
Na Sejmu v Mengšu, ki je 
potekal od petka 21. do 

nedelje 23. septembra, so 
narodne noše del kulturnega 

programa, ki obiskovalce 
popelje v preteklost. Lepota 

in pestrost oblačil nas vsakič 
znova spomni od kot izviramo 

in kdo smo.

Mengšan
Glasilo Občine Mengeš, oktober 2018, letnik XXV, številka 9

Moje poslanstvo že 60 
let

Ohcet po stari šegi na 
sejmu

8. Dobenski praznik Novice za starejšo 
generacijo, a tudi za 
vse druge!
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Nova izkušnja za 
člana NTS Mengeš
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od 10. OKTOBRA   2018  

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

Več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T:070-732-070

KAJ SE DOGAJA
*Predavanje RESNIČNA ZGODBA BARBKE ŠPRUK – Pot iz depresije, tesnobe in panike v srečno življenje, v sredo, 10.10., ob 18:00, v Mladincu (Barbka Špruk)
*Špotni turnir v NAMIZNEM TENISU, v soboto, 13.10.,  ob 15:00, v Mladincu (Simon Štebe)
* DEPRESIJA IN DUŠEVNO ZDRAVJE, v sredo, 17.10., ob 18:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*PREDSTAVITEV INOVATIVNE METODE UČENJA ANGLEŠČINE, v sredo, 14. 11., ob 18:00, v Mladincu (Urška Vahtar)
*KAKO RAZIVITI NEZLOMLJIVO ODLOČNOST, VZTRAJNOST IN ENTUZIAZEM, v sredo, 21.11., ob 18:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*Zanimivo popotovanje – KILIMANJARO, v sredo, 28. 11., ob 18:00, v Mladincu (Izidor Furjan)
* KOŠARKARSKI TURNIR TROJK, v soboto, 8.12, ob 15:00, v ŠD Partizan Mengeš (Simon Štebe)
*PREMAGAJ JEZO IN ZAMERO, v sredo, 19.12., ob 18:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
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)
*NOVO: JOGA pod vostvom učiteljice joge z elementi energijske kineziologije in terapevtskih naravnih metod zdravljenja, vsak četrtek ob 7:00, vsak petek 
ob 19:00, pričetek 4.10., vpisi potekajo v oktobru, v prostorih Mladinca (Maja Maselj)
UČENJE IN SVETOVANJE     
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od  16:00 – 21:00  (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente,  v Mladincu (Rok Resnik)
*BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE v Mladincu, anonimno,individualno,  info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com. 
*NOVO: BREZPLAČNA SKUPINSKA POGOVORNA SREČANJA ZA MLADE, srečanja bodo potekala 1x mesečno, ob sredah, od 18:00 do 19:15, v Mladincu, 
prijava na aia.svetovalnica@gmail.com ( (Urška Vahtar, prakt.psihoterapije transakcijske analize (dr. Milivojevič), Mental Coach (certif. ISMCA, SSPS)
 *TEČAJ ANGLEŠČINE: v ponedeljek od 17.15-18-45 (3., 4. in 5. razred), v ponedeljek od 18.50 do 20.20 (6.,7. in 8. razred – konverzacijski tečaj), v 
Mladincu, (Vanja Vojvodić, prof.)
ANIMACIJE

*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE,  v     soboto in v nedeljo, 10:00 – 13:00 ali 13:30 – 16:30, ali po dogovoru  ,
izkušeni animatorji  poskrbijo  za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja Tomšič)

VABILO

Vljudno vas vabimo na kulturno-etnološko prireditev

MENGEŠ IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST 
IN ZA PRIHODNOST,

ki je zaradi slabega vremena odpadla v avgustu.

Srečanje z gosti bo v soboto, 10. novembra 
2018, ob 19. uri,

v Župnijskem domu Mengeš.

