj strokovnjakov in poznavalcev z zelo različnih področij. Za razliko od večine medijev in organizacij se nismo
ukvarjali s svetovno problematiko, pač pa s konkretnimi domačimi, slovenskimi izzivi in problemi. Še posebej smo se osredotočili na tri tematike, in sicer na: (1) Povezovanje virov in vodooskrbnih sistemov; (2) Pravico do védenja o vsem, kar vpliva na
naše zdravje, okolje in naravo (npr. o kontaminantih v pitni vodi); (3) Mnenja in predloge na predelano direktivo o pitni vodi.
Tukaj delno povzemam glavne zaključke, predvsem na tematiko povezovanja vodnih virov in sistemov.
Pravice (ustavne) do (1) zdrave pitne
vode z zanesljivo, varno in ekonomično
oskrbo in (2) priključka s pitno vodo za
gospodinjstvo.

Izpostavljeno, povzeto iz prispevkov sodelujočih
Zagotoviti in sankcionirati je potrebno odgovorno
in učinkovito uveljavljanje predpisov, tudi spremembo postopkov, pristojnosti. Tudi s kazensko
odgovornostjo pristojnih. Nedopusten 'molk' oz.
neodzivnost pristojnih, ne le v primerih prijav,
ampak tudi, ko bi morali ukrepati samoiniciativno (po službeni dolžnosti). Učinkovitost ukrepov
bi morali zagotavljati (sedaj sicer neustrezni)
primerni predpisi, pristojnosti in odgovornosti.

Viri in vodooskrbni sistemi pitne vode morajo služiti prednostno, dolgoročno in trajnostno
varni, zanesljivi in ekonomični oskrbi prebivalstva z zdravo pitno vodo in z vodo za oskrbo
gospodinjstev. Predlagamo dolgoročno postopno uvajanje ločenih vodooskrbnih sistemov
za pitno vodo brez kontaminantov, ki je namenjena ljudem za pitje in pripravo hrane ter
vodooskrbnih sistemov namenjenih za drugo
uporabe (npr. higiena, gospodarstvo, kmetijstvo).
Zagotoviti je potrebno take koncesije nad viri
pitne vode, ki nikakor niso v nasprotju z zagotavljanjem pravic za varno, zanesljivo in ekonomično oskrbo z zdravo pitno vodo za prebivalstvo. Zagotoviti je potrebno zdravo pitno vodo,
pri čemer naj se sledi cilju sprejemljive cene.
Poziv Mop/vladi RS o nujnosti povezovanja
virov pitne vode in (primarnih) vodovodov
območja 'Srednja Sava' (Kamniški, Krvavški,
Domžalski, Ljubljanski [Kranjski ...]).
Primarni nivo naj bo pod državno pristojnostjo,
z enim odgovornim upravljavcem. Vodovarstvena in vodozbirna območja so že sedaj
v pristojnosti države (ARSO)!

Klančini pri
zdravstvenem domu
V Mengšu imamo že kar dotrajan in nefunkcionalen
zdravstveni dom, ki je potreben temeljite obnove in
mogoče tudi razširitve, saj je vedno več prebivalcev.
Zavedati se moramo, da so uporabniki večinoma starejši.
Vemo, da je vhod po stopnicah neprimeren za poškodovane
osebe. Klančini pa sta prestrmi tako za invalide kot poškodovane osebe. V zimskem času pa celo nevarni. Potrebno je
poskrbeti za nadstrešek pri klančinah in zmanjšati naklon.
Besedilo in foto: Matic Slokan, IO SDS Mengeš
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Predstavitve in mnenja so izvedli: prof. dr. Mitja Rismal, strokovnjak za vodovodne sisteme
in čistilne naprave; Jože Horvat, svetnik četrtne
skupnosti Črnuče, član Odbora za varstvo okolja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana; dr.
Peter Kralj, u. d. i. geologije, hidrogeolog; mag.
Zlatko Erlih, direktor Javnega podjetja Komunala
Radgona; Marko Mitja Feguš, Zeleni Slovenije,
in mag. Tomaž Štebe, Civilna iniciativa Mengeš.
Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe, civilnainiciativamenges@gmail.com tomaz.stebe@gmail.com
Več o tem in drugem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'
oz.
https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/827729970761249 in na
https://1planet4u.blogspot.si/2018/03/svetovni-dan-vode-2018-tematike-o-pitni.html
Svetovni dan matere Zemlje, 22. april
Letošnja tema je Naredimo konec z onesnaževanjem s plastiko. Ponovno bom ponudil
CIM-stekleničke Svetu Občine Mengeš, da si
natočijo vodo izpod pipe in da nehajo piti vodo
iz plastične embalaže! Zgleda: leta 2009 je
mesto Bundanoon prepovedalo prodajo pakirane vode; leta 2014 je župan San Francisca
predpisal pitje vode le izpod pipe v prostorih v
lasti občine!

