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"Če želimo, da naši otroci to dejanje
enako ponosno sprejemajo kot velik
navdih za njihova bodoča ravnanja, potem
smo dolžni storiti vse, da se poenotimo
tudi glede razlage teh dogodkov."
Borut Pahor ob odkritju pomnika slovenskemu
narodu za upor proti agresorju 1990-1991
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od JUNIJA 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

3. 7. in 31. 7. 2018
ob 16.00 uri

KAJ SE DOGAJA
*UMETNOST ODNOSOV – PAKET LJUBEZNI, v sredo, 13. 6., ob 19:00, v Mladincu (Blaž Mihelič)
*MOVIE NIGHT RISANKA – FERDINAND, v soboto, 16. 6., ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*KONČNI NASTOP IN PLESNO–GLASBENA PREDSTAVA LEVJI KRALJ, v sredo, 20. 6., ob 18:00, v KD Mengeš (Sanja Tomšič)
*NOGOMETNI TURNIR TROJK, v soboto, 30. 6., ob 14:00, pred ŠD Partizan (Simon Štebe)
*AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO, od 23. 7. do 27. 7., od 13. 8. do 17. 8. in od 27. 8. do 31. 8., od 7.30 do 15.30, v Mladincu (Sanja T.)
*BREZPLAČNO IZPOPOLNJEVANJE ANGLEŠČINE, od 6. 8. do 10. 8.,VESELE URICE ANGLEŠČINE za otroke od 8 do 11 let od 13:00 do 13:45, URE KONVERZACIJE za mlade
od 12 do 19 let, v Mladincu (Vanja Vojvodič)
*ZABAVNO PLESNI TABOR, od ponedeljka, 30. 7. do nedelje, 5. 8., pri Toplicah Sv. Martin na Muri (Sanja Tomšič)
* Predstavitev projekta BRAIN O BRAIN, v sredo, 12. 9., ob 18:00, v Mladincu (Tanja Logar)
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 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 do 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)
ANIMACIJE
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10:00 do 13:00 ali 13:30 do 16:30, ali po dogovoru , izkušeni animatorji
poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič)

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem spodaj navedenim za
finančno ali logistično pomoč pri projektu
Pomnik slovenskemu narodu:
Občina Mengeš, Oranžerija Mengeš, AVS Budja Igor, Jože
Skok s. p. Grasko, Kapš dent, Melodija Mengeš, Pišek
Slavko RP Design, MN Group, d. o. o., Narat, Metrel,
d. o. o., Reven Edo, Notar Jože Rožman, Karo Kalušnik
Roman, Računovodstvo ZUMA, Mestna Kavarna Rajter
Primož, Avto Car, Alkam, d. o. o., HA-NI Janez Habjan, g.
Mlakar Aleš, Avto šola Retos, Avtopralnica Bolta, Forch
Trzin, Kompare Matej, Mengeška godba, Špas teater, OŠ
Mengeš, PGD Mengeš, RUP Mengeš, g. Niko Robavs –
moderator, Hotel krona Domžale, Toma, d. o. o., g. Darko
Rojnik, Občinska uprava Občine Mengeš. Zahvaljujemo se
tudi ge. Zorki Požar in g. Tonetu Skoku iz Loke pri Mengšu za čudovito pecivo, ki sta ga spekla za to priložnost.
OO ZVVS 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. junija 2018
MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.

Nehajte čakati, da se bodo
stvari spremenile same od
sebe
V družbi številnih sprememb je posameznik postavljen pred
izzive, ki oblikujejo njegovo mišljenje in videnje o družbi kot
celoti. Turbulentnost vsakdana in radikalni, velikokrat populistični, prijemi vladajočih, so razumevanje družbe pahnili
v novo dimenzijo, v kateri je dovoljeno vse. Edini sodnik je
javnost, ki je sita obstoječega stanja in stremi k novim, alternativnim prijemom, ki v družbo vnašajo zmedo in krhajo
vrednote, ki naj bi veljale za svete in nedotakljive. Te univerzalne vrednote so danes tarča dvojnih meril, ki vplivajo
na položaj socialno izključenih skupin. Te družba etiketira,
ustvarja predsodke in z lažmi oblikuje njihov družbeni položaj, ki je daleč od zavidljivega.

menges.si; Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490 844, e-pošta: mengsan@menges.si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Matej Hribar,
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: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Mengšu,
foto: Edvard Vrtačnik
Naslednja številka Mengšana izide v petek, 13. julija 2018

Ena od takih skupin smo tudi mladi, ki smo pogosto odrinjeni na obrobje, saj smo zaradi naše ''neizkušenosti'' in ''zaletavosti'' tretirani kot
pasivni in obravnavani tretjerazredno. Po mojem mnenju je pasivnost
posledica izključenosti mladih iz družbenih procesov in neskladja
med našimi željami ter potezami, ki se odločevalcem zdijo smiselne
in edine pravilne. Posledično se pri mladih vzbudi občutek nemoči, ki
se kaže v izrazitejši negativnosti do oblasti in povečanju pasivnosti.
Edino rešitev vidim v pogovoru, upoštevanju želja, iskanju skupne
poti ter vključevanju mladih v najrazličnejše družbene segmente, ki
so bodisi posredno ali neposredno povezani z nami. Da pa bo kritika
obojestranska, pozivam tudi mlade, da stopijo iz okvirov ugodja, se
zavedajo svojega položaja in nehajo čakati, da se bodo stvari spremenile same od sebe, temveč zavoljo boljše prihodnosti ukrepajo danes,
saj bo morda jutri že prepozno.
Matevž Štepec
Mengšan – junij 2018

3

Današnje življenje je
ujetnik časa in hitenja
Številni se danes nostalgično spominjamo časov izpred 30
ali 40 let. S tem mislim predvsem na tempo življenja, ki smo
ga živeli takrat. Ta je bil veliko bolj umirjen, manj se nam je
mudilo, počasneje se je vse skupaj dogajalo in počasneje je
prihajalo do družbenih in tehnoloških sprememb. Prav tako
je bilo veliko manj stresa in to v vseh segmentih takratnega
življenja. Danes pa je življenje veliko, veliko hitrejše. Še več,
imam občutek, da je danes vse podrejeno času in hitenju.
Najbolj očitno se to opazi v prometu. Resda so avtomobili danes veliko
hitrejši, pa vendarle so tudi veliko bolj varni. A kljub temu se mi zdi, da
žal ne mine dan, da nas mediji ne bi obveščali o prometnih nesrečah.
Statistično gledano je zanje še vedno največji krivec prevelika hitrost.
Tudi sam kot udeleženec v prometu sem že večkrat naletel na voznike,
ki vozijo v rdečo luč, prehitevajo ob najbolj nemogočih situacijah in
divjajo, kot da so na dirkališču. V takšnih trenutkih pomislim, ali je res
vredno tvegati prometno nesrečo ali je res vreden tisti delček sekunde
»rizika«, da se pride nekaj minut prej na cilj. Z nerazumnimi dejanji
namreč niso ogrožena le njihova življenja, temveč tudi življenja drugih
udeležencev v prometu. Zato se pogosto vprašam, kam in zakaj,
za vraga, se tem ljudem tako zelo mudi? Ali je res treba vedno vse
narediti ali nekam priti hitro in takoj?
Drug primer. Grem v trgovino, ki je v tistem trenutku zelo dobro obiskana. Odprte dve, morda tri blagajne in vrsta pri vseh. Nato se odpre še ena blagajna. Čeprav je večina kupcev že v »svoji« vrsti, se v
trenutku začne prerivanje, pokajo vozički, vse povprek se vpije, pade
tudi kakšna kletvica. Vse za to, da se pridobi nekaj minut ali celo
sekund. In zopet vprašanje, ali je to res potrebno? Sam menim, da ni.
A očitno sta nam ta nenehna »časovna stiska« sodobnega življenja ter
hitenje tako močno zlezla pod kožo, da v takšnih situacijah odreagiramo povsem podzavestno, skorajda »robotsko«.
Živimo v nekakšni mikrovalovni družbi, ko želimo vse hitro in takoj.
Zato je tempo v primerjavi s preteklostjo neprimerljiv s sedanjostjo.
Poleg tega pa je danes izredno velik pritisk družbe, ki od nas zahteva
in pričakuje velike uspehe. Torej ne samo, da se nekaj zgodi hitro
in takoj, ampak tudi, da je to odlično in najboljše. In to tako v času
šolanja, službi, kot v vsakdanjih življenjskih situacijah. Ker pa smo
samo ljudje in včasih pač ne zmoremo vsega, smo podvrženi stresu
ter boleznim, ki jih ta prinaša. Zato si enostavno ne smemo dopustiti,
da bi postali ujetniki pomanjkanja časa in hitrosti. Slednjo vzemimo
pod kontrolo in jo uporabimo le tam, kjer je resnično potrebna.
Bliža se čas počitnic. Vsem otrokom, staršem, učiteljem in drugim
šolskim delavcem želim vesele in lepe počitnice. Starši, posvetite se
svojim otrokom in preživite kvaliteten čas z njimi. Spoštovani bralci,
vzemimo si čas zase in za ljudi okoli nas ter poskušajmo upočasniti
naše življenje, saj je to še kako minljivo. Številni nam bodo hvaležni
za to. Lep pozdrav!
Bogo Ropotar, podžupan

4

Mengšan – junij 2018

Ob občinskem prazniku
Občine Mengeš
izpostavljen projekt
gradnje Športne dvorane
Mengeš
V torek, 29. maja, je ob občinskem prazniku župan Občine Mengeš, skupaj s sodelavci, medijem predstavil aktivnosti povezane z najpomembnejšimi projekti v občini
v preteklem letu. V ospredju je bila razprava o gradnji
Športne dvorane Mengeš, za katero se je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja podaljšal zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš. Predstavljeni pa so bili tudi drugi projekti, dokončanje stanovanjsko-poslovne soseske
Mengeš, rekonstrukcija komunalnih in drugih vodov v
občini Mengeš, projekt ureditve mestnega središča Mengša in projekt gradnje manjkajočega dela obvoznice v
občini Mengeš.
Župan Občine Mengeš, Franc Jerič, se je pri predstavitvi gradnje Športne dvorane Mengeš osredotočil na razloge za časovni
zamik: »V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je prišlo
do časovnega zamika zaradi vloge za vstop stranke v postopek,
Civilne iniciative Mengeš. Zaradi nove terminske dinamike smo
na Občinskem svetu Občine Mengeš predlagali spremenjeno koriščenje sredstev za Športno dvorano Mengeš, od predvidenih
2 mio EUR smo sredstva na postavki v letu 2018 znižali na
350.000 EUR. To je znesek, ki ga bomo v letu 2018 porabili
za arheološke raziskave, premik komunalnih vodov, ki so sedaj
na lokaciji in ne morejo teči pod stavbo ter za pripravo lokacije
za gradnjo.« Župan je vse navzoče opozoril tudi na sklep občinskega sveta Občine Mengeš, ki so ga svetniki s 17 glasovi
sprejeli na seji 22. januarja 2009: »Občinski svet Občine Mengeš potrjuje predstavljeni koncept gradnje in lokacijo Športne
dvorane Mengeš«. Torej je lokacija dvorane, ki je bila izbrana kot
optimalna s strani strokovne komisije javnega natečaja, ki sta
ga izvedli Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, potrjena s strani najvišjega organa v občini in ne more
biti sporna, kot to v vlogi navaja Civilna iniciativa Mengeš.
Postopek sprejema rebalansa je pojasnila mag. Ema Rode, vodja
Finančne službe: »Rebalans proračuna 2018 je bil s prerazporeditvijo sredstev Športne dvorane Mengeš predlagan po posvetu

Občankam in občanom čestitam ob
dnevu državnosti – 25. juniju.
Župan Franc Jerič

OBČINA

Drugi projekti v občini Mengeš
Po obrazložitvi časovnega zamika postopka gradnje športne dvorane je župan predstavil še druge projekte, ki so
zaznamovali delo občine v preteklih letih in so pomembni
za razvoj občine.
Pri predstavitvi aktivnosti v zvezi z najpomembnejšimi projekti v občini
so sodelovali Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Urban Kolar, direktor
Občinske uprave, in Ema Rode, vodja Finančne službe

s pristojnimi na Ministrstvu za finance. Privarčevana sredstva na
postavki Športna dvorana Mengeš/Telovadnica so ostala, v prihodnja leta smo premaknili le najem kredita, saj nam sredstev zaradi
spremenjene dinamike pridobitve gradbenega dovoljenja ne bi uspelo porabiti v letu 2018. Ostajajo pa rezervirana za prihodnji dve
leti, 2019 in 2020. Hkrati upamo, da nam bo uspelo pridobiti tudi
sredstva iz EKO sklada, v višini 900.000 EUR.«
Urban Kolar, direktor Občinske uprave, pa je pojasnil, da je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja pogoj za izvedbo
vseh nadaljnjih aktivnosti (izvedbo javnega razpisa in izbor najugodnejšega ponudnika).
Pomen dvorane za občino je pojasnil tudi Jože Mlakar, častni občan občine in dolgoletni predsednik Športnega društva Partizan,
ki se lahko pohvali z mednarodno odmevnimi rezultati več kot 50
tekmovalk in tekmovalcev: »S projektom gradnje športne dvorane Mengeš sem se prvič srečal leta 1995, ko je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje in je bila zaključena finančna konstrukcija z
delnim samoprispevkom občanov. Z referendumom proti prispevku
občanov (ki ga je produciral isti predstavnik CI) in je bil žal uspešen, se je takratna gradnja Športne dvorane Mengeš premaknila v
prihodnost. Skrajni čas je, da se dvorana začne graditi, projekt je
dober in bo občini prinesel veliko pozitivnega. Ne samo za športno
vzgojo otrok v Osnovni šoli Mengeš, temveč tudi za nas v društvih,
ki moramo sedaj za izvedbo naših programov najemati dvorane v
sosednjih občinah.«
Na vprašanje novinarke je pogled na časovni zamik gradnje dvorane predstavil tudi Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš:
»Telovadnica ni pomembna samo za nemoteno izvajanje obveznega
pouka športne vzgoje, ter za vse druge predmete, ki jih mora šola
omogočati učencem za izvajanje izbirnih vsebin in šolskih krožkov.
Naj omenim, da si šola, kljub pomanjkanju prostora, prizadeva,
da bi se učenke in učenci gibali, naši učenci so se uvrstili med
štiri najboljše ekipe v državnem prvenstvu v košarki. Pomembna je tudi za reševanje prostorske stiske šole, ki je ena največjih
v Sloveniji, tako za zagotovitev potrebnih standardov za kuhinjo,
jedilnico, garderobe učencev in drugih prostorov, ki so bili predvideni v celostnem projektu reševanja prostorske stiske Osnovne
šole Mengeš. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v šoli 782 učenk
in učencev in pričakujemo, da se bo število v prihodnjem šolskem
letu povečalo še za 50 oziroma 60 učencev, zato je reševanje prostorske stiske šole, kot sem omenil povečanje kuhinje, jedilnice in
drugih prostorov, nujno. Športna dvorana Mengeš pa je pomembna
tudi za razvoj športnih društev v občini ter za občanke in občane.
Vsekakor ocenjujem, da bi bili prostori glede na izkazan interes
društev ter občank in občanov zelo dobro izkoriščeni.«

Poslovno-trgovinski del stanovanjsko-poslovne soseske
Mengeš bo po zagotovilih novega lastnika zaživel jeseni
2018, ko se predvideva tudi odprtje večjega trgovinskega lokala. Takrat bo tudi več kot desetletje nedokončana
stavba dobila svojo končno podobo. Stanovanjski del soseske pa je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja vezan
na obnovo Kančeve hiše, za katero je novi lastnik, Prva
hiša, d. o. o., že začel postopek za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
V letu 2018 je Občina Mengeš zaključila z rekonstrukcijo
komunalnih vodov v naseljih Mengeš, Topole in Loka, saj
je z zaključeno gradnjo komunalnih vodov na Ropretovi
cesti zagotovljena 100-odstotna pokritost občine s komunalnimi vodi v naseljih Mengeš, Topole in Loka. V občini
je bilo od leta 2008 zgrajeno manjkajočih 40 odstotkov
komunalnih vodov, v prihodnjih proračunih pa bo potrebno urediti še komunalne vode v naselju Dobeno. To se bo
v skladu z odlokom reševalo z malimi čistilnimi napravami, ki jih bo občina subvencionirala. Omenjena rešitev je
bila potrjena tudi s strani pristojnega ministrstva, saj je
gradnja komunalnih vodov finančno prezahtevna oziroma
bi bilo omrežje za uporabnike predrago, ekonomsko neupravičeno, saj bi bilo poleg 3 km dolge razdalje od glavnega komunalnega voda do prvega priključka potrebno
rešiti tudi velik padec.
V letu 2018 je bil svetnicam in svetnikom ter zainteresirani javnosti predstavljen tudi projekt ureditve mestnega
središča, ki je bil izredno pozitivno sprejeli. Občina Mengeš se je že tako razvila, da potrebuje prostor za druženje
oziroma mestno jedro, parkirišče za obiskovalce Kulturnega doma Mengeš in Športne dvorane Mengeš, knjižnico
za organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov in drugo.
V prvi vrsti bo urejeno nivojsko parkirišče, potem bo z
izgradnjo manjkajočega dela obvoznice lahko obveljal nov
prometni režim, ki prepoveduje tovorni promet, in v skladu z zastavljenimi načrti bod urejeni še drugi objekti na
tem območju.
Zelo pomembna za razvoj občine je tudi gradnja manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš, za katero je bilo
gradbeno dovoljenje vloženo 27. marca 2018. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Po zadnjih pogovorih z investitorjem bo gradbeno dovoljenje pridobljeno
do zaključka šolskega leta. Nato bodo pristopili k izbiri
najugodnejšega ponudnika. Investitor je v časovni termin
zapisal, da naj bi uporabno dovoljenje obvoznica pridobila
januarja 2019.« Župan je izrazil željo oziroma upanje, da
ne bo prišlo do kakšnih nepredvidenih zapletov pri realizaciji navedene investicije.

Besedilo in foto: Občinska uprava
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Posebna obrazložitev glede sredstev za gradnjo
Športne dvorane Mengeš
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo Športne dvorane Mengeš je prišlo do časovnega zamika zaradi
vloge, vključitve civilne iniciative s prvopodpisanim Tomažem Štebetom, ki nasprotuje izgradnji objekta. Spremenjena dinamika gradnje športne dvorane bo bistveno vplivala na načrtovano in s strani Občinskega sveta Občine Mengeš potrjeno
financiranje gradnje dvorane v Proračunu Občine Mengeš za leto 2018 in v Načrtu razvojnih programov 2018–2021. Prav
zato se je finančna služba občine posvetovala s pristojnimi na Ministrstvu za finance, v okviru Direktorata za proračun in v
Sektorju za financiranje lokalnih skupnosti. V skladu s predpisi in po ustaljenih postopkih je bil pripravljen predlog rebalansa
proračuna za leto 2018 oziroma Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018.

Pogled na Športno dvorano Mengeš z igrišča proti južni in zahodni strani
dvorane

Zaradi spremenjene dinamike postopka pridobitve gradbenega dovoljenja smo predlagali spremenjeno izrabo pravic porabe sredstev v višini
2.000.000 EUR za športno dvorano. Namesto prvotno načrtovane porabe sredstev v letih 2018 in 2019, ki je v letošnjem letu vključevala
tudi najem kredita v višini 1.700.000 EUR, se sedaj financiranje načrtuje v prihodnjih dveh letih, hkrati pa letos ne bo realizirana zadolžitev
(kredit) v višini 1.700.000 EUR, saj v rebalansu proračuna za 2018 ni
več načrtovan primanjkljaj v višini 1.079.519 EUR, ampak presežek v
višini 161.235 EUR. Pri tem privarčevana sredstva za izgradnjo Športne
dvorane Mengeš v višini 1.572.852 EUR ostajajo zagotovljena na računih Občine Mengeš in se ne razporejajo za druge namene. Hkrati so za
gradnjo Športne dvorane Mengeš rezervirana tudi sredstva Eko sklada j.
s. v višini 900.000 EUR, ki se bodo lahko črpala po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ob začetku gradnje.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 je bil pripravljen v skladu
z Zakonom o javnih financah, zato so se pravice porabe na proračun-

ski postavki 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš za leto
2018 znižale z 2.000.000 EUR na 350.000 EUR. Hkrati se je v
Načrtu razvojnih programov za projekt Telovadnica/športna dvorana
Mengeš načrtovana poraba v letu 2019 z 1.353.160 EUR zvišala na
2.500.000 EUR in v letu 2020 na 1.938.960 EUR (v letu 2020 prej
ni bila načrtovana poraba sredstev za izgradnjo dvorane).
V predlog rebalansa proračuna za leto 2018 pa smo lahko zaradi višje
načrtovanih prihodkov umestili dodatne projekte (Načrtovanje in gradnja
regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane, rekonstrukcija Trubarjeve ulice in druge).
Tako pripravljen predlog rebalansa proračuna za leto 2018 je bil skladno z ustaljenimi postopki najprej predstavljen predsednici pristojnega
Odbora Občinskega sveta za gospodarstvo, finance in proračun, ki se je
dne 17. 4. 2018 na sestanku s predstavniki Občinske uprave strinjala s
predlogom rebalansa proračuna za leto 2018.
Na seji Občinskega sveta Občine Mengeš se je v povezavi s predlogom
rebalansa proračuna za leto 2018 začela razprava že pri obravnavi predloga dnevnega reda, nato pa nadaljevala pri obravnavi predlaganega
rebalansa. Zaradi poenostavljenih interpretacij obrazložitev Občinske
uprave že na sami seji in kasneje v javnosti, smo se odločili, da pojasnimo postopke priprave in sprejemanja rebalansa proračuna ter razloge
zanje.
Načrtovana poraba sredstev, namenjenih za Športno dvorano Mengeš, je
zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev torej prerazporejena v prihodnji dve
leti, kar pomeni, da bodo privarčevana sredstva za dvorano porabljena v
skladu s predpisi po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Prerazporeditev v rebalansu in sam sprejem rebalansa pa nikakor ne
ogroža nadaljevanja postopkov in izgradnje športne dvorane.
Besedilo in foto: Občinska uprava Mengeš

Brv pri Kulturnem domu Mengeš se bo obnavljala v
času šolskih počitnic
Občina Mengeš šolarje, njihove starše ter obiskovalce Športnega parka Mengeš obvešča, da bodo v času šolskih počitnic
začeli načrtovano sanacijo brvi pri Kulturnem domu Mengeš. Brv bo obnovljena zaradi precejšnje dotrajanosti.
Brv za Kulturnim domom Mengeš bo prenovljena v letu 2018