Tema pogovora bo 
MENGEŠKI PRISPEVEK K SLOVENSKI 

NARODNO-ZABAVNI GLASBI, 

v katerem bomo obudili spomin 
na mengeškega glasbenika Pavla Kosca, 

ki se ga bodo spominjali poznavalci njegovega življenja 
in dela Milka Živulovič, Metod in Ciril Jerman ter Robert 

Stopar; 
Simon Golobič pa nam bo ob interaktivni predstavitvi 

opisal prihodnji mengeški Glasbeni muzej.

Vljudno vabljeni!

      SMUČARSKO
DRUŠTVO

    MENGEŠ

Vabi tekače in rekreativce na

SUHI SLALOM 
Sobota,  27. 10. 2018
ob 14. uri na Mengeški koči

 
Kostanj za vse in medalje za 

najboljše
Vljudno vabljeni!
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Naslednja številka Mengšana izide v torek, 13. november 2018

SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo 

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

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

s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave 

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

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

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

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

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

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

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

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

objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte do 28. oktobra 2018

Kazalo
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16 Reportaža

21 Mengeški utrip

29 Zanimivo

30 Šport

34 Kultura

36 Tretje obdobje

38 Politika

40 Oglasi - Zahvale

42 Pisma bralcev

To se meni ne more 
zgoditi
Oktober. Mesec, ko obiramo grozdje, mesec, ko jesen po-
barva naravo v odtenke rdeče, rjave in rumene, in mesec, 
ki je poleg jesenskih barv, obarvan tudi rožnato. Rožnati 
oktober.  Mednarodni mesec ozaveščanja  o raku dojk, ki je 
najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto 
za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moš-
kih, okoli 400 žensk in nekaj moških pa umre. To pomeni, 
da vsak dan nekje v Sloveniji več kot tri ženske izvedo za 
diagnozo in ena umre. Vendar pa to niso samo številke, to 
so naše žene, mame, hčere, sestre, prijateljice, sodelavke, 
sosede, znanke ... To sem jaz.

Ko sem si pred tremi leti na desni dojki zatipala bulico, sem bila 
mlada mamica pet let starega fanta in štiri mesece stare punčke. 
Takrat sem še dojila. Prva misel ob spremembi v dojki je bila, da je to 
samo vneta mlečna žleza. Vendar pa bulica, kar ni in ni izginila, zato 
sem šla na pregled. Prvič so mi naredili ultrazvok, ki ni pokazal nič 
sumljivega in me poslali domov, da gre za posledico vnetja. Naročili 
so me ponovno čez pol leta in takrat so mi na mojo željo, ker bulica 
še kar ni izginila, dojila pa nisem več, naredili tudi punkcijo. Prva 
punkcija je pokazala sumljive spremembe, zato so me iz zdravstvene-
ga doma poslali naprej na preiskave na Onkološki inštitut. Spomnim 
se, ko sem prvič stopila na Onkološki inštitut, kako me je presenetilo, 
koliko ljudi je tam. Gneča pred čakalnicami, na hodniku, tudi v ka-
varni. Spraševala sem se, ali je možno, da se toliko Slovencev bori 
s to zahrbtno boleznijo. Kljub temu, da sem bila tam, napotena na 
nadaljne preiskave, nisem verjela, da bi lahko potrdili diagnozo raka. 
Rak ... to se vendar ne more zgoditi meni! Saj sem mlada, zdrava ...  
To je nekaj, o čemer berem. To ni moja zgodba.
Pa je moja zgodba. Diagnoza je bila potrjena. Sledila je operacija, 
kemoterapija, biološka zdravila in obsevanje. In zdaj ... zdaj sem še 
vedno žena, mama, hči, sestra, prijateljica, sodelavka, soseda, hkrati 
pa sem tudi borka! Borka, ponosna na to, da sem pravočasno odre-
agirala na spremembe v telesu. Kajti rak dojke je lahko ozdravljiv, če 
odreagiramo pravočasno. Zato vam, drage sokrajanke, polagam na 
srce, da si redno pregledujete dojke, ob kakršnikoli spremembi odre-
agirate in ne mislite, da se rak ne more zgoditi vam.