OGLASI - ZAHVALE

Ureditev okolice
Cegvenškega bajerja

Prazen dom je in dvorišče,
naše okno zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

SMO je dopolnila svoj program s konkretnimi idejami za ureditev prostora na nekaterih območjih občine Mengeš. Ena od takih je predlog ureditve okolice Cegvenškega bajerja. Osnova za urejanje navedenega prostora je seveda lastništvo zemljišč,
od česar je odvisno, kdaj in kako se bodo ta zemljišča lahko uredila. Območja smo
glede na lastništvo in predlagani namen označili na spodnji sliki.

Modra območja so v lasti občine, zelena v lasti
države, oranžna pa v zasebni lasti. Območje A
je torej v naši lasti, zato lahko zelo hitro začnemo primerno urejati obrežje, med drugim tudi
mestno plažo za sproščeno preživljanje prostega časa v za to urejenem okolju. Območje B je
v lasti države. Začeli bomo z dogovori z upravljavcem, da skozi območje lahko speljemo učno
pot s ptičjimi opazovalnicami. Tako bodo glavna
tema učne poti ptice in z njimi povezan habitat
(rastlinje in druge živali). Menimo, da bi se to
lahko zgodilo relativno hitro. Za enak namen
bomo uredili tudi območje F, ki je v lasti občine.

Na območju D bo urejen osrednji prostor za
ribiče, v skupnem dogovoru glede na njihove potrebe. Območje C je v lasti Petrola, d.
d. Zemljišče je potrebno pridobiti v uporabo
in v srednjeročnem obdobju prostor urediti
v skladu s potrebami občanov in občinskim
prostorskim načrtom. Podaljšali bomo ureditev mestne plaže z območja A, v zaledju pa
uredili nov javni športni park. Na tem območju bi lahko uredili tudi dodaten prostor za izobraževalne dejavnosti. Območje E je v lasti
zasebnikov, s katerimi bomo prišli v kontakt
in začeli s pogovori. Območje bi lahko igralo
ključno povezovalno vlogo med občinskimi
parcelami. Poleg poti bi tam uredili tudi nekaj manjših prostorov za druženje.
Pred začetkom realizacije navedenega predloga bo potrebno načrte uskladiti z zakonodajo, ki določa urejanje takih območij ter
izkoristiti potencialne možnosti pridobivanja
evropskih sredstev za ta namen. Potrebno bo
tudi sodelovanje z organizacijami s področja
varstva narave ter seveda ribiči, ki skrbijo za
habitat v bajerju.
Besedilo in foto: Peter Gubanc, predsednik SMO

Maj časti Marijo

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

BRANKO KONCILIJA
iz Mengša, Maistrova ulica 8
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete
maše ob njegovem slovesu.
Posebna zahvala gre osebju Doma počitka
Mengeš za vso izkazano skrb in pozornost,
gospodu župniku Marku Koširju za lep cerkveni
obred, pevcem za sočutno zapete pesmi in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti.
Vsi njegovi

Ni besed, ki bi nas potolažile v samotnih nočeh,
ni solz, ki bi oprale bolečino iz naših src …
So le dragoceni spomini, ki nas učijo živeti
naprej.

Koncert Marijinih
pesmi
V tednu Rdečega križa Slovenije, ki
tradicionalno poteka od 8. do 15. maja,
vas vabimo na brezplačno merjenje holesterola
in sladkorja v krvi.

V nedeljo 6. maja 2018 ob 16.00
v župnijski cerkvi

ZAHVALA

Merjenje bo potekalo v torek, 8. maja 2018,
od 9.00 do 11.00
v prostorih RK Mengeš v kleti
Zdravstvenega doma Mengeš.

V 69. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANC LEVEC – ČANČI

Vljudno vabljeni!
Upravni odbor KORK Mengeš in
Patronažna služba ZD Mengeš

Organizator:
MoKZ Mengeški Zvon

Ob dnevu upora proti okupatorju – 27. aprilu,
in prazniku dela – 1. maju, vsem občankam in
občanom želimo prijetno praznovanje.
Lista za občino Mengeš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in
darove.
Zahvaljujemo se PGD Mengeš, Mengeški
godbi, pogrebni službi Vrbančič in g. župniku
za pogrebni obred.
Posebna zahvala dr. Nikić Gačeša, sestri
Andreji in podjetju Meri prevozi.
Najlepša zahvala za vso skrb patronažni sestri
Sabini in Mirjam.
Žalujoči: vsi njegovi
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PISMA BRALCEV

Obvoznica – kako dolgo
še zavlačevanje?