Zamenjana bo nosilna konstrukcija mostu, zamenjane bodo podnice ter postavljena nova ograja. V času del bo v neposredni bližini
postavljen nadomestni most, posebej bo poskrbljeno za ribe in
druge živali v Pšati. Delo bo predvidoma potekalo štirinajst dni,
v tem času bo most zaprt, zato bo varen prehod zagotovljen na
vzporedno postavljenem pontonskem mostu.
Besedilo in foto: Občinska uprava

6

Mengšan – junij 2018

Publikus bo z odvozom približno 6.000 ton
odpadkov in z novo napravo za baliranje zmanjšal
količino skladiščenih odpadkov
V torek, 5. junija, so župani sosednjih občin, Toni Dragar, župan Občine Domžal, Matej Kotnik, župan Občine Lukovice,
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Martin Rebolj, župan Občine Moravče, Peter Ložar, župan Občine Trzin, na redno
srečanje povabili predstavnike podjetja Publikus, d. o. o., in Stanislava Poglajna, župana Občine Komenda. Na predlog
Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, so skupaj obravnavali problematiko prevelike količine skladiščenih odpadkov v
Centru za ravnanje z odpadki Suhadole (v nadaljevanju CROS), dotaknili pa so se tudi skladiščenja odpadkov v Študi. Teo
Ulaga in Gregorja Kranjca, predstavnika podjetja Publikus, je nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Danes smo
vas povabili, da nam predstavite, kako boste rešili stanje v CROS-u. Vidimo, da imate na lokaciji vedno več odpadkov,
kar je lahko nevarno, ne samo za samo varnost, ampak lahko povzroči tudi nezaželene vplive na okolje.« Gregor Kranjec,
strokovni sodelavec podjetja Publikus, je zagotovil: »Situacijo, ki je nastala na kratki rok, rešujemo z odvozom odpadkov v
tujino v naprave za termično obdelavo odpadkov. Rešitev na daljši rok pa je postavitev lastne termične naprave, kjer bomo
s t. i. sosežigom odpadkov pridobivali električno in toplotno energijo.« V podjetju Publikus se dogovarjajo s tremi podjetji
za odvoz približno 6.000 ton odpadkov na končno oskrbo v tujino. Za postavitev naprave za termično obdelavo odpadkov
pa potrebujejo poleg dovoljenja države tudi lokacijo, ki jo bo pozitivno sprejela tudi lokalna skupnost.
Predstavnika podjetja Publikus, Gregor Kranjec in Tea Ulaga, sta
pojasnila nastalo situacijo v CROS-u. Tea Ulaga je v uvodnem nagovoru povzela stanje v državi: »Na odpadkovnem področju še
vedno vlada kaotično stanje. Kot država smo veliko naredili na
področju uvajanja sistemov ločenega zbiranja različnih vrst odpadkov, premalo pa na koncu poti odpadkov oziroma kako jih bomo
učinkovito predelali, odstranili. Takšen primer predstavljajo tudi
odpadki, ki jih skladiščimo na območju CROS-a. Gre za plastične
materiale, ki niso primerni za predelavo/recikliranje in nastajajo
pri sortiranju mešane odpadne embalaže (embalaža, ki jo občani
odlagajo v tipske posode z rumenim pokrovom ali v rumene vreče).
V strokovnih krogih tem materialom pravimo tudi »lahka frakcija«.
Trenutno je edina učinkovita končna oskrba tovrstnih odpadkov
energetska izraba, ki pa se izvaja v tujini, ker država še ne izvaja
obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih
odpadkov. Ker so tuji upravljavci objektov za energetsko izrabo
prepoznali stisko slovenskih centrov za obdelavo odpadkov, je
posledično tudi cena za prevzem poskočila v nebo. Zaradi vsega
navedenega smo se tudi odločili, da bomo poskušali sami izvesti
investicijo izgradnje termičnega objekta, ki pa se ne bo nahajal na
območju občin širšega domžalskega bazena.
Navzoči župani so opozorili, da so opisane rešitve sprejemljive na
dolgi rok, vendar občani in občanke potrebujejo rešitve na krajši
rok, npr. kako bodo rešili stanje prekomernega dolaganja odpadkov
v CROS-u in tudi v Študi.
Kratkoročne rešitve je predstavil Gregor Kranjec: »V preteklem mesecu smo kupili novo balirno napravo, ki nam bo omogočila, da
bomo na območju CROS-a za 50 odstotkov zmanjšali površino,
na kateri trenutno skladiščimo odpadke. Prav tako bomo z baliranjem še dodatno zaščitili odpadke in tako zmanjšali morebitne
negativne vplive skladiščenja na okolje in možnost nastanka požara. Hkrati bomo obstoječo količino lahke frakcije zmanjšali tudi
z odvozom na termično obdelavo v tujino, sedaj tečejo pogovori
s tremi podjetji za odvoz približno 6.000 ton lahke frakcije.« V
obrazložitvi aktivnosti, ki so jih izvedli za zmanjšanje vpliva skladiščene lahke frakcije oziroma objekta za obdelavo odpadkov na
okolje, je Gregor Kranjec pojasnil, da vse od leta 2011, ko so začeli sortirati odpadke, celotno območje CROS-a sistematično urejajo
oziroma izvajajo ukrepe, ki z okoljevarstvenega vidika izboljšujejo
stanje (utrjevanje in asfaltiranje manipulativnih površin, kjer poteka ravnanje z odpadki; ureditev sistema odvajanja industrijske

in padavinske odpadne vode ter priklop na javno kanalizacijsko
omrežje; izgradnja hale in nadstrešnice; ureditev betonskih boksov za skladiščenje različnih vrst odpadkov ...). Prav tako se za
lokacijo CROS-a od vsega začetka izvaja monitoring onesnaženosti
podzemnih voda, kjer se dvakrat letno zajemajo vzorci vode iz petih vrtin in opravljajo analize morebitne onesnaženosti. Dosedanje
analize izkazujejo, da delovanje CROS-a nima negativnega vpliva
na kakovost podzemnih voda.
Glede požarne varnosti v Suhadolski jami je na vprašanje Franca
Jeriča, župana Občine Mengeš, Gregor Kranjec, predstavnik Publikusa, odgovoril, da so imeli v preteklem letu dva začetna samovžiga, ki so ju uspeli pogasiti že v začetni fazi: »Takoj naslednji
dan je JKP Prodnik vzel vzorce za analizo vpliva na podtalnico. V
preteklem letu smo izvedli tudi požarno vajo, ki so se je udeležili
prostovoljna gasilska društva in gasilska podjetja. Gasilci so po
vaji podali nekaj predlogov za izboljšanje učinkovitosti akcije, kar
smo v podjetju upoštevali.« Župan jih je, glede na količine odpadkov, ki so v Suhadolski jami, opozoril, da je bistvo za hitro in učinkovito akcijo neoviran dostop. Zagotovili so, da bodo polni dostop
zagotovili z odvozom omenjenih 6.000 ton odpadkov.
Besedilo in foto: Občinska uprava

Gregor Kranjec in Tea Ulaga predstavnika podjetja Publikus sta predstavila kratkotočne in dolgoročne rešitve, ki jih načrtujejo v zvezi s Suhadolsko jamo
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INTERVJU: Suvad Gromilič – Suki
Kakšna je vaša nogometna zgodba?
Nogometaš sem bil že kot otrok in mladinec,
ko sem igral za NK Ljubljana in NK Ježica.
Potem pa bolj rekreativno mali nogomet,
trenutno pa igram med veterani. Kot trener
sem nekaj let delal v Kamniku z mlajšimi
otroki, danes pa v Mengšu.
To, da danes trenirate otroke, se ni zgodilo
po naključju.
Za trenerja sem se odločil zaradi mojih dveh
fantov. Starejši sin je želel igrati nogomet,
vendar mu pristop nekaterih nogometnih
trenerjev ni ustrezal in je začel trenirati košarko.
Mlajši pa je nogomet treniral v Kamniku, kjer
je po koncu sezone zaradi osebnega razloga
trener njegove selekcije zapustil klub in sem
na pobudo staršev vajeti prevzel sam. Naredil
sem licenco C za trenerja in od takrat naprej
treniram otroke.
V nižjih selekcijah favoriziramo gibanje in
ne igro samo
Katero selekcijo trenirate v klubu Mengo?
Treniram 18 otrok selekcije U8, to je letnik
2010, in 16 otrok selekcije U7, letnika 2011
in mlajših. V klubu stremimo k čim večjemu
številu fantov in deklet. V teh dveh selekcijah
imam tudi dva pomočnika. Matevž Potočnik
in Clirim Ahmetaj mi pomagata narediti dobre
treninge in izvabiti večjo pozornost otrok pri
izvedbi vaj. Kot zanimivost naj povem, da
stremimo tudi k postavitvi ženske ekipe, ki bi
trenirala nogomet, trenutno se pogovarjamo
z dekleti starimi 12 let. Radi pa bi postavili
tudi temelje ženskega nogometa v Mengšu,
saj imamo kar nekaj dobrih nogometašic, ki
igrajo s fanti.

Otrokom damo
osnove in veselje do
nogometa
Čeprav ni Mengšan, ga imajo Mengšani skoraj za svojega. Starši otrok, ki
trenirajo v nogometnem klubu Mengo, ga spoštujejo in cenijo. Trener Suvad
Gromilič, ki ga prijatelji kličejo Suki, je doma iz Duplice pri Kamniku. V
mengeškem nogometnem klubu je nadomestil Aleša Dimca. S svojim, skoraj
očetovskim pristopom, pa se je prikupil tako otrokom kot tudi njihovim
staršem.
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Ali lahko razložite, kako je s selekcijami pri
nogometu?
Trenerji NK Mengo imamo eno selekcijo dve
leti. V tem času posamezni trener otrokom
predaja svoje nogometno znanje. Tako gre
otrok skozi ciklus osmih različnih dobrih
trenerjev. In na koncu nastane formiran
igralec nogometa, pripravljen za člansko ekipo
Mengša ali katerega drugega kluba.
Na treningu dajem velik poudarek motoriki

Kako poteka vaše delo čez teden?
Ves moj prosti čas namenjam nogometu. V
klubske prostore pridem vsak ponedeljek,
torek in četrtek ob drugi uri, kjer imam različne
selekcije. Ob dveh si pripravim potrebščine
za trening, kot so žoge, različni nogometni
rekviziti, in odidem na igrišče ter pripravim

»Vsak otrok lahko in zmore igrati nogomet. Predvsem, če ima voljo in željo po učenju.«

vaje za izvedbo treninga. Ob pol treh grem
v šolo po otroke v prvi in drugi razred in jih
pripeljem v klubsko garderobo še pred tretjo
uro. Otroci se preoblečejo, pospravijo obleko v
svoje torbe in se ob tretji uri skupaj odpravimo
na igrišče. Tam otroci naredijo ogrevalne
vaje in nato opravimo pripravljen trening, ki
je sestavljen iz gibalnih, koordinacijskih in
motoričnih vaj. Šele nato pride na vrsto pravo
igranje nogometa.
Sliši se zelo strogo …
Sem pristaš discipline. Skupina je velika.
Ko otroke prevzamem, prevzamem tudi
odgovornost zanje. Otrokom poskušam z
disciplino poudariti pomen dela in dolžnosti
otrok v klubu ali doma. Saj v vsakdanjem
življenju tega vse bolj primanjkuje.
In kako na to reagirajo otroci?
Na začetku vsake sezone moj način dela
in pristop predstavim otrokom in staršem.
Poudarim red in disciplino. Priznam, da sprva
disciplino otroci težko sprejmejo. A po mesecu
dni ni nobenih težav, saj jim red nudi varnost,
znanje, zaupanje v soigralce in nas trenerje.
Kako pa red in disciplino sprejemajo starši,
saj imamo marsikateri prav s tem doma
velike težave?
Disciplina in red pomagata tudi staršem. Ti
mi večkrat povedo, da so otroci prav zaradi
našega treninga bolj samostojni, samozavestni

in odgovorni do svojih stvari, kar se vidi tudi
doma. Vedo, da so otroci pri meni varni in
opažajo pozitivne spremembe v njihovem
obnašanju in razvoju. Zato je odziv staršev
zelo pozitiven.

V Mengšu je največji problem zima.
Na igriščih imamo naravno travo in
starejše selekcije nimajo kje trenirati. Z mlajšimi gremo v telovadnico.
Upam, da bo z novo dvorano boljše.
Vsaj za našo mlajšo selekcijo. Starejši pa potrebujejo umetno travo, ki bi
jo potrebovali tudi v Mengšu.

le štirje otroci. Pa še pri teh je botrovala
navezanost na starše. Na začetku staršem
vedno priporočam ogled treninga, ter jim
predlagam, da naj vztrajajo s treningom vsaj
mesec dni. Otroci mislijo, da je nogomet
samo igranje nogometa in nič več … Trenerji
mlajših selekcij stremimo k večjemu poudarku
motoričnih spretnosti, teku ter koordinaciji in

Omenili ste, da trening vpliva tudi na njihovo
samozavest.
Seveda. Tisti otrok, ki sprejme naš način dela,
zagotovo postane bolj samozavesten, psihično
močnejši, ter odgovoren do sebe in drugih.
Ali je vsak otrok primeren za nogomet?
Moje mnenje je, da vsak otrok lahko in zmore
igrati nogomet. Predvsem, če ima voljo in željo
po učenju. Vsak otrok mora stremeti k svojemu
cilju in želji v športu. Po nekaj treningih otroci
vidijo, ali jim ustreza in se odločijo.
Je v tej preizkusni dobi veliko otrok, ki se
premislijo?
Odkar sem trener v Mengu, so prenehali

Sem pristaš discipline
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ne toliko igri. Neki trener košarke mi je dejal,
da imajo najraje otroke, ki so šli skozi začetne
treninge nogometa, kjer je poudarek na nogah.
Tudi mladi Luka Dončič je začel svojo športno
kariero pri nogometu.
Kakšen je osnovni namen vašega kluba?
Naš namen je, da otroke odvrnemo od
računalnikov, ulice, da spoznajo nove
prijatelje, ter da otroci in mladi postanejo
dobri športniki oziroma nogometaši.
Da otroci vztrajajo pri enem športu, jih
morate spodbujati na pravi način. Kako jih
motivirate?
Njihova motivacija je njihov napredek.
Motiviram jih s tem, da na treningih dobijo

Ko otroci postanejo gibljivi, igra postane še
bolj zanimiva
občutek napredovanja, nova znanja ter
osnove nogometa. Ukvarjamo se z vsemi,
ne glede na znanje in sposobnosti. Skupaj
hodimo na različna tekmovanja, turnirje,
sam organiziram prijateljske tekme. V šali
pravijo, da otrokom dajem tisto, kar želijo.
To je varnost, znanje, odgovornost in jih na
koncu nagradim. Napredek pa opazijo tudi
starši, saj mi stojijo ob strani in pomagajo pri
uresničevanju ciljev.
Torej z motivacijo nimate težav?
Težave z motivacijo se kažejo le na začetku.

da damo vsem talentiranim in netalentiranim
otrokom osnove in veselje do nogometa. Če
posameznik res zelo izstopa, mu predlagamo,
da se priključi med tiste, kjer so mu podobni
po znanju.
Kaj pa drugi otroci, ki ne izstopajo?
Druge usmerjamo naprej. S tistimi, ki želijo
postati nogometaši, vztrajam do konca. S
trudom in treningi lahko vsak doseže svoj cilj in
postane dober nogometaš. Zelo pomembno je,
da otroci trenirajo tam, kjer se dobro počutijo.
Omenili ste težave s treningi vašega sina.
Moj sin je treniral v Kamniku, NK Radomljah
in zdaj že nekaj časa v Mengšu. V nekaterih
klubih mu pač ni bilo všeč, ker se je čutilo
rivalstvo med igralci, pa je želel zamenjati
okolje. Zato je zdaj v Mengšu. Soigralci so ga
sprejeli, kar je bil njegov cilj.
Torej je tudi ta izkušnja s sinom botrovala
vašemu drugačnemu pristopu.
Ja tudi ta izkušnja je vplivala na to, da sem se
spremenil in se posvetil drugačnemu pristopu
treniranja otrok, in skušam preprečiti rivalstvo,
žaljenje, deljenje na boljši - slabši. Želim
poudariti disciplino in red med otroki.
Starši so na tekmah samo navijači in ne
trenerji

V selekciji U8 je 18 otrok starih okoli osem let in 16 otrok selekcije U7 starih sedem let in manj

V nadaljevanju pa motivacija sama od sebe
deluje s strani otrok, ker hočejo postati takšni
kot njihovi zvezdniški idoli v svetu športa.
Omenili ste idole. Kako torej na otroke
vplivajo mega zvezdniki iz sveta nogometa?
Na otroke pozitivno vplivajo tudi nogometaši,
kot sta Cristiano Ronaldo ali Lionel Messi.
Postati znan nogometaš je zagotovo
motivacija. Tudi v Mengšu imamo veliko
talentiranih igralcev, ki bodo nekoč krojili svet
nogometa, če bodo vztrajali pri svojem cilju.
Imamo otroke, ki jim talent raste z rednimi
treningi in učenji.
Govorite o tistih otrocih, ki nimajo zelo
izrazitega talenta za igre z žogo?
Vsak otrok ima vsaj en talent. In ta prej ali
slej pride na plano. Talent ali ne talent se
lepo vidi, ko otroci pridejo prvič na trening.
Imamo otroke, ki imajo talent, in otroke, ki
se jim talent razvije s treningi. Tako tudi manj
talentirani sčasoma postanejo dobri ali celo

10

Mengšan – junij 2018

boljši. Otroci se hitro učijo in si na treningih
pomagajo dosegati boljše rezultate.
Toda vsi ne bodo kot Ronaldo …
Vedno vztrajam do konca. Vsak otrok bo z
leti prej prišel do svojega cilja, ne glede na
talent. Tudi v našem klubu prednjačijo otroci,
ki imajo sposobnost igranja nogometa na
visoki ravni, kljub svoji mladosti. Imamo tudi
odličnega vratarja. A bo čas pokazal svoje.
Koliko je v nogometu pravzaprav talenta in
koliko treninga?
Če hočemo narediti vrhunskega nogometaša,
je talent 30 odstotkov, dober trening pa 70
odstotkov. Največji problem je, ko otroci z leti
izgubljajo talent, ker določene stvari znajo, pa
jim zato postanejo treningi nezanimivi. Zato
v višjih selekcijah veliko talentiranih igralcev
neha igrati nogomet. Ker je nogomet skupinski
šport, moram doseči to, da talentiran otrok
deli svoj talent s svojimi soigralci. Trenerji v
nižjih skupinah imamo zelo pomembno delo,

Starši, ki imajo otroke v drugih klubih, se v
pogovoru večkrat potožijo, da na tekmah
igrajo vedno eni in isti. Drugi pa vedno grejejo
klopi za rezervne igralce.
V NK Mengo 28 na tekme vedno vabimo vse
otroke. In tudi vsi igrajo. Vsak ima svojih 10
minut. Tudi če bo samo stal na igrišču, ga
poskušamo spodbuditi k igri. Pri nas v ospredju ni
zmaga, ampak druženje ter sama igra. V drugih
klubih spodbujajo zmagovanje in iskanje čim več
talentiranih igralcev za boljšo prepoznavnost.
Toda v našem klubu želimo dati možnost igranja
nogometa vsem otrokom. Pri nas se po vsaki
tekmi postavimo v krog, opravimo svoj ritual in
se poveselimo: »Kdor ne skače ni Mengšan.«
Otroci odidejo domov zadovoljni.
Kaj je vaš največji izziv?
Moj največji izziv je, da nekoč vidim otroke,
ki sem jih treniral, igrati v velikih klubih, ter
da postanejo dobri ljudje in spoštljivi do vseh.
Kot trener pa si želim, da bi nam občinski
možje, za dobrobit naših otrok in športa,
naredili igrišče z umetno travo ter garderobe.
Tako bi lahko trenirali tudi v zimskem času.
Seznanjeni smo s postavitvijo nove mengeške
športne dvorane in je bomo veseli.
Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

4 nasveti za varno ravnanje z denarjem na dopustu
Počitnice ali potovanje nam prinesejo marsikatero novo izkušnjo. Med njimi je tudi
kakšna negativna. Da bo slednjih čim manj, se je dobro pripraviti že vnaprej.j.
Previdno že na spletu

Pazljivo ravnanje z denarjem se začne že pred samim potovanjem. Če boste aranžmaje, prenočišča,
letalske vozovnice ali kaj drugega rezervirali oziroma plačevali prek spleta, to naredite pri uveljavljenih ponudnikih oziroma na spletnih straneh, za katere ste prepričani, da so varne. Občutljive podatke
(npr. številko plačilne kartice) vtipkajte le prek šifrirane povezave – naslov URL se začne s https://. Nikoli
jih ne vpisujte na neznane strani ali pošiljajte prek elektronske pošte. Spletnih plačil tudi ne opravljajte
prek javnega Wi-Fi omrežja, saj lahko tako marsikdo prestreže podatke, ki jih posredujete.

Razmislite, koliko gotovine potrebujete

Odgovor je odvisen od destinacije, vašega sloga potovanja in tega, s koliko gotovine se počutite
varne. Gotovino si lahko priskrbite v poslovalnicah NLB (manj pogoste valute si za vsak primer naročite
nekaj dni pred odhodom), če boste denar menjali na potovanju, pa to storite le v bankah ali uradnih
menjalnicah. Denarja ne nosite na enem mestu, razdelite ga med sopotnike in pospravite v različne
kose prtljage. Na marsikaterem potovanju, predvsem če radi potujete po zahodnih mestih, boste verjetno veliko več plačevali s karticami kot z gotovino.

Izberite pravo kartico

Poleg kartice osebnega računa BA Maestro je s seboj dobro imeti tudi vsaj eno od mednarodnih plačilnih kartic z odloženim plačilom – Mastercard ali Visa. Uporaba plačilnih kartic z odloženim plačilom
je sicer v prvi vrsti namenjena plačevanju na prodajnih mestih, lahko pa jih uporabljate tudi za dvig
gotovine na bankomatih, ki so označeni z nalepko Mastercard ali Visa, vendar boste za to plačali
precej višjo provizijo kot za dvig z BA Maestro kartico.
Za plačilne kartice Mastercard in Visa lahko sklenete še dodatno zavarovanje za primer izgube ali
kraje kartice.