Marja Zakrajšek
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Potrebno se je vključiti in 
prispevati k napredku
Pa smo jo dočakali, namreč jesen in vsa tista opravila, ki temu 
času pritičejo. Sam kot ljubitelj dela v vrtu sem se imel priložnost 
pogovarjati z različnimi občani, ki so z letošnjim pridelkom zelo 
zadovoljni, saj nas je narava obdarila kar preveč radodarno, žal 
vseh dobrin, ki nam jih nudi narava, celo ne bomo mogli pospra-
viti oziroma uskladiščiti, saj je tega v tem trenutku kar preveč. 
Ob tem se sprašujemo, ali smo res tako močno posegli v naravo, 
da nas v danem trenutku bogato obdari, v drugem pa kaznuje s 
svojimi naravnimi pojavi, ki so v zadnjih letih vse bolj ekstremni. 
Tudi letos ob spomladanski čistilni akciji in ob vseslovenski čistilni 
akciji v mesecu septembru smo lahko opazili, da se vendar odnos 
do narave iz leta v leto izboljšuje, kar nas lahko vsaj malo navda 
s kančkom optimizma, da se vse bolj zavedamo, kako smo šibki 
in odvisni od narave. Tudi akcija Očistimo Slovenijo je na državni 
ravni dokazala, da je odnos do narave vse bolj spoštljiv. Žal pa še 
vedno izstopajo posamezniki ali celo gospodarske družbe, ki še 
vedno ravnajo neodgovorno.

Seveda ne gre pozabiti tudi na začetek šolskega leta, zato želim vsem učen-
cem, učiteljem in vodstvu šole ter dijakom in študentom uspešno šolsko leto 
2018/2019.
Žal nam ob letošnjem največjem dogodku, Mihaelovem sejmu, vreme ni bilo 
naklonjeno, pa vendar so bili vsi dogodki, ki si jih je zastavilo vodstvo, izpe-
ljani. Tukaj želim posebej izpostaviti Mladinsko folklorno skupino Svobode 
Mengeš, ki je s prikazom ohceti po starih običajih resnično navdušila ob-
činstvo.
Tudi kolesarska dirka za Veliko nagrado Občine Mengeš je za nami, med 
katero je bilo zopet prisotno nekaj dežja, vendar je bila sama tekma izpeljana 
na najvišji ravni.
Zanimivi in pestri so tudi dogodki v Mladinskem centru, ki privablja vse več 
mladih, kar izkazuje njihovo dobro, uspešno in strokovno delovanje.
Seveda brez vodstva in predanih animatorjev vsega tega ne bi bilo, zato tudi 
sam apeliram na vse tiste, ki se želite vključiti v razna društva, pridite in s 
svojim delom obogatite in popestrite delovanje v društvih. Samo govoriti, kaj 
bi bilo potrebno storiti, je premalo. Potrebno se je vključiti in s svojo pomočjo 
prispevati k napredku in razvoju ter posledično boljšim rezultatom.
Pomemben in slovesen dogodek pa bo 19. oktobra ob 18. uri v gradu Jablje, 
kjer bo predstavitev knjige avtorja Matjaža Brojana, Slamniki pod Gobavico. 
Kar nekaj let je minilo, odkar smo se začeli pogovarjati z g. Brojanom, saj 
mi je med pogovorom omenil, da ima toliko gradiva, tako slikovnega kot 
pisnega, da bi si v občini Mengeš zaslužili svojo knjigo o slamnikarstvu. Zato 
vas vabim, da si vzamete čas in pridete na predstavitev knjige, vsem tistim, 
ki ste pri tem projektu pomagali in sodelovali, se iskreno zahvaljujem za vašo 
pomoč.
Tudi v mesecu novembru bo pomemben dogodek, na katerega vas želim 
povabiti, saj z vašo pristnostjo in odločitvijo lahko skupaj nadaljujemo za-
črtano pot.