Pisati ali govoriti o mengeški obvoznici je morda za marsikoga že dolgočasna tema. Zlasti v zadnjem desetletju je na neki
način vedno v ospredju. Veliko pristojnih oseb in organov se
kar naprej trudi z njo, a so se upehali že na pol poti. Kdo
je 'zamočil', da je zgrajena le polovica obvoznice, se bolj ali
manj ve, le pove se ne jasno. Denar je bil zagotovljen, veliko
strokovnih del opravljenih, le pike na i ni bilo.
Po sedmih letih možje prometnega ministra spet pravijo, da imajo denar. Toda šele potem, ko so se jeseni 2016 številni občani povezali v
civilno iniciativo ter šli dvakrat na okope, to je v protestni shod z zaporo
ceste zoper uničujoče prometne razmere na glavni cesti skozi Mengeš.
Ta javni pritisk in večja županova odločnost sta zagotovo zresnila obraze ministrovih mož in najbrž tudi njegovega. V Mengšanu smo si ogledali fotografije sestankov, ki so se kar vrstili v letu 2017. Po vsakem
smo lahko prebrali razveseljive novice. Na primer: 13. junija 2017
– sestanek na DRI: vsa potrebna zemljišča so odkupljena. 3. oktober
2017 – sestanek na DRI: Gradbeno dovoljenje bo izdano v januarju
2018, gradnja pa se bo začela na začetku gradbene sezone 2018
(marec, april). 15. december 2017 – sestanek na DRI: Postopki tečejo
po terminskem planu, gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno
januarja oziroma februarja, gradnja pa se bo ob »ugodni izbiri izvajalca« začela in končala v gradbeni sezoni 2018. Na vseh sestankih je bil
navzoč tudi župan Občine Mengeš. Zelo pomembne informacije naj bi
na seji občinskega sveta 22. marca 2018 podal Aleš Hojs, direktor za
področje cest na DRI. Tudi nekaj članov CI je na seji pričakovalo, da bo
glede na vse obljube v letu 2017 'najavil' gradbene stroje na gradbišču
čez mesec ali dva. Kje pa! Povedal je, da so se vse leto 2017 zelo trudili, a jim vseh potrebnih papirjev ni uspelo urediti (soglasja, projekti),
zato gradbenega dovoljenja še ni, mogoče bo do 'velike noči'?! Gradnja
da se bo začela letos, končala pa v letu 2019. Ko to pišem (29. 3.), še
ni nobene informacije. Čudeži se pač ne dogajajo. In ko bo gradbeno
dovoljenje, nihče ne more vedeti, koliko časa bo potekal izbor izvajalcev del, pa pritožbe itd. Glede na trenutno situacijo, kar se tice gradnje,
smo prebivalci silno razočarani. In nihče ne prizna odgovornosti. Še
najhuje pa je: Komu lahko sploh še verjamemo? Bomo spet primorani
iti v boj za obvoznico s protestnimi shodi? Zadnji čas je, da nas oblast
vzame resno!
Besedilo: Matjaž Majcen, član koordinacije CI