Dobra priprava lahko prihrani skrbi

Ne glede na to, katere kartice uporabljate, si pred odhodom naročite SMS-Alarm o uporabi kartice,
pristopite pa lahko tudi k mobilni banki Klikin, da boste na dopustu prek pametnega telefona na tekočem s stanjem in prometom na svojih računih in karticah.
Pred potovanjem si shranite tudi številko NLB Kontaktnega centra (+386 1 477 2000). Potrebovali jo boste za preklic, če izgubite ali vam ukradejo vašo plačilno kartico. V tem primeru obvestite tudi lokalno
policijo, ki naj napiše zapisnik.
Pri vsem planiranju ne pozabite na svoje zdravje. Sklenite zdravstveno zavarovanje za tujino NLB Vita
Tujina ali pa se do konca junija odločite za enega izmed novih paketov Osnovni, Aktivni ali Premium,
ki že vključujejo zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na Hrvaškem NLB Vita.
Dobrodošli v NLB Poslovalnici Mengeš na Slovenski cesti 61, kjer lahko skupaj uredimo finančni del
predpriprav za vaše počitnice ali potovanje.
Mengšan – junij 2018
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REPORTAŽA: Občinski praznik

Na osrednji slovesnosti na Trdinov dan, o
skupnosti, sodelovanju, druženju
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Mengeš sta Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Stanislav Golob, predsednik
Komisije za podeljevanje priznanj, podelila naziv častni občan gospodu Mateju Blejcu za prizadevno delo na področju čebelarstva.
Matej Blejec, častni občan Občine Mengeš, je ob prejemu naziva povedal: »Danes sem presenečen, hvala za vse, kar ste pripravili.
Ko sem gledal predstavitev svojega dela, sem pomislil na vse aktivnosti, ki sem jih opravil poleg čebel in seveda službe. Sprašujem
se, kje sem našel čas. Rečem lahko, da sem danes srečen čebelar.« Rdeča nit osrednje slovesnosti pa je bila sodelovanje, povezovanje in skupnost. Franc Jerič, župan Občine Mengeš in slavnostni govornik, je povedal: »Zahvaljujem se vam za vaše delo in uspehe.
Čeprav vaša pot ni bila vedno samo navzgor, vmes so bili tudi padci in krize, ste vztrajali in opazili smo vaše delo. Dnevna politika
nam ne sme vzeti zanosa, da bi videli naš cilj in si zanj prizadevali. Le tako ga bomo lahko skupaj dosegli.«
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Osrednjo slovesnost je povezovala
Saša Einsiedler

Znak občine Mengeš je prejela Mladinska
folklorna skupina Svoboda Mengeš

Zoran Jagodič je za mentorstvo in vodstvo
Folklorne skupine Kulturnega društva Svoboda Mengeš prejel srebrno priznanje

Alojz Koce je prejel bronasto priznanje za
aktivno delo v Turističnem društvu Mengeš

Maja Keržič je Trdinovo nagrado prejela za
samostojno raziskovalno delo z naslovom
Poimenovanja za sadje v mengeškem govoru, ki je nastalo ob zaključku študija prve
stopnje na slovenistiki.

Matevž Štepec je Trdinovo nagrado prejel za
raziskovalno nalogo z naslovom Vizija mladinskega razvoja občine Mengeš, v kateri je
združil nezadovoljstvo med sovrstniki, zapisal njihove želje in v priporočilih oblikoval
strategijo za občino
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Osrednjo slovesnost je povezovala Saša
Einsiedler, ki je vse navzoče nagovorila:
»Vaši uspehi, drage nagrajenke in dragi
nagrajenci, so uspehi vseh nas, zato naj
bo današnje druženje polno hvaležnosti.«
Po uvodnem pozdravu je besedo predala
Francu Jeriču, županu Občine Mengeš:
»Pred 24 leti smo se odločili, da bo rojstni
dan Janeza Trdine naš občinski praznik.
Praznik pisatelja, ki se je s svojimi besedili bolj približal preprostim ljudem kot
meščanski družbi. Danes sledimo njegovi
tradiciji, zato slavimo kulturo v širokem pomenu. Tudi kulturo delovanja v skupnosti
in za skupnost. Z vašimi uspehi, ki ste jih
dosegli kot posamezniki, ste zaznamovali
družbo, zato se vam želimo na današnji
dan, občinski praznik, zahvaliti za vaše
delo in vam čestitati za vaš uspeh.« Sledil je nastop Mladinske folklorne skupine
Mengeš, ki je predstavila različne plese in
narodne noše.
Sledila je podelitev priznanj. Znak občine
Mengeš sta prejela Mladinska folklorna
skupina Svoboda Mengeš in Ekipa DOS
2017. Trdinovi nagradi sta prejela Maja
Keržič in Matevž Štepec. Bronasti priznanji Občine Mengeš pa Azem Smajl in Alojz
Kocet. Srebrni priznanji Občine Mengeš
sta prejela Ludvik Mikola in Zoran Jagodič.
Zlato priznanje Občine Mengeš je prejelo
Medobčinsko Društvo Sožitje. In na koncu je častni občan Občine Mengeš postal
Matej Blejec.
S kulturnimi vložki so osrednjo slavnostno
prireditev ob občinskem prazniku popestrili
Mladinska folklorna skupina Mengeš, Zala
Svete, ki je prebrala odlomek iz Pripovedk
iz Bistriške doline Janeza Trdine, glasbena skupina Strune, violinista Gal Juvan in
Marjetka Banko ob klavirski spremljavi Mirana Juvana ter Mengeška godba, ki so se
ji pridružile tudi Mengeške mažoretke. Večer se je zaključil ob druženju v preddverju
Kulturnega doma.

Ludvik Mikola je srebrno priznanje prejel za aktivno delo in vodenje Balinarskega kluba
vse od leta 1986

Zlato priznanje je prejelo Medobčinsko društvo Sožitje. Medobčinsko društvo Sožitje je
društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki že več kot 50 let deluje v
občinah Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

Besedilo: Tina Drolc in EV

Ekipa DOS 2017, ki se je udeležila
najtežje kolesarske prireditve v Sloveniji,
dirke Dos-ras extreme ter v kategoriji
dvojic osvojila odlično tretje mesto, je
prejela znak Občine Mengeš

Naziv častni občan Občine Mengeš, ki sta ga podelila Franc Jerič, župan Občine Mengeš,
in Stanislav Golob, predsednik Komisije za priznanja, je prejel Matej Blejec. Njegovo delo
je bilo predstavljeno v filmu, ki je najprej izpostavil več kot šest desetletij dolgo članstvo
v lokalnem čebelarskem društvu, njegovo delo v nacionalni organizaciji, strokovno delo na
področju čebelarstva in zavezanost kakovosti medenih izdelkov.
Mengšan – junij 2018
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LOKA

Ravnico pod habaško grajsko zelenico, kjer vije potok Pšata,
se čuvata kar dva patrona; sv. Primož in Felicijan.
Da Ločanom nevarnost ne preti, dodatno dobenski hrib še
poskrbi.
Vsakdo, ki tukaj rojen je, rad vrača se.
Da ”V’čan so fejst ldje”, to vsakdo ve.
Če še tako je, zdaj na preizkus podano je.
Pridi v Loko in prepričaj se.
Branka Urbanija

Druženje Ločanov po sv. maši

V’čan so fejst ldje
Na sedmo velikonočno nedeljo ob 10. uri je že po tradiciji v loški cerkvi sv. Primoža in Felicijana vsako leto sv. maša. Lani je
bilo na pobudo g. Antona Urbanije na to nedeljo izvedeno prvo srečanje Ločanov, ki so iz različnih vzrokov odšli iz rodnega
kraja, se pa še vedno radi tja vračajo. Nekateri kar pogosto, nekateri pa ob raznih družinskih praznovanjih oz. dogodkih, ki jih
vežejo na rojstni kraj in dom. Osnovno vodilo in namen te pobude je, da bi se na ta dan oz. nedeljo po sv. maši srečali vsi, ki
jim vasica Loka pomeni več kot le rojstni kraj in se pogovorili med seboj in s sedanjimi krajani.
Tako je bilo tudi letos, v nedeljo, 13. maja 2018, izvedeno že drugo
srečanje rojakov. Pobudnik srečanj je tudi član Kulturnega društva moški pevski zbor Radomlje, ki pel pri sv. maši. Mašo je daroval nekdanji
mengeški župnik, sedaj pa duhovni pomočnik župnije Mengeš, g. Štefan
Babič. Po maši nas je najprej pozdravil g. Anton Urbanija, nato pa še
župan občine Mengeš g. Franc Jerič. V krajšem kulturnem programu je
nekaj pesmi zapel že omenjeni moški pevski zbor Radomlje, mlada Ana
Tavčar pa je zaigrala dve skladbi na prečudovit inštrument, citre. Prav
vsi udeleženci sv. maše in srečanja smo z bogatim aplavzom nagradili
izvajalce.
Po končanem programu smo za vse pripravili skromno zakusko od dobri
kapljici in z izvrstnim pecivom, ki so ga pripravile skrbne gospodinje.
Kar prehitro sta minili dobri dve urici srečanja ob zelo naklonjenem
vremenu majske nedelje, čeprav je ta dan godoval Servacij, drugi od

ledenih mož. To leto se je izneveril svojemu poslanstvu in nam naklonil
prijetno sončno dopoldne. Člani pevskega zbora so tudi zunaj cerkvice
zapeli nekaj pesmi, pridružili pa so se jim tudi številni prisotni. Razšli
smo se z obljubo, da se v prihodnjem letu vnovič snidemo.
Ob tem že drugem srečanju Ločanov pa bi radi povabili vse »bivše«
Ločane, da se nam pridružijo v letu 2019, na sedmo velikonočno nedeljo, pri sv. maši v loški cerkvici. Kdor želi, da se ga še posebej obvesti,
lahko svoj naslov posreduje na enega od e-naslovov: Antonu Urbaniji na info@ekosem.si oz. miro.urbanc@siol.si. Hkrati pa vse Ločane
prosimo, da svoje rojake, ki živijo zunaj rojstne vasi, obvestijo o tem
dogodku in jih povabijo že sedaj za prihodnje leto.
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: Miro Štebe

Gasilsko tekmovanje v Loki pri Mengšu
Prostovoljno gasilsko društvo Loka je v daljnem letu 1977 priredilo prvo meddruštveno tekmovanje v gasilskih veščinah
za Pokal Loke. Razpis je vabil moške in ženske članske ekipe, da se pomerijo v dveh disciplinah: t. i. vaji z motorno
brizgalno (tridelni napad) in v štafetnem teku.
Tako je v soboto, 26. maja, v Športnem parku Loka pri Mengšu potekalo že 31. meddruštveno člansko tekmovanje za Pokal Loke. Pred
več leti se je v dogovoru z Gasilsko zvezo Mengeš to tekmovanje
razširilo še na letno preverjanje gasilskih ekip na ravni Gasilske zveze
Mengeš. Discipline so enake, kot so bile na začetku, udeležujejo pa
se ga člani in članice v kategorijah člani A in člani B ter članice A in
članice B. V kategoriji Pokal Loke sta ekipi člani Topole B in članice
Zgornji Tuhinj A prejeli prehodna pokala.
Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Mengšu se vsem ekipam zahvaljuje za udeležbo, njihovo pripravljenost in zmagovalnim ekipam
čestita za dosežene rezultate.
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu
Desetarji ekip ob razglasitvi rezultatov
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Občinsko tekmovanje GZ Mengeš:
Člani A
1. mesto: Topole
2. mesto: Loka pri Mengšu
Člani B
1. mesto: Topole
2. mesto: Loka pri Mengšu
Članice B
1. mesto: Topole

Pokal Loke:
Člani
1. mesto: Topole B
2. mesto: Loka pri Mengšu B
3. mesto: Štangarske Poljane A
4. mesto: Topole A
5. mesto: Šmarca A
6. mesto: Loka pri Mengšu A
Članice
1. mesto: Zgornji Tuhinj A
2. mesto: Topole B

DOBENO

Matic Sever: "vrtnar z dušo", pisatelj, urednik … z
Dobena
Strokovnjak, ki sodi med najbolj priznane slovenske poznavalce trajnic, je naš občan, ki že vrsto let živi na Dobenem, je univerzitetni diplomirani agronom z več kot desetletnimi izkušnjami pri načrtovanju okrasnih vrtov. Svoje bogato hortikulturno znanje
je pridobival tudi med študijem na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Precej svojih bogatih izkušenj si je pridobil tudi v tujini.
Med bivanjem v Belgiji se je izobraževal v Arboretumu Kalmthout,
sodeloval pri vzdrževanju in urejanju znanega parka na hortikulturnem
posestvu Jelene de Belder - Kovačič. Na Češkem je oblikoval alpske
vrtove in skalnjake v Pragi. Z Borutom Benedejčičem, v tujini najbolj
prepoznavnim slovenskim oblikovalcem vrtov, je sooblikoval vrt, ki je leta
2009 na razstavi v Angliji prejel drugo najvišje priznanje, tri leta pozneje
sta ponovno sodelovala, in sicer na najprestižnejši razstavi »Chelsea
Flower Show« v Londonu. Na razstavi, za katero je Matic pripravil
predlog okrasnih zelnatih trajnic in jih zanjo tudi vzgojil, je vrt zopet prejel
drugo najvišje priznanje, pozlačeno medaljo.
Različna poznanstva so mu odprla poti v nekatere od najlepših kotičkov
Evrope, kjer se je seznanil z njihovimi stvaritvami, delom in pogledi na
vrtnarjenje. Leta 2015 pa ga je pot ponesla tudi v Himalajo, kjer je kot
član mednarodne odprave proučeval tamkajšnjo floro.
Sicer pa ima Matic od leta 2009 v Ljubljani na Rudniku svojo specializirano
vrtnarijo za vzgojo zelnatih trajnic ter dišavnic Trajnice Karniola, kjer
večino rastlin vzgajajo na prostem, so prilagojene za slovenske podnebne
razmere. Poleg tega svetuje vrtnarjem in načrtuje zasaditve javnih ter
zasebnih vrtov. Kot odličnega predavatelja in praktika ga poznajo številni
slovenski in tuji slušatelji.
Redno piše tudi članke za razne vrtnarske revije in časopise, poleg tega
je napisal tudi tri strokovne knjige o trajnicah, kjer so opisane številne
zanimive cvetlice, predvsem take, ki ne zahtevajo veliko dodatnega
zalivanja (sredozemska klima), njihov opis in značilnosti. Ena izmed
njegovih knjig je bila prevedena v francoščino, kar je botrovalo, da je bil
povabljen v Francijo na atlantsko obalo, da tam uredi velik okrasni vrt.

Z Borutom Benedejčičem je sooblikoval vrt, ki je leta 2009 na razstavi
v Angliji prejel drugo najvišje priznanje

Matic Sever je znan po svojem enciklopedičnem znanju o cvetlicah, kar
je verjetno pripomoglo, da je leta 2016 postal glavni urednik vrtnarske
revije Rože in vrt, še vedno pa posveča del svojega časa različnim
predavanjem in organiizira izlete po Sloveniji.
»Obiskovanje evropskih vrtov, parkov in vrtnarskih razstav je moja
stalnica, v moji domovini pa največ pozornosti namenjam izletom v
naravo. Tja ne hodim le po sprostitev, pač pa predvsem zaradi iskanja
navdihov v lepotah sožitja žive in nežive narave. Občudujem in se učim iz
pestrega nabora kombinacij rastlin in ekoloških zahtev posameznih vrst.
Želim posredovati vse pridobljeno znanje in s tem prispevati k večjemu
zanimanju za naravo in vrtnarstvo, oplemenititi splošno vrtno kulturo, ter
s svojimi prizadevanji deliti veselje do življenja.«
Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Kailash – sveta gora štirih religij
Med bolj obiskane dogodke, ki jih organizira TD Dobeno, vsekakor sodijo potopisne reportaže, zgodbe, ki nastanejo ob
obisku zanimivih, običajno bolj oddaljenih dežel, saj pritegnejo lepo število obiskovalcev. V četrtek, 17. maja, ob 19. uri je
bila v KT Blaž predstavljena potopisna zgodba Tibet, Kailash – sveta gora štirih religij, ki jo je povedal naš sovaščan Tone
Burgar. Tone je svetovni popotnik. »… že štirideset let hodim po svetu, na vseh celinah sem že bil in videl mnogo dežel,
ne vem več, kam bi še šel …,« mi je povedal v razgovoru neutrudni popotnik in ljubitelj gora.
Tokratna zgodba se je dogajala pred nekaj leti in je bila še posebej
zanimiva, saj je bila »Tonetova« skupina prva tuja skupina, ki je potovala z vlakom po »progi na streho sveta«, ki povezuje Peking s 4064
kilometrov oddaljeno Lhaso, prestolnico Tibeta, najvišji železniški progi
na svetu, ki je bila končana leta 2006, je polna tehničnih in gradbenih
presežnikov, vožnja pa traja natanko 48 ur.  
Po prihodu v Lhaso so popotniki nadaljevali neudobno in počasno potovanje po »skoraj« cestah z »landroverji« do 2000 km oddaljene svete
gore Kailash. 6638 metrov visoka gora leži v oddaljenem zahodnem
delu Tibeta, do nje ni organiziranega prometa in vsako potovanje tja je
pravi podvig ... Najbolj sveto mesto na svetu je verjetno tudi najmanj
dostopno. Gora je najbolj sveti kraj štirih religij: hinduizma, budizma,
džainizma in bonizma. Vsako leto na tisoče romarjev z vsega sveta
roma na goro Kailash. Zanimivo, da tudi štiri glavne reke v Aziji izvirajo
na tem območju, Brahmaputra, Ganges, Sutlej in Ind. Že najstarejša indijska epa Ramajana in Mahabharata govorita o njeni svetosti, romanja
na ta kraj so se dogajala že pred vsemi znanimi religijami.
   Romarji
po pustolovskem potovanju do gore obhodijo še vrh, kar so storili tudi
naši pohodniki, približno 52 kilometrov, pohod pa traja tri dni. Sam vrh
gore je nedostopen, nanj ni možno splezati, čeprav so v preteklosti nekateri razmišljali o tem, tudi Reinholdu Messnerju je bila dana možnost

s strani kitajske vlade, da v sredi 80. let pleza, vendar je to možnost
zavrnil. Zaradi velikega nasprotovanja verujočih je Kitajska vlada nato
prepovedala vzpone na goro, da ostane sveta …
Tone je nanizal še veliko zanimivih dogodkov s potovanja in odgovoril
na številna vprašanja, ki so mu jih zastavljali navzoči, tako je zanimiva
potopisna zgodba traja skoraj dve uri.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
Vsako leto na tisoče
romarjev z vsega sveta
roma na goro Kailash
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Binkoštno srečanje ljudi dobre volje
Beseda praznik pomeni praznovanje. Praznujemo in srečujemo se ob različnih priložnostih. Že v starih časih so znali
skupaj praznovati glasbeniki, konjeniki, kmetje, lovci in druge druščine, ki so se zbirale na praznične dni. Največkrat
so bile žegnanjske nedelje ali zapovedani cerkveni prazniki, ko ljudje niso delali. Takrat so se zbrali in se poveselili ob
dobrih domačih dobrotah, kovali načrte za naprej, manjkala ni niti glasba, saj so z njo prazniki lepši.
Obiskala sem eno takih druženj na kmetiji Pr'Gabr, na Limbarski gori
nad Moravčami, od koder so zjutraj konjeniki odjezdili na praznično
ježo. Popoldne so na slikovito kmetijo prihajali člani veteranske godbe
na pihala iz Mengša, rokodelci so razstavili svoje izdelke povezane s
kmetovanjem. Goste je z velikim veseljem sprejemal gospodar Srečko
Vrhovec, ki je član godbe in navdušen konjenik. Drugi člani družine,
žena, hčeri in sin, pa so pripravljali domače dobrote za druščino, ki
se je zbirala na dvorišču. Okoli šestnajste ure so se konjeniki vrnili z

ježe. V njihov pozdrav in prihod so zaigrali glasbeniki znane slovenske
poskočnice, se skupaj fotografirali in nadaljevali prijetno popoldne ob
glasbi, domači hrani in pijači.
Vesela sem, da so še ljudje, ki znajo biti človeku človek in zanj kaj
prijetnega storijo, obenem obujajo stare običaje in skrbijo, da ne odidejo v pozabo.
Besedilo in foto: Branka Bizjan

Preventivne meritve
V tednu Rdečega križa Slovenije, ki vsako leto poteka od 8. do 15. maja, se je Krajevna organizacija Rdečega križa Mengeš
odločila za brezplačno merjenje sladkorja in holesterola v krvi, krvnega tlaka in srčnega utripa. Patronažni sestri Sabina Belšak in Majda Puklavec sta se prijazno odzvali povabilu, izvedli meritve in svetovali občanom.
Preventivne meritve so potekale 8. maja med 9. in 11. uro v prostorih
Rdečega križa. Brezplačnih meritev se je je udeležilo 52 oseb. Od tega
je bilo 44 žensk in 8 moških. Najmlajši udeleženec je bil star 54 let,
najstarejši pa 79 let. Med ženskami je bila najmlajša udeleženka stara
41 let, najstarejša pa 90 let.
V starostni skupini od 40 do 49 let je bilo 5 udeležencev, od 50 do
59 let 4 udeleženci, od 60 do 69 let 13 udeležencev, od 70 do 79
let 22 udeležencev in nad 80 let 8 udeležencev. Največ udeležencev,
torej 22, je bilo starih med 70 in 79 let. Iz izmerjenih rezultatov preventivnih meritev je razvidno, da je imelo 13 odstotkov udeležencev
povišan krvni tlak, 15 odstotkov povišan krvni sladkor in 40 odstotkov
povišane maščobe v krvi. Iz teh rezultatov bi morali izločiti občane, ki
se že zdravijo za povišane parametre.
KO Rdeči križ Mengeš se zahvaljuje vsem občanom, ki so se udeležili
meritev, prav tako patronažnima sestrama in OZRK Domžale, ki nam
je omogočil nakup materiala za meritve.
19. maja pa so se tri naše prostovoljke, Milena, Darinka in Martina,
uspešno udeležile dobrodelne akcije Sosed sosedu sosed v Mercator
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centru Domžale. Darovano hrano delimo v naših prostorih vsak četrtek
med deveto in deseto uro.
Besedilo: Majda Puklavec
Foto: Silva Dolinšek
Iz izmerjenih rezultatov preventivnih meritev je razvidno, da je imelo 13
odstotkov udeležencev povišan krvni tlak