Župan Franc Jerič

Ob pregledu obstoječih 
aktivnosti za starosti 
prijazno skupnost 
tudi o prihodnjih 
aktivnostih

V torek, 25. septembra, se je Franc Jerič, župan Obči-
ne Mengeš, srečal z dr. Jožetom Ramovšem z Inštituta 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje. Skupaj sta pregledala aktivnosti, ki se na po-
dročju vitalnega staranja v občini Mengeš že izvajajo, 
in spregovorila o aktivnostih, ki bi jih lahko v občini 
glede na razvojni potencial občine začeli izvajati v pri-
hodnje. Srečanje je bilo del aktivnosti, ki jih je omenje-
ni inštitut izvajal v okviru priprave razvojne strategije, 
tudi za boljše sožitje med mlajšimi in starejšimi.

Sodelovanje Občine Mengeš in Inštituta Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje se je začelo na pobudo 
Društva upokojencev Mengeš. Rezultat sodelovanja je Razvoj-
na strategija z naslovom »Staranje in medgeneracijsko sožitje 
v občini Mengeš«, ki je vsebinsko zelo raznolika in se lahko 
obravnava tudi kot manjše ločene celote. 

Besedilo in foto: Občinska uprava 

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je srečal z dr. Jožetom 
Ramovšem z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in med-
generacijsko sožitje. Skupaj sta pregledala aktivnosti, ki se na 
področju vitalnega staranja v občini Mengeš že izvajajo, in spre-
govorila o aktivnostih, ki bi jih lahko v občini glede na razvojni 
potencial občine, začeli izvajati v prihodnje.

URADNE URE:

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

petek: 8.00 - 13.00

OBČINA MENGEŠ
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OBČINA

Rok za oddajo ponudb za izbor izvajalca za gradnjo 
manjkajočega dela obvoznice je zaključen, na 
odpiranju najbolj ugodna ponudba Gorenjske 
gradbene družbe
Razpis za oddajo ponudb za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš je bil odprt do 
petka, 14. septembra. Do roka za oddajo je prispelo šest ponudb, najugodnejša na odpiranju je bila ponudba Gorenjske 
gradbene družbe. Komisija za izbor izvajalca bo sedaj pregledala ponudbe oziroma nadaljevala s postopkom za potrditev 
najugodnejšega izvajalca.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš se je že pred zaključkom roka 
za oddajo, v ponedeljek, 10. septembra, srečal z dr. Tomažem 
Vidicem, predsednikom uprave DARS, ki je zagotovil, da bodo ta-
koj po odpiranju prejetih ponudb nadaljevali s postopkom izbire 
najugodnejšega izvajalca. V pogovoru je tudi večkrat izpostavil, da 
v samem postopku izbire ne pričakuje večjih zapletov. Franc Jerič, 
župan Občine Mengeš, je po odpiranju povedal: »Danes po odpi-
ranju in tudi po srečanju z dr. Tomažem Vidicem, predsednikom 
uprave DARS, pričakujem, da bomo po zapletih v poletnih mese-
cih, uspešno sodelovali in da bodo aktivnosti na projektu gradnje 
manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš potekale tekoče.«

Besedilo in foto: Občinska uprava 

V občini Mengeš na 
Slovenski cesti za večjo 
varnost najbolj ogroženih 
udeležencev v prometu 
postavljena dva merilca 
hitrosti
V dogovoru z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost 
prometa je Občina Mengeš na Slovenski cesti, na dveh obmo-
čjih, kjer jo dnevno prečka največ učenk in učencev, postavila 
dva merilca hitrosti. Namen merilcev hitrosti je, da vozniki na 
prikazovalniku vidijo svojo hitrost vožnje, jo prilagodijo razme-
ram na cesti in s tem prispevajo k večji prometni varnosti. Med 
najbolj ogroženimi udeleženci v prometu na obeh območjih so 
šoloobvezni otroci. Dostop do obeh prikazovalnikov hitrosti bo 
možen tudi prek spletnega portala »Vi vozite«.