Nikogaršnji Mengšani
Sprehodim se po Mercatorju in mi sledi nekaj mrkih pogledov.
Da, v tem mestu me le še redkokdo upa pozdraviti. Nekaj jih
je takšnih, ki me sicer pomilovalno pogledajo, a jim je nerodno.
Sklonijo glavo. Le tu in tam mi kdo reče dober dan, pa še ta me
ne pozna, biti pozdravljen v izobčenosti iz tega kraja pomeni le
eno – srečal sem neznanca. In mu odzdravim, ker on verjetno ni
obremenjen z miselnostjo tega mesta, v katerega sem se preselil
pred dvanajstimi leti, misleč, da je tu nova Meka slovenske
glasbe, skriti raj za glasbeno ustvarjanje. Žal so se naši načrti
sfižili, ne samo, da je nasilje v tem kraju nad hčerama šlo tako
daleč, da smo hčeri prepisali v domžalsko šolo, za ta kraj nam je
usahnilo še zadnje upanje na pravičnost. Postali smo, pa ne od
Boga, prezirani tujci in se zavedamo, da v tem mestu nismo edini.
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Ko smo se preselili sem, se je največ govorilo o izjemni Mengeški godbi,
glasbenih dogajanjih, glasbenikih, svetovno znanih izdelovalcih instrumentov … Pozneje smo prebrali, da je to mesto polno dobrih namiznotenisačev, kolesarjev, smučarjev skakalcev in številnih vrlih občanov, ki ta
kraj postavljajo na zemljevid Slovenije.
Žal za najboljše vrhunske umetnike, glasbenike, izdelovalce inštrumentov, učitelje … to mesto ne najde lepih besed, jih ne izpostavi
ob praznikih ali s podelitvijo nagrad, ker so preveliki, presegli so okvire
malomeščanstva. Bog ne daj, da kakšen mladi talent zmaga na mednarodnem tekmovanju glasbenikov; Emoni, Svirelu, ali na državnem prvenstvu Temsigu, ali pa »samo« osvoji zlato priznanje. Sam si je kriv, da je
preskočil meje »našega malega mesta«, za naše novice ali za piedestal
našega mesta je enostavno prevelik. Kaj šele, če je izjemen v astronomiji, fiziki, matematiki, kot so to nekateri Mengšani – srednješolci, o njih
bomo pisali šele tedaj, ko bodo daleč od nas, od mengeških oči, reševali
svet in si bodo zaželeli malce dobre vode iz podalpskih izvirov. Ker jim
voda iz opevanih mengeških izvirov ne pripada stotine toliko, kot njihova
slava pripada Mengšu.
Sprehajam se po glasbeni šoli v Mengšu. A veste, po čem prepoznam
uspešne mentorje in glasbenike? Po tem, da imajo čisto vsi na oglasnih
deskah svoje slike, kopije priznanj in drugih obvestil o njihovih uspehih
na centimeter preluknjane – prebodene.
In vem, da so uspešni, ker ko pripeljem mimo z avtom, mi ena od zavistnih oseb zapleše afro-kubanski ples na pločniku ob glasbeni šoli in
visoko v zrak maha s svojima sredincema. Če sem še občasno zasanjan
od lepote tega mesta, mi tale dogodek, ki se redno ponavlja, daje vedeti,
kje se nahajam in kje naša družina ni dobrodošla.
Zadnjič so me vprašali v Domžalah, ali poznam kakšnega izjemnega
mladega glasbenika –osnovnošolca, da gre zaradi izjemnosti k županu
na sprejem. In jim izstrelim deset imen, zakašljajo, češ mišljeni so bili
Domžalčani, dve med njimi pa to nista, ampak sta iz okolice. Dve nikogaršnji zvezdi, ki sta se priključili nikogaršnjim izdelovalcem inštrumentov, nikogaršnjim ESSL-ovim nagrajencem, nikogaršnjim profesorjem,
nikogaršnjim mladim glasbenim virtuozom, umetnikom, ki so presegli
zaplankanost svojega kraja.
Ker vsi ti izjemni niso naši in to nikoli ne bodo. Sami so si krivi, da so
preskočili meje dobrega okusa v uspešnosti in postali prezrti Mengšani.
Če bodo tako nadaljevali z uspehi, bodo kmalu nevidni Mengšani. In če
jim to ne bo dovolj, bodo nikogaršnji Mengšani.
O kakšnem javnem priznanju ali nagradi »našega malega mesta« pa naj
kar sanjajo. Saj so že s svojimi uspehi doživeli svoje sanje.
Slovenija ima izbrisane, Mengeš pa nikogaršnje Mengšane. Amen!
Besedilo: Béla Szomi Kralj

VA B I L O
P R E D AVA N J E O
CV ETN EM PR A H U
Za čebele je cvetni prah edini izvor beljakovin, poleg medu in vode pa njihova
glavna hrana. Vsak cvetni prah je edinstven, je nekakšen prstni odtis rastline
in značilen za eno samo vrsto cveta. Zrnca cvetnega prahu različnih rastlinskih
vrst so različnih oblik, barv in velikosti.
Čebela na enem poletu obiskuje praviloma samo eno vrsto cvetov in zbira torej
samo eno vrsto cvetnega prahu. Cvetni prah je glavna hrana za zarod ličink, iz
katerih se razvije nov roj.
Francoski zdravnik Chauvin je proučeval delovanje peloda in ugotovil, da:
•
cvetni prah ureja delovanje črevesja, trdovratne driske se hitro
ustavijo;
•
pri slabokrvnih otrocih je s pelodom dosegel povečanje krvnega
barvila hemoglobina in zaznavno izboljšanje celotnega počutja;
•
pelod izboljšuje razpoloženje, živčnost in razdražljivost popustita;
•
izboljšuje pretok krvi v možganih.
Podobno je dokazal tudi ruski raziskovalec Deviatrein, da pelod:
•
pospešuje rast in zboljšuje vid.
Lahko bi našteli še vrsto drugih dobrih lastnosti cvetnega prahu. A naj nekaj
ostane še za predavanje.
Vir: Wikipedija (Prosta enciklopedija)

Predavatelj: čebelar Branko Borštnik
Lokacija: Osnovna šola Mengeš
Datum: 4. aprila 2018 ob 17.00 uri
Čebelarsko društvo Mengeš
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Drage občanke in občani!

Vabim vas na

PRVOMAJSKI KRES
NA GOBAVICO,
ki bo na predvečer prvega maja
z začetkom ob 20. uri.

Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli
mengeški godbeniki.

Franc Jerič,
župan Občine Mengeš

Foto: Edvard Vrtačnik
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