20 let delovanja Rotary kluba Domžale
Rotary club Domžale 23. maja praznuje 20. obletnico delovanja. Za ustanovitev kluba v Domžalah so si kot botrski klub
prizadevali rotarijci Rotary kluba Ljubljana. Kot botri so kontakte s potencialnimi člani navezovali Tomaž Bole, Boris Lukner,
Jaka Pucihar in Ciril Smrkolj. Poučili so nas o rotarijstvu na splošno, načinu delovanja kluba in o postopku ustanovitve in 23.
maja 1998 smo imeli »Charter«, tj. sprejem v mednarodno organizacijo Rotary klubov. Slovenija je bila takrat v rotarijskem
področju (»distriktu«) 1910, katerega glavni del so bili klubi iz vzhodnega dela Avstrije, vodja tega področja ali distriktni
guverner, ki nam je pripel rotarijske značke in podelil listino o sprejemu, pa g. Edgar Piskernik, koroški Slovenec iz Velikovca
v Avstriji. O vsem tem zelo prijetno piše naš prijatelj Marko Vresk v zborniku, ki smo ga izdali ob peti obletnici charterja.
Jubilej smo obeležili na prireditvi, ki je bila 12. aprila 2018 v Kulturnem domu Franca Bernika, na njej pa smo se sprehodili skozi
svoje delovanje, se spomnili svojih uspehov in projektov, podelili priznanja svojim članom ter se ozrli v prihodnost. V skladu s svojim
poslanstvom smo mladi glasbenici Katarini Kozjek, nadarjeni violončelistki iz Domžal, podelili štipendijo.
Osnova našega delovanja so redna tedenska srečanja vsak četrtek
ob 19.30 v restavraciji Park v Domžalah, ko pregledamo in uskladimo potek naših aktivnosti pri tekočih socialnih projektih, dogodkih in
naših obveznostih s klubi v Sloveniji in tujini, pripravljamo družabne
aktivnosti itd. Po večerji je krajše predavanje gosta in nato sledijo
vprašanja in debata. O klubskih projektih, članstvu, financah ipd.
razpravljamo na klubskem večeru. Na sejah upravnega odbora med
drugim potrjujemo socialne projekte in način njihovega financiranja.
V dvajsetih letih se je v klubu zvrstilo več kot 50 članov, večinoma prebivalcev občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
Leta 2010 smo zaradi smrti izgubili našega izjemno aktivnega člana
in bivšega predsednika Mirka Jančigaja. Lani je preminil eden izmed
prvih članov dr. Zvone Žajdela, nedavno pa še Vito Habjan, ki nas je
bogatil s svojo človeško širino in darežljivostjo.
Rdeča nit naših socialnih projektov je miklavževanje za več kot 100
rejniških otrok letno z območja občin Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin. Občasno smo jim pomagali tudi pri letovanju na
morju in z inštrukcijami za napredek pri šolanju. Zelo smo se potrudili
za pomoč društvu INCE, posebej pri izgradnji objekta Naša Hiša na
Rodici. Vrsto let smo donirali medicinske aparate otroški kirurgiji UKC
Ljubljana. V Domžalah smo za javno uporabo namestili dva defibrilatorja, pomagali smo mladim, ki so podlegli drogam, kupili vozilo
delovnim invalidom, skupaj z Lions klubom Domžale zbirali hrano za
socialno ogrožene družine in pomagali mladim talentiranim glasbenikom. Posebej pa smo ponosni na naš največji projekt, obnovo otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri Osnovni šoli Roje.
V dvajsetih letih smo za naše projekte zbrali več kot 300.000 evrov
sredstev in opravili 10.000 ur prostovoljnega dela.
Značilnost domžalskega kluba so tudi redna predavanja in pogovori z
zanimivimi sogovorniki, ki se jih je zvrstilo že več kot 300. V dvajsetih
letih delovanja nas je obiskalo več sto uglednih, pretežno slovenskih
gostov, ki so vrhunski poznavalci področij, na katerih delujejo in imajo

tudi velik vpliv na razvoj teh področij. Z nami so bili predstavniki vodilnih slovenskih gospodarskih družb, predsedniki državnega zbora,
slovenski nadškof in vodilni predstavniki drugih veroizpovedi v Sloveniji, najuspešnejši športniki, selektorji in trenerji, predsedniki političnih strank, novinarji, naši rotarijski prijatelji iz Slovenije in tujine.
Zelo aktivni smo tudi v mednarodnem sodelovanju. Že na začetku
našega delovanja smo vzpostavili stike s tujimi Rotary klubi, najprej
s klubom iz Portogruara v Italiji in pred leti s klubom Wolfsberg iz
avstrijske Koroške. Vsi trije klubi se vsako leto srečujemo bodisi v
Sloveniji, Italiji ali Avstriji. Preko mednarodne Rotarijske študijske izmenjave se je stkalo novo prijateljstvo s klubom Idar Oberstein iz
Nemčije.
Po posredovanju naše podpornice Ane Lukner smo se pred leti srečali
z Rotary klubom San Jose iz Kalifornije, ki je podprl naš projekt nakupa vozila za Medobčinsko društvo invalidov Domžale.
V lepem spominu so ostala srečanja s turškimi prijatelji v Turčiji in
pri nas. Tudi mi smo gostili ameriško študijsko skupino, ki je bila na
izmenjavi v Sloveniji.
Rotary ima tudi vrsto programov za vključevanje mladih v rotarijske
aktivnosti. V programu kratkotrajne mladinske izmenjave rotarijci po
vsem svetu organiziramo tabore za mlade, ki tam spoznajo vrstnike iz
vsega sveta. Slovenski rotarijci organiziramo v Sloveniji poletni tabor
za mlade iz vsega sveta. Za nadarjene mlade organiziramo tudi v Sloveniji seminar RYLA, kot pomoč mladim vodjem pri osebnem razvoju,
pridobitvi novih znanj in graditvi mostu med generacijami.
Mladi med 14. in 18. letom imajo možnost včlanitve v Interact klube,
med 18. in 30. letom pa v Rotaract klube. Nekateri postanejo člani
Rotary klubov, saj rotarijstvo poznajo že od mladih nog.
V prihodnosti bo naša prva naloga ohraniti in povečati sposobnost
kluba za delo na socialnem področju. Še naprej nameravamo vsako
leto organizirati miklavževanje za otroke rejniških družin, s Centrom
za socialno delo Domžale pa najti področje, ki bi ga z največ učinka
za prejemnike podpirali v prihodnjih letih. Odzivali se bomo tudi na
posamezne pereče socialne probleme, ki jih bomo sposobni učinkovito rešiti. Sodelovali bomo v mednarodnem projektu Rotary kluba
Portogruaro Campus A za osebe z avtizmom.
Besedilo in foto: Viktorija Vehovec, Rotary klub Domžale
Mengšan – junij 2018
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Otvoritev pravljične hišice v pravljični deželi
Pr`Fartku
Na lepo sončno nedeljo, 20. maja, je na Gobavici nad Mengšem pri Fartkovi domačiji potekala tradicionalna celodnevna prireditev "Pravljična dežela Pr`Fartku".

Animacijska predstava Jole in Bole - palčka na delu, Družinsko gledališče
Kolenc

Odkritje lesene skulpture Dobra vila Valentina, delo kiparke Helene
Rismondo

Kot vsako leto so se obiskovalci zbrali v Pravljični deželi po zamisli
pisatelja Ivana Sivca, ki je pred začetkom iskanja zakladov v gozdičku in celotnega pravljičnega dogajanja nagovoril vse obiskovalce.
Obiskovalcem in vsem udeleženim se je zahvalil organizator Tomaž
Fartek. Obiskovalce je pozdravil tudi podžupan Bogo Ropotar. V
gozdičku pravljične dežele je za tem potekala slavnostna otvoritev
lesene skulpture Dobra vila Valentina in nato še slovesna otvoritev
pravljične hišice ob prisotnosti župana Franca Jeriča in podžupana
Boga Ropotarja.
Dogajanje se je nadaljevalo s pravljično urico pisatelja Ivana Sivca,
otroci so risali, ustvarjali in sodelovali ter se skupaj veseli. V popoldanskem času je vodenje prevzel animator palček iz Družinskega

gledališča Kolenc, nadaljnje iskanje zakladov, palčkove karaoke,
animacijska predstava Jole in Bole, za popestritev dogajanja sta
nas obiskala tudi znana slovenska smučarja Žan Grošelj in Martin
Čater. Pod vodstvom Alenke Gotar je potekal muzikal Sneguljčica,
kar je bilo pika na i celodnevnemu dogajanju, na koncu je sledil še
ples palčkov v Pravljični deželi.
Velika zahvala gre najprej Ivanu Sivcu za skupno sodelovanje in
da smo skupaj izpeljali tako barvit program pod pokroviteljstvom
Občine Mengeš, Turističnega društva Mengeš, s pomočjo Klemen
Transport, s. p., in Seršen Transport, d. o. o., ter s pomočjo vseh
navzočihin udeleženih, ki so pripomogli pri izvedbi tako pravljičnega celodnevnega dogajanja. Prihodnje leto, prav tako tradicionalno
tretjo nedeljo, 19. maja 2019, pa se zopet srečamo v Pravljični
deželi Fartkove domačije.
Besedilo: Sabrina Fartek
Foto: Boštjan Jamšek

Taborniki organizirali že 12. golažijado
V soboto, 2. junija, je v bližini taborniškega doma znova zadišalo po golažu. Taborniki RUP Mengeš smo namreč organizirali že
12. tradicionalno golažijado, ki vsako leto privabi nove udeležence. Letos se je v kuhanju golaža pomerilo kar trinajst ekip.
Posamezna ekipa je sestavljena iz 3 do 5 članov, ki v štartu dobijo
po 2 kg mesa in čebule. Začimbe in drugi dodatki ter seveda način
priprave pa so tisti dejavniki, ki ločujejo najboljše golaže od preostalih.
Golaže na koncu oceni komisija, ki jo sestavljajo naključno izbrani
obiskovalci. Ti skrbno ocenijo videz in okus posameznega golaža, za
kar si vzamejo dovolj časa, saj imajo precej zahtevno nalogo.
Rezultati niso bili še nikoli tako izenačeni kot letos. O končni
razvrstitvi je tako odločala dodatna naloga, ki so jo člani ekip
rešili že med kuhanjem golaža – v eni minuti so morali pravilno
poimenovati dele teleta.
Besedilo in foto: Helena Šinkovec
Zmagovalci 12. golažijade
Prireditveni prostor

Letošnji zmagovalci so:
1. mesto: KD Majaron (Grosuplje)
2. mesto: Mladi gasilec (Mengeš)
3. mesto: Pa si mal reku (Ljubljana)
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Srečanje družin,
ki izvajajo rejniško
dejavnost, pri lovski koči
na Prvinah
Pri lovski koči na Prvinah je v petek, 27. aprila, Društvo rejnic in rejnikov Domžale, ob strokovni pomoči CSD Domžale,
izpeljalo srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost. Zbralo se nas je sto oseb, v pestrem starostnem razponu od nekaj
mesecev do resnih zrelih let.

Naši prvi pridelki na vrtčevskem vrtu

Skupini Pikapolonice in
Navihančki vrtnarimo
V okviru Eko projekta (Semena in vrtovi – Šolska vrtilnica)
imamo v ta namen ob igrišču vrtca na razpolago dve gredici. V cel proces smo aktivno vključili dve skupini otrok vrtca
(Navihančki in Pikapolonice). Otroci so stari 3–5 let.

Večina je pešačenje iz Blagovice, mimo Javorja in Loga do lovske
koče na Prvinah zmogla brez težav. Srečanje nam je minilo v prijetnem in sproščenem druženju v naravi, pečenju palačink, igri otrok,
spontanih pogovorih in izmenjavi izkušenj.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti Lovski družini Trojane Ožbolt, ki
nam je brezplačno dovolila uporabo lovske koče, in občinam Lukovica, Moravče in Mengeš, ki nam s sredstvi preko razpisov za delovanje
društev v humanitarni dejavnosti omogočajo kritje osnovnih stroškov.

Zavedamo se, da se je potrebno vračati k naravi, k obdelovanju zemlje
in pridelavi hrane na »domačem« vrtu. Tako smo dali poudarek temu,
da otroci v vseh letnih časih spoznavajo dogajanje na vrtu. Vsi skupaj
pridobivamo različne izkušnje o delu; seznanjamo se z orodjem za
obdelavo, spoznavamo razliko med semenom in sadiko. Spoznavamo,
kaj vse je potrebno, da vrtnine in zelišča zrastejo. Veselimo se dosedanjih pridelkov (redkvice, solata, drobnjak, melisa) in tudi pridelkov,
ki jih bomo pobirali in uživali ob zaključku letošnjega šolskega leta.

Besedilo: Marta Tomec

Besedilo in foto: Mojca Bratovž in Petra Vodlan

Spomladanski družinski izlet Medobčinskega društva
Sožitje
Člani Medobčinskega Društva Sožitje Mengeš smo se na lepo sončno soboto, 19. maja, podali na težko pričakovani družinski
izlet. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj smo napolnili dva avtobusa.
Po avtocesti smo se preko Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice
pripeljali do Jelšan, kjer smo imeli prvi postanek in toplo malico. Po
opravljenih mejnih formalnostih smo pot nadaljevali proti Reki do
romarskega kraja Trsat, ki se nahaja na 135 m nadmorske višine.
Obiskali smo najstarejšo cerkev na Hrvaškem, posvečeno Materi
Božji. To je bazilika svete device Marije oz. Trsatske Gospe. Preko
video posnetka smo se seznanili z zgodovino. Nastanek je povezan
z legendo, ki govori o angelih, ki so odnesli hišo device Marije iz
Nazareta in jo prinesli na Trsatski hrib, od tam pa v italijanski Loreto.
Potem ko je hišica izginila s Trsata, je dala družina Frankopan na tem
mestu zgraditi kapelo, pozneje še cerkev in frančiškanski samostan.
Največja znamenitost je slika imenovana Mati milosti. Naslikana je
na cedrovo desko, naslikal pa naj bi jo evangelist Luka.
Po ogledu smo se odpeljali do Opatije, starega hrvaškega mondenega
letovišča, ki je bilo zelo pomembno v času Avstro-Ogrske. Po lepo
urejenih ulicah, preko lično urejenih parkov smo odšli do obale, kjer
smo se vkrcali na barko, ki nas je popeljala na panoramski izlet
po Opatijski rivieri. Opatija je še sedaj mondeno turistično mesto,
ki leži pod goro Učko. Dveurni ogled obalnih mest z morja je hitro
minil, vožnja je bila vsem zelo všeč. Uživali smo na toplem soncu in
se sprostili ob vožnji z barko. Po pristanku smo imeli nekaj časa, da
smo si privoščili odličen sladoled in kavo ter se sprehajali ob obali,
predvsem pa smo se imeli lepo.
Za zaključek izleta smo se odpeljali na pozno kosilo in se v večernih
urah, polni vtisov, vrnili domov.

Vkrcali smo se na barko, ki nas je popeljala na panoramski izlet po
Opatijski rivieri
Prijetna vožnja je trajala dve uri

Besedilo in foto: Metka Mestek
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Memorial Jakoba Revna
Najpomembnejši društveni dogodek v maju je bil Memorial Jakoba Revna. Izvedli smo ga 19. maja v dopoldanskem času.
Najprej smo Jaku v spomin ob grobu prižgali svečo, nato pa so posamezne sekcije, predvsem pohodniška in kolesarska, izvedle spominski pohod oziroma vožnjo.

Program so izvedli učenci OŠ Mengeš, govor pa je imel predsednik DU

V teh dveh sekcijah je bil Jaka najbolj prizadeven. Zatem je bila spominska slovesnost v
Letnem gledališču Mengeš. Program so izvedli učenci OŠ Mengeš, predsednik DU pa je v
nagovoru med drugim povedal: »Dobro leto je
minilo, odkar med nami ni več našega dragega
prijatelja, dolgoletnega in vsestransko prizadevnega člana DU Mengeš, aktivnega občana,
vzornega moža in očeta, človeka z vrlinami,
vrednega spoštovanja in posnemanja – Jakoba Revna. Našega Jaka. Res, da življenje teče
naprej tudi brez njega, kot je tudi prav, je pa
tudi res, da človeka, kot je bil on, ni mogoče
kar tako nadomestiti. Dragoceni sta bili njegova
preudarna beseda in premišljeno ravnanje. Tega
nam v vsakdanjem življenju vedno primanjkuje,
celo čedalje bolj. Tudi med starejšimi. Jaka je
imel modrost, ki jo prinesejo življenjske izkušnje. Teh je imel obilo. Nabirale so se skozi vse,
ne ravno lahko življenje, še posebej v mladosti.
Ob Jaku res velja ljudska modrost: Kar seješ,
žanješ; kar delaš dobrega, uživaš tudi sam.
Povsod je bil spoštovan, v družini srečen.

Potrudili se bomo, da bomo zaradi spoštovanja do Jaka prireditev izvedli vsako leto. Tako
bomo imeli možnost, da obudimo vrednote,
pomembne za naše življenje. Zato se bodo
naše misli dotaknile tudi drugih ljudi, kolegic
in kolegov, prijateljic in prijateljev, sodelavk in
sodelavcev, ki so se odlikovali z lastnostmi in
ravnanji, zaradi katerih nam je bilo in je lepše
in lažje. Bili so strpni, prijateljski, človeški. Veliko jih je; nekaterih ni več med nami, nekateri
pa še živijo in so ustvarjalni. Saj jih ni težko
prepoznati, pa tudi priznati jim, kaj nam pomenijo, ne more biti težko. Posnemajmo jih,
zagotovo nam bo lažje.«

Nov tečaj za usposabljanje
V prejšnjih dveh številkah sta bila objavljena
dva članka o problematiki starejših, ki naj bi
jim pomagali prostovoljci – voditelji medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje.
Jeseni se bo začel nov tečaj za usposabljanje, sicer pa ta program poteka po številnih
občinah že kar dolgo časa. V naši bližini je

največji napredek naredila občina Komenda.
Prav tam bo potekal tečaj, vodili pa ga bodo strokovnjaki Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane.
Na uvodnem srečanju v Komendi – med več
kot dvajseterico kandidatov iz občin Vodice, Kamnik, Trzin, Komenda in Mengeš – smo bili štirje
iz Mengša: Majda Repnik, Tatjana Ilovar, Borut
Trček in Branko Lipar. Vodja inštituta dr. Jože
Ramovš vabi čim več kandidatov. Tečaj obsega
deset učnih srečanj. Dr. Ramovš pravi: »Glavni
uspeh usposobljenih prostovoljcev je stavek, ki
ga slišimo od starih ljudi, da je njihova najlepša
ura v tednu tista, ko se srečajo s prostovoljci.«
Pobudo o organiziranem in strokovno podprtem
pristopu reševanja problematike starejših v naši
občini smo že posredovali vodstvu občine. Pričakujemo, da bo razgovor čim prej, nato pa na
podlagi ugotovitev oziroma analize tudi priprava
akcijskega načrta. Več informacij o tej tematiki
lahko dobite v naši društveni pisarni osebno ali
po telefonu.

Dramsko-recitacijska skupina jeseni
Vesela novica za vse, ki si želite delovati v dramsko-recitacijski skupini: Predvidoma jeseni bo
začela z delom. Prijavite se vsi, ki vas zanima
ta dejavnost – bodisi ste že bili član kake skupine ali pa enostavno mislite in čutite, da je sedaj
nastopil čas, da se preizkusite na tem področju
in si tega pravzaprav že dolgo želite. Izziv za vodenje skupine je sprejel Matjaž Repnik. Tudi to
ime obeta, da bi znalo biti zelo zanimivo. Tudi o
tem se lahko pozanimate v društveni pisarni ali
po telefonu.
Besedilo: Branko Lipar
Foto: Tone Janežič

Bralni večer
Na majskem bralnem večeru v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš, ki ga je izvedlo Društvo za študije kontemplativnih tradicij,
smo brali Senekovo 124. pismo prijatelju Luciliju. Nadaljevali smo s poglabljanjem v dobro, osrednjo temo stoiške filozofije.
V tem pismu si Seneka zastavi vprašanje, ali
dojemamo dobro s čutili ali z razumom; je dobro tisto, kar je prijetno okusu in lepo očesu, ali
tisto, kar z razmislekom spoznamo kot dobro.
Seneka odgovarja, da dobro spoznamo z razumom in za to podaja dva argumenta: če bi dobro dojemali s čutili, se ne bi bili pripravljeni odpovedati užitkom in prostovoljno trpeti bolečine
ter ne bi grajali tistih, ki se prepuščajo ugodju
in izogibajo vsakršnemu neugodju. Vemo, da
se lahko odpovemo hrani prijetnega okusa, če
nam ta škodi, in da mama vstane ponoči, da
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nahrani otroka, čeprav je utrujena in zaspana.
Seneka meni, da odločanja o tem, kaj je dobro, ne bi smeli prepustiti čutom, temveč razumu, ker je nad čuti. Namesto da bi si človek
prizadeval za lepoto, moč, hitrost, v čemer ga
vedno lahko prekašajo živali, naj raje tekmuje
z bogom, da čimbolj izpopolni svoj um. Človek
je srečen takrat, ko vse veselje izvira iz njega
samega in ne hrepeni po ničemer, kar mu lahko
drugi ljudje vzamejo.
Pismo konča z odgovorom na vprašanje,
kakšna je korist te razprave. Pravi, da z njo dr-

žimo um pri razmišljanju o dobrem in se zadržujemo od napačnih dejanj.
Naslednji bralni večer bo v ponedeljek, 18. junija 2018, ob 19.30. Brali bomo 118. pismo.
Besedilo: Nevenka Kovač
»Samo razumnim bitjem je dano, da vedó,
zakaj, koliko in kako je treba kaj delati.«
Seneka

Navdušila nas je dokaj neokrnjena narava, še posebej pa ljudje, saj skoraj vsi govorijo slovensko

Strokovna ekskurzija Turističnega društva Mengeš
V nedeljo, 27. maja, smo se člani UO TD Mengeš odpravili na strokovno ekskurzijo v pokrajino, ki so jo domačini poimenovali Zeleni kras. Prva postaja na naši poti je bil Rakek, kjer smo si ogledali znamenito cerkev, ki jo je leta 1934 zasnoval
Jože Plečnik in je zares vredna ogleda in vsakršne pozornosti.
Ob robu Notranjskega regijskega parka, nas je
pot vodila na Babno polje. Tu smo se ustavili
v Rihtarjevi domačiji, ki je nekako info točka
njihove planote. Že ob vhodu v vas nas je pozdravila skulptura »babe«, ki označuje njihov
kraj tudi po imenu. Alenka Veber, sicer tudi
naša gostiteljica in vodnica v programu, nam je
predstavila življenje na tej mrzli planoti, njihove značilnosti in prilagajanje novim turističnim
trendom, kjer se jim predvsem v novejšem času
ponujajo nove priložnosti.
Naša pot nas je vodila tudi na hrvaško stran.
Preko mejnega prehoda Prezid smo prišli v hrvaško mestece Čabar in do njihove reke Čab-

ranka, ki se izliva pred Osilnico v reko Kolpo.
Navdušila nas je dokaj neokrnjena narava, posebej pa še ljudje, saj skoraj vsi govorijo slovensko in so lahko zapišem prijatelji Slovenije
in Slovencev, čeprav jih sedaj na meji omejuje
žičnata ograja.
Ogledali smo si še sirarno in njihove izdelke,
staro žago in mlin, posebej pa nas je navdušila Palčeva šiša (stara trgovsko kmečka hiša) z
ohranjeno staro etnološko opremo. Tudi na hrvaški strani je v tej dolini opaziti premik v turističnem dojemanju razvoja kraja v zadnjem obdobju, kar so prinesle v to pokrajino predvsem
nove cestne povezave. Znajo pa tudi ohranjati

vrednostne zadeve iz življenja prednikov in jih
oplemeniti s sedanjostjo. Opaziti pa je tako na
naši kot na hrvaški strani, da vse te pobude
nastajajo na zasebni iniciativi in da vse zraste v
ljudeh, ki so spoznali odličnosti in prednosti narave in njihovega življenja, ki ga lahko pokažejo.
Da smo zadovoljni in polni vtisov odhajali domov, je seveda posebej pripomogla naša vodnica iz Rihtarjeve domačije Alenka Veber, ki je
znala povedati in odgovoriti na vsa naša zvedava vprašanja in še več ...
Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Franc Zabret