Postavitev merilnikov hitrosti je ena od aktivnosti agencije za zmanjša-
nje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, prome-
tnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s telesno poškodo-
vanimi udeleženci. Merilca hitrosti sta postavljena na Slovenski cesti, 
prvi je postavljen pred križiščem Šolske ulice in Slovenske ceste, drugi 
pred križiščem Grobeljske in Slovenske ceste. Za postavitev merilcev 
hitrosti je občina pridobila tudi soglasje upravljavca državnih cest. 

Besedilo in foto: Občinska uprava

Merilniki hitrosti bodo postavljeni najmanj eno leto oziroma tako dolgo, 
da se bodo kršitve bistveno zmanjšale
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OBČINA: Večnamenska Športna dvorana Mengeš

Predstavljamo aktualne aktivnosti povezane z 
gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne 
dvorane Mengeš
Konec avgusta 2018, ko je občina pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane 
Mengeš, so se na območju povezovalnega hodnika začela predhodna arheološka izkopavanja. Konec leta 2018 bosta sledili 
objavi javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradnjo in razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradbeni 
nadzor. Gradnja športne dvorane naj bi se začela poleti 2019, v času šolskih počitnic, zaključila pa se bo v letu 2020.

Predhodna arheološka izkopavanja in 
arheološki nadzor 
Večji del območja Športnega parka Mengeš je zaradi predhodnih 
najdb arheološko zaščiten, zato je potrebno izvesti dvofazen arhe-

Lokacija športne dvorane izbrana na javnem natečaju 
in potrjena na Občinskem svetu Občine Mengeš
Prvi razlog za gradnjo Športne dvorane Mengeš je zagotovitev potrebnih standardov za izvajanje pouka športa na Osnovni šoli 
Mengeš, zato je pomembno, da je dvorana v neposredni bližini šole. Ker je območje v okolici šole zaradi predhodnih arheoloških 
najdb arheološko zaščiteno, je bila izbrana lokacija za gradnjo dvorane na zunanji športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš. 
Projekt in lokacijo je potrdil tudi Občinski svet Občine Mengeš, najvišji demokratičen organ odločanja v občini.

Lokacija izbrana na javnem natečaju 
Občina Mengeš je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije 
v letu 2009 izvedla javni natečaj za izdelavo projektne dokumentaci-
je za gradnjo objekta nizkoenergijske Večnamenske športne dvorane 
Mengeš. Na natečaju je bila izbrana rešitev, ki predvideva postavitev 
dvorane na obstoječi zunanji športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš.

Lokacijo potrdil Občinski svet Občine Mengeš
Izbrana rešitev in lokacija sta bili potrjeni  na 22. seji Občinskega 

Predstavitev lokacije nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš 
in povezovalne pešpoti, do šole, telovadnice in drugih objektov. Ostala bo 
tudi povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš.

sveta Občine Mengeš, in sicer 22. januarja 2009, številka sklepa 
191-22/4: »Občinski svet Občine Mengeš potrjuje predstavljeni kon-
cept in lokacijo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš.« Za sklep 
so glasovali naslednji svetnice in svetniki: Peter Gubanc, Franc Hri-
bar, Anton Hribar, Aleš Janežič, Franci Kodela, Matjaž Loboda, Franc 
Malus, Boštjan Marinko, Janez Penca, Bogo Ropotar, Irena Sicherl, 
Mateja Hribar Sicherl, Marija Sitar, Jože Vahtar, Mojca Volkar in Tina 
Železnik; trije svetniki niso glasovi: Justin Jerič, Tomaž Štebe in Ro-
bert Ručigaj. Soglasno pa je bil sprejet naslednji sklep: »Občinski 

ološki nadzor, predhodna arheološka izkopavanja že pred začet-
kom gradnje in med samo gradnjo še arheološki nadzor. Na delu 
območja Športne dvorane Mengeš so se predhodna arheološka 
izkopavanja začela takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, že 
avgusta 2018. Kasneje, ko se bo začela gradnja, pa bo na celot-
nem območju gradnje potekal še arheološki nadzor. 

Razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca za 
gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne 
dvorane Mengeš in za izbiro najugodnejšega 
izvajalca za gradbeni nadzor
Občina Mengeš je že pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije 
za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca za 
gradnjo in gradbeni nadzor. Pričakujejo, da bodo razpis objavili 
konec leta 2018 in da bo izvajalec izbran v prvi polovici leta 2019, 
pred šolskimi počitnicami, ko bo tudi uveden v delo. 

Gradnja končana v letu 2020
Na Občini Mengeš pričakujejo, da bo gradnja Športne dvorane 
Mengeš zaključena v letu 2020. Z novo pridobitvijo se ne bo samo 
izboljšalo izvajanje pouka športa, ampak bodo nove pokrite špor-
tne površine v velikosti treh vadbenih enot na voljo tudi športnim 
društvom, v večernih urah pa tudi zainteresiranim občanom. 

Besedilo: Občinska uprava
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Zunanja igrišča na južni strani Športne dvorane 
Mengeš
Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš bo zgrajena na zunanji športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš, 
v Športnem parku Mengeš. Prehodnost in odprtost prostora bosta zagotovljeni s povezavo osnovne šole in dvorane s 
podzemnim hodnikom. Športna dvorana Mengeš pa se bo v športni park in zelene površine vključila z materiali, lesenimi 
konstrukcijami in zastekljenimi površinami v vhodnem delu.

Podzemni hodnik
Z Osnovno šolo Mengeš bo dvorana povezana s podzemnim hod-
nikom, ki bo omogočal hiter prehod učencev in med obema objek-
toma zagotovil odprt prostor za prehod med parkirišči in zunanjimi 
igrišči ter drugimi potmi. V delu podzemnega hodnika oziroma v 
začetku dvorane so predvidene garderobe za učence, učitelje špor-
tne vzgoje in predmetne stopnje. Sanitarije za učitelje in učence 
so ločene.

Glavni vhod in vadbene površine
Glavni vhod v dvorano, ki bo s severne strani, omogoča neposre-
den dostop do fiksnih tribun. To je t. i. umazan hodnik za prihod v 
čevljih. Za vstop v dvorano, na vadbene površine, pa je predviden 
čist hodnik, s katerega na športno površino vodijo trije vhodi, saj 
se z zavesami lahko oblikujejo tri vadbene površine, vsaka v veli-
kosti 415 m2 z 9 m višine. V vzhodnem delu je predvidena tudi 
možnost vgradnje plezalne stene.

Tribune
Na tribunah, ki so povezane z umazanim hodnikom, je prostora 
za 384 gledalcev in sanitarije zanje. V tem sklopu je tudi posebna 
pisarna za potrebe društev, sodnikov oziroma priložnostnih sestan-
kov. 
V primeru večjih prireditev je možno število sedežev povečati z 
izvlečenimi tribunami za dodatnih 434 sedežev ter jih z dodatnimi 
sedeži v parterju zagotoviti še 250. Skupaj je tako dvorana s pre-
zračevalnim sistemom in požarno varnostjo predvidena za maksi-
malno število 1.100 obiskovalcev (z 32 nastopajočimi).

Nivo športne dvorane
Športna dvorana bo postavljena v najvišjem nivoju, ki ga dopuš-
ča teren. Za zagotavljanje primerne količine svetlobe so v projekt 
vključena strešna okna. 

Naravni materiali in zelenim površinam 
prijazen zunanji videz 
Osnovni gradbeni material dvorane je les, tako za primarne kon-
strukcijske elemente kot za stene in streho. Vkopani elementi 
objekta bodo iz armiranega betona, ki bo, zaradi požarne varnosti, 
tudi material za gradnjo fiksnega dela tribun. 
Zunanji videz objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter 
obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. 
S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjimi, zelenimi povr-
šinami in bo tako postal njihov sestavni del. 