13. Trdinov pohod Kucelj – Čaven
Za letošnji tradicionalni 13. Trdinov pohod smo si mengeški planinci izbrali pogorje Čavna. 36-sedežni avtobus je bil zaseden do
zadnjega mesta. Popeljal nas je preko Ajdovščine, Lokavca do izhodišča, malo pred Predmejo, kjer se začne srednja Čavenska
pot. Po izredno slikoviti poti, ki nima strmih vzponov, nas pot vodi po policah pod skalnimi stenami in prepadi Vipavske doline.
Prvi postanek smo naredili pri koči na Mali gori. Tam sta nas pričakala prijazna predstavnika planincev iz vasi Kamnje. Prav za nas
so odprli leseni hišici, pripravili čaj in tudi kaj močnejšega se je
dobilo. Starosta tega društva nam je razložil, zakaj je ta kraj po-

Na vrhu Kuclja

memben. Vsa pobočja so namreč v minulih časih kosili in s tem
nahranili svojo živino, ki jim je dajala hrano in s tem preživetje. Nato
smo v prijetnem vremenu, v hladu gozda nadaljevali proti Kuclju. To
je izredno razgleden 1237 metrov visok vrh na obronkih Trnovskega
gozda, bogat z cvetjem. Po krajšem počitku smo se podali proti koči
Antona Bavčarja na Čavnu (1242 metrov). V slabi uri smo bili tam.
Po okrepčilu in krajšem počitku je sledil le še spust do Predmeje,
kjer nas je pričakal naš prevoznik. Ko smo se vsi srečno vkrcali, je
sledila pot proti domu v smeri Logatca. Vmes še kavica v gostilni "Pri
stari pošti", kjer je tudi manjši muzej. Izlet je bil zaključen ob 18. uri.
Pohodniki, polni vtisov, smo bili zadovoljni z lepim planinskim in tudi
kulturnim doživetjem.
Besedilo in foto: Miroslav Šušteršič
Mengšan – junij 2018
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Skupinska fotografija s Francem Jeričem, županom Občine Mengeš in Milanom Burkeljco, ravnateljem Osnovne šole Mengeš

Po 70 letih obiskali svojo šolo in se posedli v
šolske klopi
Prvi dan junija so Osnovno šolo Mengeš obiskali nekdanji učenci in njihova učiteljica, ki so v šolske klopi sedli v šolskem
letu 1947/1948. Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, sta jih sprejela že
pred šolo in jih povabila v šolsko avlo, kjer je ravnatelj Milan Burkeljca, predstavil šolo danes: »Na Osnovno šolo Mengeš
sem prišel kar nekaj let za vami. Vesel sem, da ste se spomnili na nas in nas obiskali. Želimo, da se počutite domače,
zato smo za vas pripravili kratek ogled šole, da boste ponovno začutili šolski utrip.« Župan Franc Jerič je vse nekdanje
učence in učenke lepo pozdravil: »Dobrodošli v šoli, posebej bi rad pozdravil Marijo Lužar, poznano Maro, učiteljico vaše
generacije. Veliko se vas je zbralo danes. Hvala organizatorjem, da so nas povabili.«

Skupinska fotografija 1.a razreda, ki je v šolske klopi vstopil leta 1947/1948

Srečanja se je udeležila tudi učiteljica, Marija
Lužar, poznana kot Mara
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Nato je obiskovalce nagovorila Mirjana Kavčič, ki so jo sošolci klicali Mira: »Naša obletnica vstopa v šolo je prav posebna, saj v
tem letu tako kot mi tudi OZN praznuje 70.
obletnico svoje prve mirovne misije. Izobraževati smo se začeli v Mengšu, nato so nas
poti peljale nekatere v malo gimnazijo, druge
v poklice. Nekatere je pot zanesla v tujino,
kar nekaj nas je v Kanadi, Nemčiji in drugje.
Posebej smo lahko veseli, da je danes med
nami tudi naša učiteljica. Imeli smo srečo,
da smo imeli mlade, napredne in dobro izobražene učitelje.« Učenci so bili razdeljeni
v dva razreda v 1.a in 1.b, skupaj jih je bilo
48, ravnatelj pa je bil Ivan Vidali. Poudarila
je tudi, da so bili to lepi in zanimivi časi po
drugi svetovni vojni, ko se je vse obnavljalo.

Prav zato je bila šola takrat v mežnariji, nato
pa v starih prostorih pošte.
Sledil je ogled prostorov, poleg avle so si
ogledali knjižnico in nato je pred razredom
sledila kratka predstavitev šole. Ravnatelj
Milan Burkeljca je o šoli povedal: »Danes
je na Osnovni šoli Mengeš 782 otrok, ki so
razporejeni v 33 oddelkov. V prihodnjih letih
pričakujemo še med 50 in 60 otrok, kar nas
bo uvrstilo med največje šole v Sloveniji. Vsi
na šoli se zavedamo, da imamo veliko srečo
– živimo v okolju, kjer je veliko mladih, kjer
je pozitivna energija. To se vidi tudi na otrocih, mengeški otroci so »fajn«. Pri tem ne
govorim le o znanju, temveč govorim o tem,
kakšni so otroci kot ljudje. Za nas na šoli je
to zelo pomembno, zato s starši sodelujemo pri vzgoji otrok. Ponosni smo, da je naša
šola v Sloveniji poznana prav po tem in po
znanju, ki ga pridobijo otroci za uspešno nadaljevanje šolanja v izbranih srednjih šolah.«
Nato je obiskovalce povabil v razred, kjer so
jih otroci že pričakovali. Nekateri obiskovalci
so se posedli v šolske klopi in najprej poslušali redni pouk. Nato pa so imeli učenke in
učenci kar nekaj vprašanj za obiskovalce. Na
koncu so se jim učenci zahvalili za obisk in
jim v spomin podarili šolsko glasilo Koraki.
Polni vtisov o šoli in učencih so se jubilanti odpravili še na Mengeško kočo, nekateri
peš, drugi z avtomobili, kjer so nadaljevali z
druženjem in tako počastili svojo obletnico
vstopa v šolske klopi.
Besedilo in foto: Tina Drolc

Zbor članov Medobčinskega društva Sožitje
Člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša smo imeli 21. marca 2018 ob 18. uri v KD Groblje zbor članov. V uvodnem nagovoru je predsednica, dr. Tatjana Novak, pozdravila direktorico Zveze Sožitje Matejo de Reya, župana občine
Komenda Stanislava Poglajna, in podžupana Občine Mengeš Boga Ropotarja. Opravičila je župana Občine Kamnik Marjana
Šarca in župana Tonija Dragarja ter podžupanjo mag. Renato Kosec iz Občine Domžale.

V kulturnem programu je nastopila plesna skupina Face pod vodstvom Klemna Pirmana. Plesna
točka nas je popeljala kar med zvezde. Obeležili
smo dan Downovega sindroma, ki je bil prav 21.
marca ter dan žena in materinski dan, tako da
je vsaka mamica, skrbnica, rejnica, žena dobila
cvetočo primulo. Razveselili smo se tudi Kapljic,
literarnega glasila našega društva.
Izvolili smo delovno predsedstvo zbora. Predsednica je bila Mojca Šraj, članici Fani Vrankar in
Bernarda Rozman, zapisnikar Jurček Nowakk.
Sledilo je vsebinsko in finančno poročilo o delu
društva za leto 2017 ter vsebinski program dela
in finančni plan za leto 2018. Vsebinski program
je zelo pester in ga sestavljajo štirje sklopi. V
prvi sklop spadajo izobraževanje, usposabljanje,
ohranjanje zdravja in znanj. V glasbeni delavnici
pod vodstvom mentorice Stanke Kač glasbena skupina Strune igra na Ullvila inštrumente,
srečujejo se ob četrtkih na štirinajst dni. Plesna
skupina Face za starejše se pod mentorstvom
Klemna Pirmana vsak ponedeljek predaja plesu,
plesna skupina Sončki za mlajše pa pleše vsako
soboto v OŠ Voklo pod mentorstvom Monike in
Bernarde Rozman ter Mateja Logarja. Skupina
za samopomoč in skrb za starejše Optimistke,
ki jo vodi mentorica Breda Zlobko, se srečuje
enkrat mesečno po dogovoru.
Od oktobra do aprila prvi torek v mesecu potekajo bralne urice v Knjižnici Domžale pod mentorstvom Simone Glavan, Vilme Novak, Jurčka
Nowakka in Marjane Plaznik. Izobraževalni vi-

kend seminar za družine bo aprila v Zdravilišču
Radenci. Vključevali se bomo v izobraževalni
program Zveze Sožitje – vseživljenjsko učenje
oseb z motnjami v duševnem razvoju ter izobraževanje in usposabljanje družin, ki bo potekalo
od junija do septembra 2018. Med letom načrtujemo tudi predavanje Jožeta Ramovša za
starše na temo skrbi za starejše. Drugi sklop
sestavljajo rehabilitacijski programi. Vadba,
pod mentorstvom Janeza Korbarja in Ahmada
Mazena, poteka vsako sredo v OŠ Domžale.
Novinarsko-literarni krožek Kapljice vodi Silva
Drešar vsak prvi ponedeljek v mesecu. Plavanje po metodi Halliwick je vsak ponedeljek pod
mentorstvom Ahmada Mazena. V Konjeniškem
klubu Valentin Domžale poteka hipoterapija individualno za člane po dogovoru pod mentorstvom Mete Pirnat Radovič. Letošnjo sezono
smo začeli ob sredah v prostorih v Mengšu pod
mentorstvom Ane Valant izvajati tudi kineziološko terapijo za mlajše in starejše, ki imajo težave
z gibanjem. Pohodništvo vodi Metka Mestek in
se izvaja enkrat mesečno ob sobotah po dogovoru. S pomočjo donacije Petrolovih servisov
smo konec januarja in začetek februarja izvedli
osamosvojitveni seminar za osebe z motnjami
v duševnem razvoju v Planinskem domu Ušte
nad Moravčami. Vodji sta bila Jurček Nowakk
in Vilma Novak, spremljevalki pa Mojca in Marjana. Tretji sklop sestavljajo družabne dejavnosti. Februarja je potekalo Pustovanje v diskoteki
Šporn. Praznovanje materinskega dne in obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma
smo združili v okviru zbora članov. Sledili bodo
spomladanski in jesenski družinski izleti ter izlet
za starše v septembru. Piknik, ki pomeni druženje družin, prijateljev in podpornikov društva,
bo junija v Hiši na travniku na Dobu, septembra
se bomo udeležili dobrodelnega pohoda Modrih
novic na Sv. Primoža nad Kamnikom ter zaključili leto z novoletnim praznovanjem z obiskom in
obdarovanjem dedka Mraza v decembru v KD

Radomlje. Četrti sklop sestavljajo tekmovanja
specialne olimpiade, kamor so vključeni mladostniki in odrasli, ki se udeležujejo tekmovanj z
različnih področij. Predsednica je izpostavila številno članstvo, saj šteje že 479 članov, od tega
183 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsi
člani društva so potrdili finančno in vsebinsko
poročilo o delu društva za leto 2017 ter sprejeli
obsežen program in finančni plan za leto 2018.
Tajnica društva, Bernarda Rozman, nas je seznanila z omejitvijo števila prijav na VŽU. Jurček
Nowakk je seznanil s planinstvom za invalide,
kamor se lahko vključimo. Izpostavil je tudi redno
beleženje prostovoljnih ur.
Mateja de Reya je pohvalila delo in aktivnosti,
ki potekajo v društvu. Zveza Sožitje se prilagaja članstvu in je v preteklem letu izvajala devet
programov, ki nam jih je predstavila. Poudarila
je, da je delo zahtevno in odgovorno. Najobširnejši je program vseživljenjskega učenja. Izvajajo
se družinski programi, vikend seminarji, osebna
esistenca. Šestkrat letno izide revija Naš zbornik.
Zaradi zmanjšanja prilivov s strani FIHO so nacionalni programi številčno omejeni.
Župan Občine Komenda je pozdravil vse navzoče. Izpostavil je številno članstvo in se strinjal,
da je beleženje prostovoljnih ur nujno. Poudaril
je dobro in uspešno delovanje društva in pohvalil kvalitetno vodstvo, ki je pomembno za dobro
delo. Zahvalil se je predsednici in vsem, ki ji pomagajo pri delu.
Podžupan Občine Mengeš je povedal, da so
sredstva, ki jih dobimo iz občin majhna in se
bo boril za čim več. Izrazil je spoštovanje vsem
mamam, ženam, rejnicam, prostovoljkam za
ves trud, ki ga dajejo svojim otrokom in rejencem. Ob koncu smo se družili ob prijetnem klepetu in dobrotah, ki so jih spekle članice društva,
za kar se vsem zahvaljujemo.
Besedilo in foto: Metka Mestek in dr. Tatjana
Novak

Odkritje spominske
plošče Blokade ´91
Župan Občine Mengeš g. Franc Jerič in podžupan g. Bogo
Ropotar sta slovesno odkrila spominsko ploščo Blokade ´91
na mostu čez razbremenilnik na Gorenjski cesti.
Besedilo: Marko Trampuž
Foto: Občinska uprava

Župan Franc Jerič in podžupan Bogo Ropotar ob slovesnem odkritju
spominske plošče
Mengšan – junij 2018
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Plesni uspehi AIA na European championship open
Na mednarodno tekmovanje 12. in 13. maja so se tokrat odpravile tri plesne skupine Društva AIA – Mladinskega centra. Plesalke
so se pod vodstvom Sanje Tomšič udeležile tekmovanja European championship 2018, ki je potekalo v Zagrebu. Na tekmovanju
je, po podatkih organizatorja, nastopilo 10.000 tekmovalcev iz 38 držav.

Rezultati:

1. mesto: hip hop group open - Minnies

Poleg nastopa na tekmi in ogleda Gala predstave pa smo naše plesalce
razveselili z doživetji za pozitivno vzdušje in psihično pripravo na
tekmo. Prvi dan smo se tako sprostili v Termah Čatež in se zabavali
v Muzeju Iluzij. Za še večjo zadovoljstvo so plesalke na tekmovanjih
dosegle odlične rezultate in nas razveselile z odličnimi rezultati.
Besedilo: Sanja Tomšič
Foto: Anže Lustek

1. mesto:hip hop group open – Minnies
3. mesto: hip hop solo junior – Eva Bauer (uspešno se
je kvalificirala na World dance talents cup)
4. mesto: hip hop group children II – Yes team
4. mesto: hip hop doubles children II – Gina Zakrajšek
in Tamara Ereš
5. mesto: hip hop juniors solo – Manca Brezovnik
6. mesto: hip hop solo children II – Gina Zakrajšek
7. mesto: hip hop solo junior – Ivona Zakrajšek
8. mesto: hip hop group junior – BBX
10. mesto: hip hop solo children II – Karin Gale
10. mesto: hip hop solo children II – Taja Mehle
10. mesto: hip hop solo children II – Katja Kocijan

Ustvarjalna delavnica izdelave mila
Legenda pravi, da je milo (po angleško 'soap') dobilo ime po gori Sapo (blizu Rima), kjer so okoli leta 2800 pr. n. št. opravljali žrtvovanje živali. Po opravljenem obredu je na mestu žrtvovanja ostal kup pepela in odcejene maščobe. To je dež
spral v reko Tiberijo, ki se je vila pod goro, kjer so ženske prale perilo. Opazile so, da se na tem delu reke perilo opere
bolje. Tako so si z mešanico pepela in maščob pomagali pri čiščenju bombaža in volne, pa tudi za zdravljenje kožnih bolezni. Okoli 4818 let kasneje smo po podobnem principu v AIA – Mladinskem centru Mengeš naredili naravno trdo milo.
Delavnica je potekala 25. maja.
No, malce smo ga priredili, namesto pepela smo kot bazo uporabili
natrijev hidroksid (NaOH), namesto živalske maščobe pa negovalno
oljčno ter kokosovo olje. Da so bila mila na koncu tudi aromaterapevtska, smo poskrbeli z dodatki naravnih eteričnih olj. Uporabili
smo sivkino eterično olje ter mešanico eteričnih olj limone in sladke
pomaranče.
Ker nam je bilo druženje v ustvarjalni delavnici izredno prijetno, smo
se odločili, da taka druženja postanejo stalnica. V svoj krog z veseljem povabimo tudi vas, da bomo skupaj ustvarjali in se družili
v Mladinskem centru AIA! Naše ustvarjanje poteka v duhu ''Zero
waste'' oziroma brez odpadkov.
Besedilo in foto: Saša Škof

Za več informacij se obrnite na AIA – Mladinski
center: drustvo.aia@gmail.com ali preko fb drustvo
aia. Spremljajte nas lahko preko FB strani: DiY ZW:
Domžale+Novo mesto.
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Izdelava trdega mila v AIA - McM

In rezultat – aromaterapevtska mila

Zlato priznanje Občine Mengeš
Medobčinskemu društvu Sožitje
Medobčinsko društvo Sožitje je na slavnostni seji Občine Mengeš 29. maja prejelo zlato priznanje Občine Mengeš za več kot 50-letno prizadevno delo. Na zlato
priznanje smo člani društva izjemno ponosni, saj vemo, da je naše delo opaženo.
Priznanje nam daje nove energije in motivacije za delo vnaprej.
Ob tej priložnosti iskrena zahvala vsem članom društva, tako osebam z motnjami v duševnem razvoju, zaradi katerih je bilo društvo
leta 1966 ustanovljeno, zlasti pa vsem staršem, skrbnikom in rejnikom, prostovoljcem,
strokovnim delavcem, podpornikom in hkrati
prijateljem društva ter predstavnikom Občine

Mengeš in lokalne skupnosti, ki verjamete
v naše poslanstvo ter soustvarjate skupno
uspešno, pozitivno in prepoznavno zgodbo.
Hvala, da ste.
Besedilo in foto: dr. Tatjana Novak, predsednica

Prejeto zlato priznanje Občine Mengeš

Konopljina čajanka v mladinskem centru AIA
Predstavnika kmetije blagostanja Vrindika sva imela 11. aprila čudovito priložnost, da sva lahko z resnično okusnim konopljinim čajem razvajala udeležence dogodka v Mladinskem centru AIA.
Namen ''konopljinih čajank'' je ozaveščati ljudi o blagodejnih učinkih
konoplje na naš lastni sistem, ki je odgovoren za samozdravljenje, ter
o načinu jemanja konopljinega čaja, ki je cenovno najbolj ugoden ter
celostno učinkovit za človekovo blagostanje. Konopljin čaj, pripravljen
iz konopljinih cvetov, naj bo skuhan v povezavi s kakovostno maščobo
(npr. deviška kokosova), na katero se vežejo fitokanabinoidi in tako
odigrajo svojo resnično vlogo zdravljenja.
Na dogodku smo pripravili okusen kremni čaj (z lešnikovim in
kokosovim mlekom) ter usedline konopljinih cvetov uporabili kot glavno
zvezdo v sadno-kakavovem smutiju, v katerem je zagotovo shranjenih
še vsaj 60 odstotkov aktivnih učinkovin, ki se v procesu priprave čaja
niso sprostile. Tako pocrkljani smo se sproščeno pogovarjali in srkali
zdravilne kapljice v obliki čaja in smutija.
Za organizacijo in sponzorstvo tega čudovitega dogodka, ko sva
lahko posredovala znanje in izkušnje, se iskreno zahvaljujeva vodstvu
Mladinskega centra AIA, v katerem se dogaja veliko zanimivega.
Besedilo: Barbara in Lenart Vrindavan, kmetija Vrindika

Lenart in Barbara iz Kmetije Vrindika. Foto Brane Tomšič

Pleš', pleš', pleš' – odprto Street dance tekmovanje
V soboto, 19. maja, je potekalo že 7. Street dance tekmovanje PLEŠ', ki ga v AIA – Mladinskem centru organiziramo vsako
leto. Tudi tokrat je tekmovanje potekalo v telovadnici ŠD Partizana, ob navijanju navijačev in pozitivni energiji plesalcev.
Plesnega tekmovanja se je udeležilo 108 plesalk in plesalcev.
Tudi plesaci Društva AIA so dosegli odlične rezultate
Pomerili so se v disciplinah: solo, pari, freestyle in skupine. Tekmovali
so pionirji (7–10 let), mladinci (11–15 let) in člani (15 let in več) in
pripravili odlične točke. Da so bili prehodi med kategorijami zabavni,
so poskrbele 'Mengeške mažoretke'.
Tekmovanje ne bi teklo tako gladko in uspešno brez naših prostovoljcev,
ki se jim zahvaljujemo za pomoč!
Besedilo in foto: Sanja Tomšič

Gina Zakrajšek – 4 zlate v vseh kategorijah
Eva Bauer – 3 zlate v vseh kategorijah
Kaja Gorjup – 2. mesto hip hop solo
Tamara Ereš – 2. mesto freestyle
Hip hop minnies – 2. mesto
Karin Gale – 3. mesto v 2 kategorijah
Kaja Herman – 3. mesto v freestyle in z Laro Luno Pavlin
Taja Majaron Vidakovič – 3. mesto hip hop solo
Yes team – 1. mesto, skupina mladinci
BBX – 1. mesto, skupina člani
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REPORTAŽA: Slovesnost

Postavili
pomnik
slovenskemu
narodu za
upor proti
agresorju
V Mengšu smo v preteklih letih pod vodstvom Vlada Skoka in Marka Trampuža
vedno posvečali veliko pozornosti dogodkom iz časa osamosvajanja Slovenije. Naša
organizacija je prisotna na vseh dogodkih,
pomembnih za našo državo in občino ter
organizira dogodke, s katerimi ohranjamo
spomin na osamosvojitvene čase, ki ne
smejo biti pozabljeni. V preteklih letih se
je naš neutrudni vodja Marko Trampuž ves
čas zavzemal tudi za postavitev pomnika
za upor proti agresorju, kakršni stojijo po
vsej Sloveniji. Končno mu je uspelo tak
spomenik pripeljati tudi v Mengeš.

Podelitev priznanj

Župan Občine Mengeš Franc Jerič je poudaril, da nas obeležje spominja na tiste
dni, ko smo Slovenci uresničili stoletne
sanje po samostojni državi

"Ta piramida naj ljudi tega lepega in ponosnega kraja spominja na to, da smo
bili dovolj pogumni in pametni, da smo
presegli razlike, se poenotili glede bodočnosti slovenskega naroda,« je povedal
Borut Pahor

Priznanje je prejelo tudi TD Mengeš

Program je s svojim nastopom popestrila Mengeška godba

Odprtje prenovljenega veteranskega
muzeja
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V soboto, 26. maja, je bil v Mengšu
pred Kulturnim domom odkrit pomnik
slovenskemu narodu za upor proti
agresorju 1990–1991. Slovesnost
je s svojim prihodom in slavnostnim
govorom ter z gardo Slovenske vojske
počastil predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor. Prisotne sta pozdravila
tudi Janez Gregorič, predsednik
pokrajinskega odbora ZVVS Domžale in
župan Občine Mengeš Franc Jerič. Po
končani slovesnosti je sledilo odprtje
prenovljenega veteranskega muzeja.
Na slovesnosti so sodelovali tudi
Mengeška godba, učenci OŠ Mengeš
in Pihalni orkester Slovenske policije.
S svojo prisotnostjo so dogodek
poleg Mengeških veteranov vojne za
Slovenijo, počastili gasilci GZ Mengeš
ter predstavniki drugih veteranskih
organizacij. Podeljene so bile zahvale
našim rojakom, ki so pred agresijo
na Slovenijo v svojih domovih hranili
in varovali orožje za nastajajočo novo
Slovensko vojsko. Zahvalili smo se
tudi Turističnemu društvu Mengeš, ki
je stalni podpornik naših prireditev.
ZVVS Mengeš se za pomoč zahvaljuje
Območni organizaciji ZVVS Domžale,
Občini Mengeš ter vsem donatorjem, ki
so prispevali k postavitvi pomnika.

Slovesnost se je začela z dvigom zastave in državno himno

Besedilo: Peter Gubanc, član ZVVS
Mengeš
Foto: E.V.

Spomenik sta skupaj odkrila župan Franc Jerič in predsednik Borut Pahor

Pomembni gostje in gostitelji

Častna straža Slovenske vojske
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ZANIMIVO

Izraba dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018
S 1. majem 2018 se je začela uporabljati sprememba Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) o
očetovskem dopustu, ki velja za očete otrok rojenih po 1. 5. 2018. Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi
že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.
Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z
dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega
dodatka za tega otroka. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek
do 15 dni propade. Oče lahko izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni
v enem delu, npr. ob rojstvu otroka.
Oče izrabi drugi del očetovskega dopusta v trajanju največ 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z
dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v
skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela
dopusta vodi center.

Kje se uveljavlja očetovski dopust
Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, na katerem
je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma starševskega dodatka.
Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo in obvesti
delodajalca o priznanju pravice.
• Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta bodite pozorni:
• najkasneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu
otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati
uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila
priznana pravica do materinskega dopusta. Center za socialno
delo Domžale vodi postopke in izdaja odločbe materam, ki imajo
stalno prebivališče na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin;

•
•
•
•
•

vlogo si lahko natisnete s spletne strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma jo dobite
na Centru za socialno delo Domžale;
najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega
dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta;
ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu
otroka, vlogi priložite obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka
oziroma rojstni list otroka;
v primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje
te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju
očetovstva;
o izrabi 15 dni očetovskega dopusta po koncu starševskega
dopusta za tega otroka mora oče obvestiti center za socialno
delo zaradi izplačila nadomestila.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva

Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi:
• druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner
in partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka,
• zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne
partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.
Besedilo: Maja Karničnik, Center za socialno delo Domžale

Predavanje v Mladinskem centru o koprivi – superživila
so okoli nas
Danes, ko je trg zasičen z eksotičnimi superživili ter prehranskimi dopolnili, pozabljamo na moč narave, ki nas obdaja. Na
to je Kneipp opozoril že sredi 19. stoletja: „Do tistega, kar imamo v izobilju, smo ravnodušni, zato pride do tega, da imamo
stotine rastlin in zdravilnih zelišč za brezvreden plevel, namesto da bi jih opazili, občudovali in uporabljali.“
Kopriva ni le neugleden plevel, ki speče. Ker je lahko dostopna rastlina,
njeno zdravilno moč vse preveč podcenjujemo.
Kopriva ima izjemno prehransko vrednost. Mladi vršički vsebujejo kar
20-krat več vitamina C kot enaka količina jabolk oziroma 6-krat več kot
limone. Ker njeno zelenje predstavlja odličen vir železa, je že dolgo znana
kot rastlina, ki izboljša krvno sliko. V njej se skriva tudi obilica kalcija in
kalija. Slednji je ključnega pomena za razstrupljevalni, čistilni učinek te
rastline.
Mlade poganjke dodajamo jedem tako kot drugo zelenjavo. Iz nje lahko pripravimo juho, namaz, omleto, pito, odličen smuti ... V zdravilstvu
se uporablja cela rastlina: mladi poganjki, cvetovi, korenine in semena.
Medtem ko so semena namenjena za uravnavanje hormonov pri ženskah, so korenine dokazano učinkovite pri težavah s povečano prostato
pri moških. Ne nazadnje pa je koprivo priporočljivo uporabljati tudi zunanje za čiščenje kože in krepitev lasišča.
Kopriva in druge zdravilne rastline so na voljo tukaj in zdaj. Pomembno
je, da jih opazimo in uporabljamo.
Besedilo: Ines Beno, inž. živil. in preh.
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Kopriva ima izredno prehransko vrednost. Foto Brane Tomšič
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4. dobrodelni Trdinov tek za šolski sklad OŠ Mengeš
lepo uspel
V soboto, 19. maja, je bilo v športnem parku v Mengšu zelo živahno. Šolarji so imeli športni dan, v okviru katerega je OŠ
Mengeš skupaj z upravnim odborom šolskega sklada izpeljala tudi 4. dobrodelni Trdinov tek.
Glavni namen dobrodelnega teka je spodbuditi predvsem mlade,
da se vključijo v čim več aktivnosti, s katerimi spodbujamo zdrav
življenjski slog, tek je zagotovo eden od njih. Hkrati pa želimo opozarjati, da so med vrstniki naših učencev tudi otroci, ki ne živijo
v razkošju, morda občutijo celo pomanjkanje. Trdinov tek je poleg
prireditve Sonce za vse in dobrodelnega sejma Iskrice v očeh eden
od glavnih virov za pridobivanje sredstev, ki jih šolski sklad nameni
predvsem za pomoč našim učencem iz socialno ogroženih družin.

Letošnjega teka se je udeležilo skoraj 350 tekačev, kar je največ
do zdaj. Med njimi je bilo največ šolarjev, nekaj pa tudi predšolskih
otrok in odraslih. Z dobrodelnim dogodkom smo zbrali nekaj več kot
1500 evrov, ki jih bomo v celoti namenili skladu, ki bo tako lahko še
naprej uspešno opravljal svoje poslanstvo. Hvala vsem za podporo in
upamo, da se nam v prihodnjem šolskem letu pridruži še več tekačev.
Besedilo in foto: Milan Burkeljca

Mengeški mladi košarkarji osvojili tretje mesto v
državi
V sredo, 30. maja, je v Športni dvorani Domžale potekal finalni turnir Košarkarskega Superšolarja za mlajše učence. Košarkarski Superšolar je program krovne košarkarske organizacije – Košarkarske zveze Slovenije. Namenjen je učenkam in
učencem vseh slovenskih osnovnih šol, poteka v dveh delih, razdeljeno pa je v tri starostne kategorije. V kategoriji mlajših
učencev se je ekipa učencev naše šole z odličnimi igrami uvrstila v državni finale.
Naša šola je prevzela organizacijo državnega turnirja, ki pa je zaradi neustreznih pogojev v mengeški šolski telovadnici potekal v
Domžalah. Na turnirju so se med seboj pomerile OŠ Grm iz Novega
mesta, OŠ Vrhovci iz Ljubljane, OŠ Rodica ter naša šola.
Naši fantje so se pod mentorstvom Jureta Prinčiča in Miha Belšaka
srčno borili in osvojili odlično tretje mesto ter bronasto medaljo.
Ekipo so sestavljali: kapetan Nace Pajnič in soigralci: Jan Brkič
Štebe, Jakob Drolc, Bine Gorenc, Maj Koncilija, Riccardo Lucerna,
Elvis Muratović, Jaka Pajnič, Anej Pavlič, Teo Skok, Jan Tkavc in
Jaka Zrim.
Ekipi čestitamo, hkrati pa vsem mengeškim nadobudnim košarkarjem želimo, da bi v bližnji prihodnosti take turnirje lahko odigrali
pred domačimi navijači v novi domači športni dvorani, ki bi jim
hkrati lahko omogočila tudi več kot samo eno vadbo na teden.
Besedilo in foto: Milan Burkeljca in Aktiv učiteljev športa na OŠ
Mengeš

Ekipa mlajših dečkov OŠ Mengeš na državnem turnirju v Domžalah
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3. OP Gorenjske v
namiznem tenisu
V Kranju je 12. maja potekal 3. OT Gorenjske. Udeležilo se ga
je Mengšanov 14 s trenerjem Davidom Orešnikom, ki je igral v
kategoriji odrasli absolutno ter prepričljivo zmagal.
Besedilo in foto: David Orešnik

Rezultati: Igralci in igralke so igrali po kakovostnih
skupinah
1. kakovostna:
- Aljaž Goltnik, 1. mesto
- Živa Markič, 4. mesto
- Brina Markič, 7. mesto
- Adam Rakun
- Mark Šporar
2. kakovostna:
- Jan Kromar, 1. mesto
- Nik Lagoja, 2. mesto
- Andraž Kramžar, 3. mesto
- Neža Pogačar Žun
- Andraž Maček

Aljaž 1.mesto, Živa 3.-4. mesto

3. kakovostna:
- Urh Trtnik,1. mesto
4. kakovostna:
- Klemen Mavčič, 2. mesto
6. kakovostna:
- Anže Starman, 4. mesto
- Tevž Kolenc
Nik 2. mesto, Jan 1. mesto, Andraž 3.–4. mesto

Svetovno ekipno
prvenstvo v namiznem
tenisu
V Halmstadu (Švedska) je od 29. aprila pa do 6. maja
potekalo svetovno ekipno prvenstvo v namiznem tenisu. Za
Slovenijo so tekmovali tako fantje kot tudi dekleta.
Dekleta so nastopala v postavi Alex Galič, Aleksandra Vovk ter
naši Ana Tofant in Katarina Stražar. Vodila jih je selektorica Vesna
Ojsteršek.
Dekleta so nastopala v 2. diviziji in zasedla 1. mesto (Slovenija,
Italija, Grčija, Argentina, Belgija ...). V nadaljnem razigravanju
za mesta so izgubile proti Italiji 2 : 3 in zasedle končno 29.–32.
mesto, kar je odličen rezultat za tako mlado ekipo (povprečna
starost naših igralk je 19 let).
Fantje v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat
so igrali proti Hong Kongu, Egiptu, Nemčiji, Švedski, Romuniji in
Poljski. Premagali so Egipt v skupini in v razigravanju še Poljsko.
Zasedli so končno 17.–20. mesto in tako izenačili rezultat iz leta
2000. Ekipo je vodila selektorica Andreja Ojsteršek Urh.
Besedilo: David Orešnik
Foto: arhiv NTZS

30

Mengšan – junij 2018

Slovenska ženska reprezentanca

Mengšani odlični na državnem prvenstvu za
mladince in mladinke
Rok Trtnik trikratni državni prvak, Katarina dvakrat, Tara Kobetič in Aljaž Frelih enkrat
V Izoli je bilo 14. in 15. aprila državno prvenstvo v namiznem tenisu za mladince in mladinke posamezno, dvojice in
mešane dvojice. Mengšani so osvojili štiri (od petih možnih) naslove državnih prvakov. Sobotno tekmovanje je potekalo za
posameznike in posameznice v predtekmovalnih skupinah. Najboljša dva sta se uvrstila na finalni del tekmovanja, kjer so
igrali na izpadanje do konca.

Rok 1. mesto, Aljaž, 3.-4. mesto

Po tekmovanju posameznikov se je tekmovanje nadaljevalo v tekmovanju dvojic za mladince, nato dvojic za mladinke, do finala in
tekmovanje mešanih dvojic do konca. Po tekmovanju dvojic pa so
prvi dan tekmovanja zaključili posamezniki do osmine finala.
V nedeljo so najprej odigrali mladinci in mladinke posamezno do
finala. Nazadnje pa so bila še finalna tekmovanja, najprej finale
dvojic za mladince in mladinke, na koncu pa še finale za mladinke
in mladince posamezno.
Na tekmovanju je nastopilo 60 mladincev iz 21 klubov in 34 mladink iz 16 klubov. Mengšane so zastopali mladinci Rok Trtnik, Aljaž
Frelih, Tim Pavli, Matej Prezelj, Javor Zavec, Rok Grad, Mitja Zavec,
Mark Šporar, Dejan Jokič in Aljaž Goltnik ter mladinke Katarina
Stražar, Tara Kobetič, Nika Kobetič in Gaja Kobetič.
Pri mladincih so se v finalni del tekmovanja med 32 najboljših
uvrstili Rok Trtnik, Bor Rutar, Javor Zavec, Aljaž Frelih, Tim Pavli
in Matej Prezelj. Rok Trtnik je v četrtfinalu premagal Žigo Kristjana

19. Odprto prvenstvo
Mengša v namiznem
tenisu

Žigona s 4 : 1, že v polfinalu sta se srečala klubska soigralca Rok
Trtnik in Aljaž Frelih. V izenačenem dvoboju sta se izmenjavala v
vodstvu, na koncu je bil Rok bolj zbran in zmagal s tesnim rezultatom 4 : 3. V finalu je Rok Trtnik suvereno premagal Izolana Matijo
Novela z rezultatom 4 : 1 in osvojil drugi naslov državnega prvaka.
Pri mladinkah so se vse tri tekmovalke uvrstile v finalni del tekmovanja. Nika je osvojila 9.–16. mesto. Tara Kobetič je v četrtfinalu izgubila z Leo Paulin in se uvrstila na 5.–8. mesto. Katarina Stražar je
v četrtfinalu premagala Živo Staniša iz Mute, v polfinalu pa je v zaostanku 0 : 2 zbrano odigrala končnico in premagala reprezentančno
soigralko Aleksandro Vovk iz Krke z rezultatom 4 : 2. V finalu je po
ogorčeni borbi izgubila z Izolanko Leo Paulin z rezultatom 2 : 4.
V igri mešanih dvojic so Mengšani suvereno osvojili naslov državnega in vice prvaka. Nika Kobetič in Tim Pavli sta v osmini finala
povedla proti favoriziranima igralcema iz Izole Leo Paulin in Matiji
Novelu z rezultatom 2 : 0, tretji odločilni dvoboj pa nesrečno izgubila na razliko z rezultatom 14 : 16, nato pa jima je zmanjkalo tudi
malo sreče in sta dvoboj tesno izgubila z rezultatom 2 : 3.
Prijetno sta presenetila Tara Kobetič in Rok Trtnik. Najprej sta premagala Katjo Kranjc in Marcela Šegula s Ptuja, v četrtfinalu Živo
Staniša in Jožka Omerzela, v polfinalu sta bila boljša in tesno premagala Leo Paulin in Mitjo Novela, v mengeškem finalu pa sta premagala Katarino Stražar in Aljaža Freliha z rezultatom 3 : 1.
Mengeški igralci in igralke so znova dokazali, da v klubu dobro delajo pod vodstvom trenerja Davida Orešnika ob pomoči Žige Zupana
in ob dobri organiziranosti sekcije ter nesebični pomoči staršev.
Besedilo: Mlaj
Foto: Žiga Zupan

Rezultati:
1. mesto: Drago Torkar
2. mesto: Tone Starc
3.–4. mesto: Franci Strnišnik, Janez Močan

V počastitev občinskega praznika je namiznoteniška sekcija
Partizana 26. maja že devetnajstič organizirala tekmovanje
v namiznem tenisu, hkrati pa že sedmi memorialni turnir
Simona Jenca, imenovan po dolgoletnem tekmovalcu
in namiznoteniškem sodniku. Kljub lepemu vremenu je
nastopilo 12 tekmovalcev.
Najprej so se pomerili v skupinskem delu tekmovanja, kjer so igrali
vsak z vsakim, v finalnem delu tekmovanja pa so potekali boji za
vsa mesta. Tekmovanje je potekalo pod vodstvom Žige Zupana,
pokale najboljšim pa je podelila soproga pokojnega Simona.
Besedilo in foto: Žiga Zupan
Mengšan – junij 2018
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Orli(či) iz SSK Mengeš
imenitno skočili v novo
sezono
Kako zelo uspešna je bila tudi olimpijska zima 2017/18 za
Smučarsko-skakalni klub Mengeš, smo se lahko prepričali
tudi na nedavni podelitvi priznanj Smučarske zveze
Slovenije (SZS) v Kranju, na kateri so varovanci glavnega
trenerja Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota
prejeli kopico nagrad za uspehe v pokalu Cockte.
V absolutni konkurenci je Leon Šarc med nordijskimi kombinatorci v
skupni razvrstitvi končal na tretjem mestu, med skakalci pa je Taj Ekart
med dečki, starimi do 14 let, prejel pokal najboljšega v Sloveniji. Z zlato
lovoriko se je okitil tudi Tit Voranc Božič (do 11 let), čigar podvig je v tej
kategoriji dopolnil drugouvrščeni Nik Bergant Smerajc, največ točk pa so
si v slovenskem pokalu priskakali tudi Živa Andrić (med deklicami do 10
let), Alen Pestotnik (med dečki do 10 let) in Jaka Perne (med cicibani
do 9 let).
Zelo vidne vloge so upi iz SSK Mengeš igrali tudi v regijskem pokalu Gorenjske, v katerem so zlate kolajne osvojili Benjamin Bedrač (med dečki
do 12 let), Nik Bergant Smerajc (do 11 let), Živa Andrić (do 10 let) in
Jaka Perne (do 9 let). Na drugem mestu je pristal Tit Voranc Božič (do
11 let), bronasti odličji pa sta domov odnesla Timo Šimnovec (do 11 let)
in Alen Pestotnik (do 10 let).
Selakovi skakalci so imenitno odprli tudi novo sezono na tradicionalnem
pokalu občine Zagorje v Kisovcu, kjer je Taj Ekart konec maja premočno
zmagal med dečki starimi do 15 let. Na najvišjo stopnico zmagovalnega
odra je skočil tudi Nik Bergant Smerajc (do 12 let), ki se mu je v tej ka-

Orlički letijo in zmagujejo!

tegoriji najbolj približal klubski kolega Tit Voranc Božič, drugi mesti sta
osvojila tudi Anja Kukar (med deklicami do 11 let) in Alen Pestotnik (do
11 let), medtem ko je bil Jaka Perne (do 10 let) tretji.
Medtem se je v Celovcu že začela tudi poletna mednarodna turneja štirih skakalnic za pokal Alpe-Jadran, v kateri mengeški orliči lovijo že peto
zaporedno skupno zmago v ekipni razvrstitvi. Glede na to, v kako dobri
formi so pričakali novo sezono, imajo zares dobre možnosti, da si znova
priborijo veliko lovoriko najboljšega kluba v konkurenci ekip iz Avstrije,
Italije in Slovenije.
Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Goran Andrić

TOP 8 tekmovanja v namiznem tenisu
V maju so bili vsi konci tednov obarvani tekmovalno, potekali so kar trije turnirji TOP 8 v namiznem tenisu v različnih
kategorijah. Na teh turnirjih sodeluje po 24 najboljših fantov in deklet, ki so si izborili nastop na podlagi rezultatov skozi
celotno tekmovalno sezono. Nastopajo v treh skupinah po osem igralcev oz. igralk. Sistem igranja določa, da tekmuje vsak
z vsakim znotraj skupine na tri dobljene sete.
Mladinci, Tim 1.mesto 2-skupina

Mlajši kadeti in kadetinje

Mlajši kadeti in kadetinje
V Grižah pri Žalcu je bil 13. maja 2. TOP 8 turnir za ml. kadete in
kadetinje, nastopilo je pet naših najmlajših tekmovalcev in tekmovalk.
David Grad je v 1. skupini osvojil 7. mesto, Luka Jokić v 2. skupini
1. mesto, v 3. skupini pa sta prvo in drugo mesto osvojila Andraž
Kramžar in Jan Kromar.
V kategoriji mlajših kadetinj pa je v 3. skupini, kot edina na tekmovanju brez izgubljene tekme, 1. mesto osvojila Neža Pogačar Žun.
Mladinci in mladinke
V nedeljo, 20. maja, je 2. TOP 8 turnir za mladince in mladinke
potekal v Velenju. V tej kategoriji smo Mengšani imeli kar nekaj
železa v ognju.
Vodila sta jih trenerja David Orešnik in Žiga Zupan, v Velenju pa
se jima je pridružila tudi trenerka Natalija Lužar. Vsi so dosegli
odlične rezultate.
Besedilo in foto: Žiga Zupan
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Luka Trtnik med 8. najboljših v Laškem
Med 8. in 13. majem je v Laškem potekal 15. turnir v namiznem tenisu za invalide Slovenia Open Thermana Laško, kjer
je sodelovalo 367 športnic in športnikov iz 44 držav. Zelo močna mednarodna konkurenca je bila pokazatelj forme pred
prihajajočim svetovnim prvenstvom za invalide v namiznem tenisu, ki bo oktobra potekalo v Sloveniji.

Luka Trtnik

V Laškem se je zelo izkazal tudi naš član Luka Trtnik, ki je v kategoriji
posamezno zasedel končno 5. mesto in prav tako v ekipi z Egipčanom prišel med najboljših osem. Oboje je dosegel v kategorizaciji 7.
Med posamezniki je v skupini s tremi zmagami (dvakrat je zmagal
tesno 3 : 2) zasedel prvo mesto in se uvrstil v osmino finala. V osmini
finala je prepričljivo premagal Japonca Masachiko Inouja (3 : 0), v

Državno prvenstvo za
kadete in kadetinje v
namiznem tenisu
V Rakeku je 5. in 6. maja 2018 potekal 27. DP v namiznem
tenisu za kadete in kadetinje v kategorijah posamezno,
dvojice ter mešane dvojice. Tekmovanja se je udeležilo 10
mladih Mengšanov in trenerja David Orešnik ter Natalija
Lužar.
Po začetnem igranju v skupinskem delu tekmovanja se je kar osem
Mengšanov uvrstilo v finalni del tekmovanja.
Besedilo: Žiga Zupan
Foto: David Orešnik

četrtfinalu pa je bil premočan Egipčan Ahmed Sayed Mohamed (0 :
3), kasneje njegov ekipni soigralec. Luka je tudi v ekipnem delu premagal kar nekaj bolje rangiranih igralcev iz vsega sveta.
Mladi namiznotenisač je po koncu tekmovanja takole strnil svoje občutke:
"Domov sem prišel zadovoljen s svojo uvrstitvijo, uvrstil sem se med
osem najboljših posamično in med osem sva prišla tudi ekipno z
Egipčanom Ahmedom Sayedom Mohamedom. Zelo mi laskajo in me
tudi vzpodbujajo izjave Damijana Lazarja, predsednika ZŠIS-POK, ko
je med drugim dejal, da sem pravi biser v svetovni konkurenci. Vesel
sem tudi za vzpodbudne besede Gorazda Vecka, tehničnega direktorja turnirja, ki je opazil moj napredek. Zdaj mi je uspelo, sledijo novi
turnirji, kjer se bo treba dokazati ..."
Luka se je s tem rezultatom uspel kvalificirati na omenjeno svetovno
prvenstvo. Skupaj s klubskim trenerjem Davidom Orešnikom se bosta nanj začela intenzivno pripravljati že med poletnimi počitnicami.
Srečno Luka!
Besedilo: David Orešnik
Foto: arhiv NTZS

Rezultati:
Kadetinje:
- Gaja Kobetič (posamezno med 16, dvojice z Nušo Kadiš med
8, mešane dvojice z Aljažem Godcem 2. mesto)
- Živa Markič (posamezno med 16, mešane dvojice z Adamom
Rakunom med 16)
- Eva Šobar (posamezno med 16, dvojice z Uršo Večko med 16)
- Brina Markič (posamezno med 16)
Kadeti:
- Dejan Jokić (posamezno med 8, dvojice z Aljažem Goltnikom
2. mesto, mešane dvojice s Saro Tokič 3.–4. mesto)
- Aljaž Goltnik (posamezno med 8, mešane dvojice z Dejanom
Jokićem 2. mesto)
- David Grad (posamezno med 32, skupaj z Evo Šobar med 32
v mešanih dvojicah)
- Adam Rakun (posamezno med 32, mešane dvojice z Živo
Markič med 16)

OptikaGolavšek
Vida Golavšek s. p.

Slovenska c. 28, 1234 Mengeš
Ekipa kadetov s trenerjem

T: 01/7237-968
M: 040-284-081
S: www.optika-golavsek.si
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Uspešno zaključena
rekreativna badminton
liga PKA
Badminton klub Mengeš je v sezoni 2018/19 v okviru lige
Pod Kamniškimi Alpami (PKA) organiziral tri rekreativne
turnirje v badmintonu. Vsi turnirji so potekali v Harmoniji v
Mengšu, in sicer od marca do maja. Turnirjev se je skupaj
udeležilo več kot 50 ljubiteljev badmintona; večina od njih
se je udeležila kar na vseh treh turnirjev.
Zadnji turnir, ki je odločal o končni razvrstitvi na lestvici lige PKA,
je bil v soboto, 12. maja. Zbralo se je kar 39 igralcev, od tega se je
10 parov pomerilo v mešanih dvojicah (XD), 5 v ženskih (WD) in 10
v moških dvojicah (MD). Najbolj napeti so bili, kot po navadi, boji
v kategoriji moških dvojic, kjer so se v finalu pomerili Janez Vtič in
Jurij Zaletel ter Uroš Radakovič in Matej Kristan. Slednja sta morala
priznati premoč bolj izkušenima igralcema.
Po odigranem tretjem turnirju je znana tudi končna lestvica lige
PKA. Lestvico si lahko ogledate na www.badminton-menges.si/
lestvica-pka.

Zmagovalci v kategoriji moških dvojic

Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Razvrstitev 3. turnirja lige PKA:

Podelitev medalj zmagovalkam ženskih dvojic

MEŠANE DVOJICE
1. mesto: Katja Juričev Mikulin / Klemen Korenčič
2. mesto: Tanja Papler / Tomaž Magerl
3. mesto: Manca Urek / Andraž Tinta
ŽENSKE DVOJICE
1. mesto: Tanja Papler / Manca Urek
2. mesto: Ela Bajt / Mateja Vidmar
3. mesto: Jasmina Rus / Katja Juričev Mikulin
MOŠKE DVOJICE
1. mesto: Janez Vtič / Jurij Zaletel
2. mesto: Uroš Radakovič / Matej Kristan
3. mesto: Uroš Bregar / Jure Šinkovec
Zmagovalci mešanih dvojic

Udeleženci zaključnega turnirja PKA
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Zaključek Slovenskega
pokala v namiznem hokeju
Na zadnjem turnirju v Kranju se je zbralo rekordnih 56 tekmovalcev. Člani NHK Mengeš tokrat niso dosegli vidnejših rezultatov, vseeno pa so v skupnem seštevku Slovenskega pokala v
kategoriji osnovnošolci znova osvojili prva tri mesta.
Namizni hokej se v Sloveniji igra od leta 2004, največ igralcev se je
doslej zbralo leta 2006 na prvem Slovenija Opnu, in sicer 48. Na turnirju je slavil Tim Weisseisen, ki je v finalu ugnal Uroša Matanoviča,
tretje mesto pa je osvojil Anže Božič (vsi NHK Kranj).
Bernard Škrlep je kot najboljši član NHK Mengeš osvojil osmo mesto
in tako ostal brez želenega končnega tretjega mesta v skupnem seštevku, kjer je bil prvi Bernard Rjavec in drugi Jaka Škrlep (oba NHK
Kranj). Zato pa je Miha Škrlep (NHK Mengeš) ponovil skupno prvo
mesto med osnovnošolci, družbo na stopničkah pa sta mu delali sestri
Mojca in Zala.
Jjunija člane NHK Mengeš čakata še turnir ob občinskem prazniku in
Masters 2018, nato pa zaslužene počitnice.
Besedilo in foto: Bernard Škrlep

65. Zagi-ping
V Zagrebu je od 20. do 22. aprila letos potekal močan
mednarodni turnir v namiznem tenisu. Od petkovih kvalifikacij
do finalnih bojev v nedeljo. Udeležili smo se ga tudi mi!
Mengšani so s pomočjo trenerjev Davida Orešnika, Žige Zupana in Natalije Lužar dosegli odlične rezultate.
Besedilo: David Orešnik
Foto: Žiga Zupan

Najboljši trije v vseh 4 kategorijah. Spodaj desno Mojca in Zala Škrlep
na 2. in 3. mestu skupnega seštevka med osnovnošolci (na sredini
manjka zmagovalec Miha Škrlep, vsi NHK Mengeš)

REZULTATI:
Najmlajši kadeti:
- Luka Jokić se je uvrstil med osem najboljših posameznikov,
prav tako tudi ekipno
Mlajše kadetinje:
- Neža Pogačar Žun se je posamezno uvrstila med 16 in ekipno z Lano Slatinšek (SU) dosegla fantastično 3.–4. mesto;
za napredovanje v finale sta izgubili proti ekipi iz Španije 2 : 3
Mlajši kadeti:
- David Grad se je uvrstil med najboljših 32
- Jan Kromar pa se je uvrstil v glavni del skupin, kar je odličen
rezultat
Kadetinje:
- Gaja Kobetič, posamezno med 32; v ekipi z Blažko Harkai
(Kema) med 8
- Živa Markič, posamezno prav tako med 32
- Brina Markič je ostala v skupini, prav tako Eva Šobar
Kadeti:
- Aljaž Goltnik, med 32
- Dejan Jokič, med 32
- v skupini sta ostala Adam Rakun in Jan Šobar

Aljaž in Rok 3.–4. mesto

Neža 3.-4. mesto

Mladinke:
- Tara Kobetič, med 8
- Vita Kobetič, med 32; skupaj s Taro sta v ekipni konkurenci
dosegli 5. mesto
Mladinci:
- Rok Trtnik je med posamezniki prišel med 16 najboljših; v
ekipni konkurenci je skupaj z Matijo Novelom (Arrigoni) dosegel visoko 3.–4. mesto
- Aljaž Frelih se je uvrstil med 32 posamezno in tudi on je
stal na stopničkah za zmagovalce v ekipnem delu: skupaj z
Joškom Omerzeljem (SU) sta bila 3.–4.
Ekipa
kadetov
Dobre
igre sintrenerjem
borbenost so pokazali še Matej Prezelj, Mitja

Zavec, Mark Šporar in Rok Grad.
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Mengeška godba med tekmovanjem na Jesenicah

Zlata Mengeška godba
Sobota, 19. maj, je bil prav poseben dan. Ne zaradi kraljevske poroke na angleškem dvoru, pač pa zaradi izjemnega
uspeha Mengeške godbe in kapelnika Dimitrija Ledererja na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb v 3. kategoriji,
ki je potekalo na Jesenicah. Godbeniki in godbenice smo izvedli odličen tekmovalni nastop, za katerega smo bili z 98,33
točke nagrajeni z zlato plaketo. S pohvalo!

Trdo delo, redne torkove in četrtkove vaje in dodatne sekcijske
ter intenzivne vaje v Rakičanu so prinesli nov velik uspeh godbe.
Mengeška godba se je odela v zlato in to s pohvalo. Tekmovalni
program v obsegu štirih skladb, ki smo ga večkrat predstavili našemu zvestemu občinstvu, je bil zelo pester. Ogrevalna Jupitrova himna, obvezna skladba Winds on fire, skladba slovenskega
skladatelja Radi igramo in izbirna skladba Ratafia so v dvorani
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Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah odlično zazvenele. Stroga petčlanska strokovna komisija s predsednikom prof. Tomažem
Habetom, članoma Mitjem Dragoličem in Milivojem Šurbkom ter
dvema mednarodnima žirantoma, nam je namenila ogromno pohval. Veseli dejstvo, da smo od obeh tujih žirantov prejeli najvišje
možno število točk ter pohvale tako za intonacijo, dinamiko, ritem
kot za zven ter umetniški vtis godbe. Žirante so navdušili tudi posamezni manjši solistični vložki na saksofonu, trobenti, oboi, flavti
ter fraziranje klarinetov. Posebno pohvalo žirije je za svoje delo
prejel naš kapelnik Dimitrij Lederer. Žirantje so ga v svojih pisnih
komentarjih večkrat izpostavili kot odličnega dirigenta, ki s svojimi
interpretacijami iz svojih godbenikov izvabi tisto najboljše. Prof.
Habe je naš nastop opisal kot navdušujoč, kar nam daje dodatno
vzpodbudo za prihodnje delo.
Mengeška godba v sezoni 2017/18 žanje številne uspehe. Čeprav
tekmovanja oz. merjenje moči med godbami niso bistvo glasbenega delovanja, pa prinesejo predvsem dvig kvalitete. Ne veselijo
le visoke točke, ki so nam prinesle vstopnico za udeležbo na tekmovanju v 2. kategoriji, ampak tudi napredek v vseh pogledih ter
pozitivno vzdušje znotraj godbe.
Po tekmovanju smo izjemen uspeh proslavili pri lovski koči, kamor
smo povabili tudi naše družine, podporne člane ter vse, ki nam
zvesto stojijo ob strani in pomagajo.
Godbenice in godbeniki pa tudi po tekmovanju ne počivamo. Polni
pozitivne energije bomo do konca sezone odigrali še kar nekaj
"špilov", čaka pa nas tudi gostovanje v Balah na Hrvaškem.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Nik Bertoncelj (Foto Vidmar)

20. Zvonariada v
Šempetru

Del razstave "Velikan s
Klanca" tudi v Mengšu

Letošnja Zvonariada je eden od dogodkov vključenih v
letošnji projekt TLK (Teden ljubiteljske kulture), ki ga
organizirata JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti RS)
in ZKDS (Zveza kulturnih društev Slovenije), pri katerem
gre za predstavitev ustvarjalnosti v sodobni družbi, ki je
letos potekala od 11. do 20. maja.

V Tednu ljubiteljske kulture, ki poteka od 11. do 20. maja,
je članica Likovnega društva Mengeš Binca Lomšek in v
počastitev 100. obletnice smrti Ivana Cankarja pripravila
fotografsko razstavo z naslovom »Velikan s Klanca«, ki je
v celoti postavljena v MKLJ Knjižnici Prežihov Voranc v
Ljubljani.
Del te razstave je postavila na ogled v Mestni kavarni Mesing bar v
Mengšu in tako približala spomin na velikega pisatelja tudi Mengšanom. Razstava bo na ogled do konca meseca maja.
Besedilo: J. Šmon
Foto: Binca Lomšek

Razstava je postavljena v MKLJ Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani

To je srečanje pevskih zborov Slovenije, ki v svojem imenu nosijo
ime Zvon. Letos se je predstavilo šest zborov in to domačini MoPZ
Savinjski zvon, MPZ Šentviški zvon, MKZ Mengeški zvon, PD Zvon
Šmartno pri Litiji, VS Triglavski zvonovi in MePZ Muta. Da gre za
tradicijo, ki jo je vredno spoštovati in nadaljevati, priča okrogli
jubilej, saj je bilo tokratno srečanje že dvajseto. Vsako leto se zbori
srečajo v drugem kraju in tako vsak sodelujoči zbor prevzame vso
organizacijo in vlogo gostitelja. Naši gostitelji so nas povabili na
ogled največje kmetije Povše v vasi Podlog, kmetije Flis v Spodnjem Grušovju ter v Muzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalec. O
domačih kmečkih dobrotah pa smo se seveda tudi mi prepričali
(kmetije se ukvarjajo s pridelavo hmelja, bučnega olja, prašičerejo,
govedorejo itd.).
Pevci različnih zborov na ta način spoznavajo turistične in kulturne
znamenitosti kraja gostitelja. Gre za prijateljsko in strokovno srečanje pevcev, prijetno druženje, tkanje prijateljskih vezi, izmenjavo
notnega gradiva, dogovorov za različna sodelovanja med zbori, ki
se zaključi s kulturnim dogodkom – koncertom vseh sodelujočih,
na katerem se vsak zbor najprej predstavi samostojno, na koncu
pa pokažemo, kako lepo je sodelovati, saj z vso resnostjo in odgovornostjo pripravimo tudi skupne pesmi, med katerimi nikoli ne
manjka naša himna "Ko nam za praznik zapoje zvon". To skladbo je
uglasbil in priredil Primož Kosec, besedilo pa je dodal Ivan Sivec.
Dan se zaključi z večerjo in prijetnim druženjem z veliko petja ter
obljubo, da se ob letu osorej znova srečamo. Kot se spodobi za
okrogli jubilej, pa smo razrezali torto velikanko in ob tem zapeli
pesem (pa saj veste, katero). Srečanja se je udeležilo okrog 125
pevcev in seveda kar nekaj povabljenih gostov. Prihodnje leto pa
se vidimo v Šentvidu pri Lukovici.
Besedilo in foto: Milan Kralj

Uvrstitev del Aleša
Komana na razstavo
ZLDS Zlata paleta
Aleš Koman, ki se je društvu priključil v začetku letošnjega
leta, je bil letos že večkrat uspešen s svojimi likovnimi deli v
projektu ZLDS Zlata paleta. Na tematski razstavi klasičnega
slikarstva aprila letos je bilo na tematiko steklo njegovo
delo »Namočen« izbrano za razstavo na Velenjskem gradu.
Tematska razstava sodobnega slikarstva je bila postavljena v Trbovljah
25. maja. Tudi tu je bil Aleš uspešen, saj je s svojim delom »Varuh«
v barvnem dualizmu uvrstil v izbor
za razstavo. Ob veliki konkurenci je
bilo na razstavo uvrščenih nekaj čez
40 likovnih del. Za obe deli je Aleš
Koman prejel priznanje za uvrstitev
v izbor.
Razstava bo na ogled v Delavskem
domu Trbovlje v Stari galeriji, Trg
svobode 11a, do 16. junija 2018.
Besedilo: Binca Lomšek
Foto: Aleš Koman

Likovno delo "Varuh" - sodobno slikarstvo
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Dobenski hram in TD Dobeno na "Kuha se v
Komendi"
Naša soseda, občina Komenda, je v maju praznovala svoj 19. občinski praznik, ki ga je obogatila z različnimi kulturnimi
in rekreativno-športnimi prireditvami, ki so potekale od 1. maja, začenši s prvomajsko budnico pa vse do konca meseca.
Med prireditvami je bila v soboto, 19. maja, predstavljena tudi kulinarična ponudba »kuha se v Komendi«, ki ga je
organiziralo njihovo turistično društvo.

Samostoječa ponev velikanka za pripravo različnih »pašt« in drugih
kulinaričnih dobrot

Kulinarična ponudba sveže pripravljene hrane, za vse okuse in
starosti ob spremljavi kulturnega in glasbenega programa se je
dogajala na tržnici, na hipodromu. Z gostiščem Dobenski hram
smo se dogovorili, da sodelujemo na prireditvi in skupaj nastopimo na stojnici. Šef Dobenskega hrama Robi je izkoristil dogodek
in predstavil njihovo novo pridobitev, samostoječo ponev velikanko, za pripravo različnih »pašt« in drugih kulinaričnih dobrot.
Turistično društvo pa je na prireditvi v Komendi poleg novega
logotipa predstavilo Dobenski prospekt, v katerem so navedene
značilnosti in zanimivosti tega hribovskega naselja, da tudi naši
sosedje izvedo kaj več oz. novega o svoji sosedi, mengeški občini.
Žal je bila lepo pripravljena prireditev slabo obiskana, saj je bila v
tem času popolna zapora glavne ceste Mengeš–Komenda, istega
dne je bila tudi velika gasilska veselica na Križu, poleg tega pa je
svoje dodalo še deževno vreme s plohami in nevihtami.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Likovna razstava "Stol" v gorenjski prestolnici
V Tednu ljubiteljske kulture v letu 2017 je društvo prvič postavilo razstavo »STOL« v Kulturnem domu Mengeš, letos pa
jo je postavilo na ogled v galeriji JSKD Bala v Kranju, odprtje razstave je bilo 22. maja 2018 ob 18. uri.

Razstavo "STOL" so postavili v gorenjski prestolnici

Naslov letošnje razstave je sicer preprost, a rešitve tega vsakdanjega dela pohištva so drugačne, posebne, drzne. Šestnajst avtorjev razstavlja, vsak avtor je svoje razmišljanje in videnje enega
najbolj uporabljenega dela pohištva na svoj način in v svobodni
tehniki izrazil na velikem platnu 100 x 80 cm.
Navzoče na odprtju je pozdravil Gregor Grašič, predstavnik JSKD
IO Kranj in Galerije Bala, predsednica društva Leonida Goropevšek pa je predstavila društvo in razstavljena likovna dela kot
upodobitev pomembnega elementa v življenju posameznika –
stol.
V kulturnem programu sta prostor galerije napolnila s čudovitimi
zvoki glasbenika Anastazija in Miran Juvan, pevka in pianist, obiskovalci doogodka so bili navdušeni.
Razstava bo v Galeriji Bala na ogled do 11. junija 2018 od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure.
Spomladanski čas je za Likovno društvo Mengeš zelo aktiven, saj
se ves čas nekaj pripravlja in razstavlja. Razstavo članov društva
»Mengeški likovni utrinki« je društvo postavilo v začetku aprila v
Grižah in jo te dni preselilo v občinsko stavbo v Mengšu.

Besedilo: Binca Lomšek
Foto: Lojze Burja
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Maj časti Marijo
Moški komorni zbor Mengeški zvon je v nedeljo, 8. maja, pripravil tradicionalni koncert Maj časti Marijo v mengeški
župnijski cerkvi. Letošnja prireditev je bila že 24. po vrsti, vezni tekst in programske skladbe pa so obujale spomine na
skladatelja Franceta Gačnika.
V programu so sodelovali: godalni orkester Mihaelove strunce pod
vodstvom prof. Hervina Jakončiča, ženski nonet iz sosednje župnije
Žametnice pod vodstvom Marije Čuk, župnijski zbor France Gačnik
Stranje pod vodstvom Dominika Krta, vokalno instrumentalna skupina sv. Mihaela Mengeš pod vodstvom Franca Kompareta, Oktet MI in
MoKZ Mengeški zvon pod vodstvom Anžeta Hribarja, mešani pevski
zbor sv. Mihaela Mengeš pod vodstvom Andreja Levca in Mengeški
pritrkovalci KD Mihaelov sejem.

Med koncertom je bila posebna slovesnost, ko se je predsednik KD
Mihaelov sejem zahvalil pritrkovalcu Stanetu Šimencu za 60 let pritrkovanja. Darilo je bila umetniška sveča s čestitkami pritrkovalske skupine,
s čestitko nestorja Franca Blejca na čelu.
Ob koncu smo prisluhnili še besedam mengeškega župnika Marka Koširja in zahvali predsednika Mengeškega zvona Toneta Hribarja. Koncert je povezovala Marta Vahtar.
Besedilo in foto: JV

"Likovna iskanja" v Kulturnem domu Mengeš
V okviru Tedna ljubiteljske kulture je Likovno društvo pripravilo razstavo z naslovom Likovna iskanja, katere odprtje je
bilo 9. maja ob 18. uri. Na razstavi je predstavljenih 35 likovnih del 17 avtorjev.
V nagovoru ob odprtju je predsednica društva Leonida Goropevšek
pozdravila navzoče, še posebej podžupana Boga Ropotarja. Povedala
je, da so razstavljena dela po vsebini in po interpretacijah zelo različnih
slogov in avtorsko razpoznavna. Namen razstave je pokazati kakovostne rezultate in rast posamezne likovne produkcije avtorjev v določenem časovnem obdobju. Ne v vsebini in ne v slogu avtor ni bil omejen
in je svobodno lahko izrazil svoja občutja, iskanja in raziskovanja.
O razstavi je spregovoril tudi mentor, likovni pedagog, slikar in fotograf
Lojze Kalinšek, ki je povedal, da je bistvo razstave v tem, da je nastala
brez skupne predpriprave, tako je avtor sam našel in ustvaril tisto, kar
je videti na razstavi. Namen tega pristopa je prikaz napredka posameznega avtorja od enega obdobja do drugega oziroma kontinuitete likovne rasti avtorja, pa tudi brez posebne selekcije ali omejitev. Društvu je
izrekel posebno pohvalo za razstavo.
V kulturnem programu je Anastazija Juvan s svojim čudovitim glasom
zapela, Miran Juvan pa jo je spremljal na klavir, tako sta s svojimi zvoki
in glasovi navdušila navzoče in popestrila prireditev.
Razstava bo na ogled do 13. junija ob delavnikih med 10. in 12. uro
ter med 16. in 18. uro. Ogled je možen tudi ob dnevu predstav eno uro
pred predstavo.
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Člani Likovnega društva Mengeš z mentorjem Lojzetom Kalinškom in
glasbenima gostoma Anastazijo in Miranom Juvanom
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Posebna obrazložitev
Skupaj za mengeško
glede sredstev za gradnjo občino?
so minila štiri leta od ustanovitve stranke SMO. Polno
Športne dvorane Mengeš Aprila
ime naše stranke je »Skupaj za mengeško občino – skupaj
CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno

»V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo
Športne dvorane Mengeš je prišlo do časovnega zamika zaradi vključitve civilne iniciative s prvopodpisanim Tomažem
Štebetom, ki nasprotuje izgradnji objekta. Zato se je začetek gradnje terminsko zamaknil.« To je zapis na uradni spletni strani Občine Mengeš. In kar naenkrat bistveni razlog
'zamika termina' (lep izraz) začetka gradnje! In še popolna
laž v navedbi, da nasprotujemo izgradnji objekta!

Grafični prikaz variante C Športne dvorane OŠ Mengeš, kot je bila potrjena na edino veljavni obravnavi na Svetu Občine Mengeš, ko se je
obravnavala študija variant in odločalo o predlaganih sklepih

Ponavljam: sploh ne nasprotujemo gradnji (pre)potrebne večje telovadnice oz. športne dvorane za potrebe OŠ Mengeš. Toda ne na lokaciji – v
odprt prostor mestnega parka Mengeš in na mestu sedanjih zunanjih
igrišč, kjer poteka rekreacija, druženje ... in tako velike, večnamenske,
prireditveno športne ... za do skoraj 1100 gledalcev. Prometna ureditev
je že sedaj nemogoča: vrtec in šola s skoraj 900 učenci.
Župan g. Jerič nas ni pripravljen niti seznaniti z vso dokumentacijo, nazadnje s PGD. Za to imamo pravico kot občani, kot organizacija civilne
družbe in ne nazadnje jaz kot član Sveta Občine Mengeš. Svet občine
nikoli v zadnjih dvanajstih letih ni obravnaval te investicije z gradivom,
predlogi sklepov ... Neverjetno!! Sklepi od prej pa se ne upoštevajo.
Dvorana je bila v preteklosti umeščena na lokaciji sedanje telovadnice.
Zakaj se sklepov od takrat ni spoštovalo (o izvedbi variante C – slika)
oz. zakaj se dela mimo vseh predpisanih javnofinančnih in proračunskih
postopkih (nezakonito!), ni nobenega pojasnila ali odgovora.
Športna dvorana namenjena OŠ Mengeš in deloma kraja oz. občine bi
se morala zgraditi na lokaciji sedanje telovadnice. Velika večnamenska
prireditveno športna dvorana pa na prostorsko, prometno primernejši
lokaciji, skupaj s poslovnimi, parkirnimi in drugimi funkcionalnostmi.
Če pa je vse v skladu s predpisi, neka stranka v postopku podeljevanja
gradbenega dovoljenja ne more biti težava ali kaka minuta zakasnitve.
Imamo pa državljani pravico in dolžnost, da smo seznanjeni, da sodelujemo in sooblikujemo javne, skupne zadeve.
Več o tem in drugem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'.
Besedilo: mag. Tomaž Štebe, civilnainiciativamenges@gmail.com,
tomaz.stebe@gmail.com
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zmoremo več«. Ime ni nastalo po naključju ali zato, ker
kratica SMO dobro zveni. Z imenom smo hoteli povedati, da
moramo v Mengšu držati skupaj, saj lahko le tako napredujemo. V tem mandatu, ki se počasi končuje, smo v okviru
možnosti tako tudi delovali. Vse županove dobre predloge
smo podprli, včasih tudi tiste, ki so bili slabo utemeljeni,
vendar so bili po naši oceni za našo občino dobri.

Večkrat smo bili kot opozicijska stranka »potisnjeni ob zid« in smo se
morali odločiti za edino možnost, ki ni bila najbolša, vsekakor pa boljša
kot nobena. Slabim odločitvam smo vedno ostro nasprotovali, vendar
smo bili velikokrat preglasovani s strani večine. Eden od takih primerov je
bil letošnji rebalans proračuna, ko je Občinski svet na predlog župana, za
82 % zmanjšal finančna sredstva za izgradnjo športne dvorane.
V tem mandatu so bili ukinjeni sestanki vodij svetniških skupin, na katerih so se predhodni župani o vseh pomembnih odločitah posvetovali
in usklajeveli s svetniškimi skupinami že pred sejami Občinskega sveta. Med svetniškimi skupinami in županom ter podžupanom zato ni bilo
dovolj predhodnega dogovarjanja in sodelovanja, kar je privedlo do nezaupanja. Neizogibna posledica tega so bile slabe odločitve. Zaradi takega načina delovanja Občine se nismo premaknili naprej tako kot večina
sosednjih občin. Da je treba dokončati obvoznico, se je občinska oblast
spomnila šele leta 2016, ko se je organizirala civilna inciativa. Občina ni
podaljšala že pridobljenega gradbenega dovoljenja za izgradnjo športne
dvorane, tako da je izgradnja znova zastala. Zgodila se nam je težava s
transportnim podjetjem na severnem delu Mengša, zaradi česar je prizadetih veliko ljudi. Kar naenkrat smo dobili zapuščeno industrijsko cono ob
Cegvenškem bajerju, ki leži na strateško pomembni lokaciji, pa nihče ne
ve, kaj se tam sedaj dogaja. Zgodila se nam je afera »mrliške vežice«, kjer
smo izgubili skoraj 200.000 EUR občinskega denarja. Sredi letošnjega
leta smo v proračun panično natlačili kopico zamujenih projektov tega
mandata. Pozabili smo na ureditev središča Mengša, tako da je z nedodelano idejno zasnovo župan v javnost prišel šele na koncu mandata,
seveda zopet brez posvetovanja z drugimi svetniškimi skupinami.
Žal smo bili v opoziciji in nismo mogli sodelovati pri pripravi predlogov in
pomembnih projektov, čeprav smo imeli dober program in ljudi pripravljene sodelovati. Če bomo imeli v prihodnje večjo podporo med ljudmi,
bomo lahko bolje uresničevali geslo »Skupaj za mengeško občino«, saj
lahko le tako naredimo več. V stranki imamo veliko dobrih in smelih idej.
V naš program smo uvrstili tudi predloge in pobude občank in občanov,
ki so se odzvali na naše vabilo. V prihodnje SMO pripravljeni sodelovati
prav z vsemi strankami in listami, tudi s tistimi, ki trenutno, zaradi naše
odkrite besede, ne želijo sodelovati z nami. Prepričani smo, da imajo tudi
drugi dobre in podobne ideje. Usedli se bomo skupaj in poiskali najboljše
rešitve za našo občino ter jo »pognali naprej«!
Besedilo in foto: Peter Gubanc, predsednik SMO

PISMA BARLCEV

Kam je poniknila
mengeška obvoznica?
Ob dnevu državnosti – 25. juniju, čestitamo
vsem občankam in občanom.

Koordinacija Civilne iniciative za izboljšanje prometnovarnostnih razmer v Mengšu (CI) seznanja občane s pismom, ki
je bilo poslano na DARS, d. d., glasi pa se: »Zaradi vprašanj
številnih občanov, s katerimi se obračajo na CI, kaj se dogaja s projektom mengeške obvoznice, vas prosimo za odgovor
na vprašanja v nadaljevanju ...

Lista za občino Mengeš

Občankam in občanom
čestitamo ob dnevu državnosti.
SMO

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

Čestitka Civilne iniciative Mengeš ob 27. praznovanju
dneva državnosti Republike Slovenije!

Po prvih, leta 1990, demokratičnih večstrankarskih volitvah in referendumski odločitvi za samostojnost je slovenski parlament dne
25. junija/rožnika razglasil državnost Republike Slovenije. Na ta
dan razglasitve neodvisnosti in državnosti praznujemo rojstvo
naše samostojne države. Iskrene čestitke!
Tomaž Štebe

Rojstni dan je praznik!
Letos že sedemindvajseti.
Bodimo ponosni in vsak trenutek dokazujmo,
da smo narod, ki ima zasluženo svojo državo!
OOSLS MENGEŠ

Ali je že pridobljeno gradbeno dovoljenje? Če še ni – kateri so razlogi za to? Če je – kateri so razlogi, da se gradnja še ni začela? Kdaj
je predviden začetek gradnje (čim konkretneje)? Kdaj je predviden
zaključek gradnje in pridobljeno uporabno dovoljenje?
Radi bi vas spomnili, da je bilo v zadnjem obdobju, predvsem v
letih 2016, 2017 in 2018, o dograditvi obvoznice povedanih in
napisanih kar precej konkretnih izjav odgovornih oseb v naši državi,
pristojnih za cestno infrastrukturo. Vse so bile optimistične, nakazovale so intenzivno dejavnost, vlivale so optimizem občanom, da
bodo končno rešeni kaotičnega prometnega stanja in da bodo lahko
zaživeli v bolj normalnih zdravstvenih in varnostnih razmerah.
Naj jih navedemo le nekaj. V dopisu, ki ga je CI od DARS-a prejela
22. avgusta 2017, podpisala sta ga direktor projektov in predsednik
uprave, ste navedli, da so pridobljena vsa potrebna zemljišča, da
urejate dokumentacijo in da boste do konca leta 2017 (!) oddali
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja manjkajočega
dela obvoznice 'je vključena v 6-letni načrt vlaganj v cestno infrastrukturo za leto 2018. Potrebne vire DARS načrtuje v okviru poslovnega načrta za leto 2018'.
Župan Občine Mengeš je z več srečanj z odgovornimi osebami (MzI,
DARS, DRI) občane v lokalnem glasilu redno seznanjal z razveseljivimi novicami. Namreč: da postopki tečejo po terminskem planu,
da se bo gradnja začela in končala (!) v gradbeni sezoni 2018, da
dokončanje obvoznice ostaja prioriteta. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno januarja oz. februarja 2018. O posebnih problemih ni bilo
govora.
Direktor za področje cest in razvojnih projektov DRI Aleš Hojs se je
22. 3. 2018 na povabilo župana udeležil 24. seje občinskega sveta. Posredoval je podrobno informacijo skoraj 20 -letne zgodovine
»nastajanja« obvoznice. Ko smo pričakovali, da bo povedal, da je
gradbeno dovoljenje pridobljeno, začetek gradnje pa pred durmi, je
prisotne seznanjal s težavami pri pridobivanju soglasij. Da bo dokumentacija z vlogo oddana v kratkem, dovoljenje pa morda pridobljeno že do konca meseca (torej v 2 tednih!). Gradnja naj bi se začela
v letu 2018, končala pa v letu 2019. Torej: odmik od prejšnjih
terminov. Za koliko časa: dva meseca, tri, pol leta, celo leto, še več?
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Gradbena sezona se je seveda že zdavnaj začela, gradnje ni, še celo
informacij ne. Je obvoznica poniknila v pozabo?
Občani, prav gotovo pa tudi drugi uporabniki ceste, smo vznemirjeni,
razočarani, jezni. Ne moremo razumeti, da tako očitnega problema
ni mogoče rešiti po normalni poti, strokovno, korektno in v skladu z
opredeljenimi prioritetami ter že dogovorjenimi terminskimi plani. Radi
bi se seznanili z argumentirano razlago, zakaj so številne lokacije v
državi, kjer že potekajo gradbene aktivnosti za rešitev problemov cestne infrastrukture, pomembnejše od mengeške obvoznice. Pa tudi to
bi radi vedeli, s kakšno pravico si nekdo upa norčevati iz občanov in
jih voditi za nos.
Še to: Celoten projekt povezovalne ceste Vodice–Želodnik vpije po realizaciji. Zadnji čas je, da se tudi s te zadeve obriše debela plast prahu.
Obljuba namreč dela dolg.
Odgovore oziroma pojasnila potrebujemo, da bomo informirali občane
ter pripravili ustrezen operativen program aktivnosti civilne iniciative.«
Besedilo: Branko Lipar, Koordinacija CI

Menimo, da ideje in želje posameznikov po ureditvi nekega krajevnega
območja v naravna kopališča, mestne plaže, športne parke in druge podobne objekte nikakor niso v skladu z usmeritvijo Zavoda RS za varstvo
narave. Predlogi so sicer lahko prepuščeni v javno razmišljanje, kljub
temu pa ni mogoče načrtovati ureditve nekaterih že umeščenih prostorskih kapacitet, ne da bi se upoštevala naravovarstvena zakonodaja
in sklenjena koncesijska razmerja na nekem območju, kot to trenutno
velja za jezero Pristava. Prav tako naravne danosti – naravna bogastva
– niso last posameznika, pač pa jo slovenska Ustava opredeljuje kot
javno dobro v upravljanju države.
Ribiška družina Bistrica Domžale bo še naprej skrbela za urejenost
območja jezera le tam, kjer se izvaja ribiška dejavnost. Tudi v prihodnje
bomo glede skupne rabe tega varovanega območja sodelovali tako z
lokalno skupnostjo, gasilci in raznimi društvi, ki jim to območje služi za
njihovo delovanje kot z občani.
Besedilo: Tomaž Lavrič in Upravni odbor Ribiške družine Bistrica
Domžale

Zahvala Rdečemu križu!
Odziv na članek z
naslovom "Ureditev okolice
Cegvenškega bajerja"

V imenu patronažnih sester Zdravstvene postaje Mengeš se vam
iskreno zahvaljujemo za nakup invalidskega vozička. Voziček je
namenjen uporabnikom zdravstvenih storitev Zdravstvene postaje Mengeš.

V javnem glasilu Občine Mengeš Mengšan je bil v aprilski
številki objavljen članek z naslovom Ureditev okolice Cegvenškega bajerja. Ribiška družina Bistrica Domžale kot naravovarstvena organizacija, hkrati pa tudi kot društvo, ki deluje v
javnem interesu na področju dejavnosti varstva in gojitve rib,
ribolova ter upravljanja Bistriškega ribiškega okoliša zaradi
varovanja voda kot dela naravnega človekovega okolja, podaja na omenjeni članek naslednje pojasnilo.
Jezero Pristava v Mengšu je uradno poimenovano in vpisano v registru
objektov akvakulture pod številko 100090332, prav tako pa tudi v
Ribiško gojitvenem načrtu (RGN). Gre za vodno telo, katerega vodni vir
predstavlja talna voda iz opuščenega glinokopa. Na podlagi sklenjene
koncesijske pogodbe z Republiko Slovenijo izvaja ribiško upravljanje
na jezeru Pristava že nekaj desetletij RD Bistrica Domžale. Z našimi
člani skrbimo ves ta čas za urejanje okolice, odvažanje smeti, izvajanje
športnega ribolova, predvsem pa za ohranjanje vodnega habitata in
pestrosti živalskih vrst.
Ribiška družina mora glede na veljaven RGN skrbeti za tako ribiško
upravljanje, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, ob tem pa upoštevati še smernice dveh strokovnih organizacij, to
je Zavoda za ribištvo Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave. V naravovarstvenih dokumentih je za ta revir oz. območje postavljenih nekaj
ključnih zahtev, vse z namenom varovanja habitata. Jezero Pristava
je opredeljeno kot zoološka in ekosistemska naravna vrednota, kjer
so zaradi varstva zavarovanih živalskih vrst (dvoživke, kačji pastirji)
vzpostavljene mirne cone, predvsem vezane na obvodno vegetacijo,
zato se tam ribiških aktivnosti v vodi in na brežini ne izvaja. Ob jezeru sta postavljeni tudi dve tabli, ki prikazujeta ribolovno območje in
mirne cone. Ker je ribolovni revir v režimu "ujemi in spusti", se novih
rib tako ne vlaga, kar pomeni, da temelji ribolov le na lovu rib, ki se v
ribniku razmnožujejo naravno. S ciljem ohranjanja obstoječega obsega
obrežne in vodne zarasti, so urejena le standardna lovna mesta, novih
mest ne vzpostavljamo, zato uporabljajo ribiči za izvajanje ribolova le
dostopne poti in ribiške steze. Za ribolovna območja velja še dodatna
prepoved, ki je v skladu z zakonodajo opredeljena tudi kot kaznivo
dejanje, in sicer se v jezero ne sme prenašati nobenih ribjih vrst (niti
akvarijskih rib), v okolico pa ne vnašati tujerodnih rastlin, vse z namenom, da se prepreči njihovo širjenje v naravnem okolju.
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V preteklosti smo imeli v Zdravstvenem domu Mengeš dva invalidska
vozička, ki sta izginila neznano kam. Zato se vam še enkrat zahvaljujem v našem imenu in v imenu tistih, ki bodo voziček uporabljali, ko
bodo obiskali našo zdravstveno postajo.
Besedilo: za patronažne sestre Majda Puklavec

Kot vsako leto od leta 2000 (že 19-ič) vas tudi letos vabimo v soboto, 30. junija, 2018 na
OGLED ZAJETIJ ALPSKE VODE IN STANJA PO HUDOURNIŠKEM UDARU MED SPODNJO POSTAJO ŽIČNICE IN IZVIRI ALPSKE VODE POD KRVAVCEM TER NA
GORNIŠKI POHOD S POBIRANJEM ODPADKOV PREDVIDOMA PO LUKENJSKEM GRABNU DO
GOSPINCA POD KRVAVCEM
V eni uri si bomo ogledali vire in naprave zajetij Izviri pod Krvavcem, predvsem pa po hudem
nalivu in hudourniških vodah, ki so najbolj prizadele reko Reko in spodnjo postajo žičnice na
Krvavec. Ogled Izvirov bo v vsakem vremenu. V primeru neugodnih razmer bomo gorniški del
s pobiranjem odpadkov temu primerno prilagodili. Povratek je predviden z žičnico. Zaključek
in druženje bo nekje v dolini.
Za pohod imejte s seboj malico. Za svojo varnost odgovarja vsak sam. Priporočamo ustrezno
gorniško pohodno opremo in pripravljenost. Za vreče in rokavice ter prevoz z žičnico bomo
poskrbeli.
Skupni prevoz je možen od centra TUŠ v Mengšu z odhodom ob 7.30. Tik nad ali pod spodnjo
postajo žičnice Krvavec se zberemo ob 8. uri.
Zaradi organizacije prosim, da svojo udeležbo obvezno najavite na
'tomaz.stebe@gmail.com', preko FB CIM strani ali na moj telefon 051
372 782.
Prisrčno vabljeni!
mag. Tomaž Štebe, vodja CIM

OGLASI - ZAHVALE
Kogar imaš rad nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustil dragi mož,
oče in dedek

NIKO GREGORIN
iz Loke pri Mengšu

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

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

LADO ZABRET
iz Mengša, Japljeva ulica 2

Zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, zdravstvenemu osebju Domžale, sestri
Mirjam, za izrečena sožalja.
Hvala vsem trem duhovnikom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi.

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, g.
župniku Babiču in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše ob njegovem
slovesu.
Hvala vsem, ki boste našega Ata ohranili v lepem
spominu in kdaj postali ob njegovem zadnjem
počivališču.

ZAHVALA
V 97. letu starosti je svojo življenjsko pot
sklenila
naša draga mama, babica, prababica, sestra
in teta

Vsi njegovi.

MARIJA MERČUN
Ko luč že za goro beži in ave Marija zvoni, zdihujem:
o Mati, tvoj hočem ostati, dokler ne zatisnem oči.

ZAHVALA
ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila draga
mama, babica, prababica, teta in svakinja

ANA ROTAR
iz Loke pri Mengšu, Gasilska 60
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, gasilcem
PGD Loka, upokojencem in ostalim za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. Kovačevi in patronažni sestri
Mirjam za izkazano skrb in pomoč. Prav tako se
zahvaljujemo župniku Marku Koširju za cerkveni obred,
pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino,
pogrebni službi Vrbančič in vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Vsi njeni.

V 82. letu je h Gospodu odšel dragi mož,
oče, ata in pradedek

IZIDOR RUGELJ

rojena Zupan
iz Mengša, Prešernova cesta 10.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za
svete maše. Zahvala gre tudi župniku gospodu Marku Koširju za lepo opravljeni obred
in pevcem za ubrano petje. Osebju Doma
počitka Mengeš se zahvaljujemo za skrb in
pozornost v njenih zadnjih dneh, pogrebni
službi Vrbančič gre zahvala za pripravo
slovesa. Hvala vsem, ki ste jo skupaj z nami
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

iz Mengša.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in besede
spodbude. Hvala za darovano cvetje in sveče ter za
darove za svete maše.
Hvala patronažni sestri Sabini Belšak, medicinski sestri
Andreji Ves in zdravnici Melaniji Nikič Gačeša za ves trud
in pomoč. Prav tako se zahvaljujemo osebju Doma počitka Mengeš za pozornost in skrb v atovih zadnjih dneh.
Najlepša hvala gospodu župniku Marku Koširju za darovano mašo in lep pogrebni obred. Iz srca se zahvaljujemo
tudi možem in fantom iz Moškega komornega zbora
Mengeški zvon za vse lepo zapete pesmi.
Hvala vsem, ki za ata molite in se ustavljate pri njegovem
grobu.
Naj vsem povrne dobri Bog!
Žena Ana, hčerki Darja in Alenka, vnuki Ana, Klemen,
Eva, Ožbej, Jošt in pravnuk Peter.
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DAN DRŽAVNOSTI 2018

Vabilo
Vse občanke in občane vabimo na 7. Tradicionalni pohod ob
praznovanju praznika dneva državnosti. Tudi letos bomo pohod
začeli v Topolah in ga zaključili na Dobenem.
Vse pohodnike vabimo, da se nam pridružijo na 7. Pohodu po
občini Mengeš, ki bo v petek, 22. junija 2018,
z začetkom ob 17. uri.
Potek poti je naslednji:
1. Zbor pohodnikov v Športnem parku Topole ob 17. uri. Pot
nas bo vodila po nabrežju Pšate do spomenika talcev na
Zalokah, do spomenika državnosti in samostojnosti pred
Gasilsko – godbenim domom v Mengšu.
2. Prihod pred spomenik v Mengšu ob 17.45, kjer se boste
lahko priključili pohodniki iz Mengša.
3. Ob 18.15 se pohodniki ustavimo pred Kamnitim mostom v
Loki pri Mengšu in skupaj nadaljujemo pot na Dobeno.
4. Ob 19. uri bo pred Dobenskim hramom zaključna
slovesnost ob dnevu državnosti.
Za vse udeležence pohoda bo organizirana malica. Pohod bo ob
vsakem vremenu. Zaželeno je, da s seboj prinesete tudi zastave –
simbol naše domovine.

Spoštujmo naš praznik in se zavedajmo
njegovega pomena!
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
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