Zunanje igrišče je prestavljeno na južno stran 
objekta
Območje zunanjih športnih površin je prestavljeno na južno stran 
Športne dvorane Mengeš. Predvideni sta dve igrišči, nogometno-
-rokometno in košarkarsko igrišče, ki bosta asfaltirani. Skupaj bo 
zunanje površine obeh igrišč sicer manj kot sedaj, vendar bosta 
zunanjim igriščem dodani še tekaška steza in prostor za skok v 
daljino. Skupaj pa bo tako površin zunanjih igrišč več kot sedaj. 
V okviru zunanjih športnih površin so predvidene tudi povezovalne pešpo-
ti, do šole, telovadnice in drugih objektov oziroma poti v bližini. Ostala 
bo tudi povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš.

Besedilo: Občinska uprava

Imenovanje Gradbenega odbora za gradnjo 
nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane 
Mengeš

V procesu preprojektiranja je za transparentnost delovanja in stro-
kovno pomoč župan imenoval »Gradbeni odbor za gradnjo nizkoe-
nergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš«. Odbor sestavljajo 
predstavniki občinske uprave, člani Odbora za okolje in prostor pri 
Občinskem svetu, predstavniki Osnovne šole Mengeš, strokovnja-
ki gradbene in pravne stroke. Odbor sodeluje kot posvetovalno telo 
župana in bo tudi v fazi same gradnje bdel nad izvedbo projekta 
Športne dvorane Mengeš. 

Besedilo: Občinska uprava

svet zadolži župana in občinsko upravo, da pospešeno nadaljuje z 
aktivnostmi za gradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš.« 
Občinski svet Občine Mengeš je najvišji organ odločanja v občini, ki 
ga sestavljajo na demokratičnih volitvah neposredno izvoljeni svetni-
ce in svetnici z nalogo, da zastopajo interese volivk in volivcev.

Preprojektiranje dvorane zaradi vzhodnega 
prizidka Osnovni šoli Mengeš in sredstev
Eko sklada
V letu 2017 je bil zaradi prostorske stiske Osnovne šole Mengeš ob šoli 
zgrajen vzhodni prizidek. Nov objekt je deloma posegal tudi na območje 
predvideno za gradnjo Športne dvorane Mengeš, zato so se na občini od-
ločili za preprojektiranje. Dodatni razlog za preprojektiranje pa je bila tudi 
želja občine, da kandidira in pridobi nepovratna sredstva Eko sklada.
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OBČINA: Večnamenska Športna dvorana Mengeš

V procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja za nizkoenergijsko več-
namensko Športno dvorano Mengeš je prišlo, zaradi vloge Civilne ini-
ciative Mengeš, do zamika načrtovanih aktivnostih. Ker se dinamika 
gradnje ni začela po predvidenem planu, je bilo potrebno glavnino 
namenjenih sredstev za gradnjo dvorane prerazporediti v Načrte ra-
zvojnih programov za leto 2019 in 2020.

Finančna konstrukcija bo znana po končani 
izbiri izvajalca gradnje Športne dvorane 
Mengeš
Občina Mengeš ima za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne 
dvorane Mengeš na posebnem bančnem računu pri dveh poslovnih 
bankah na dan 24.09.2018, deponiranih 1.988.000,00 EUR. Do 
konca leta 2018 bo predvidoma prejela še cca 1.000.000 EUR kohe-
zijskih sredstev, ki so tudi v celoti namenjena tej investiciji.  Dodatna 
sredstva za gradnjo bo občina pridobila na razpisu Eko sklada, saj 
je v projekt vključila merila in pogoje razpisa za pridobitev skoraj 
900.000 EUR nepovratnih sredstev. V primeru, da bo za gradnjo 
potrebovala dodatna sredstva, bo občina sredstva pridobila z naje-
mom kredita. Občina Mengeš je ena izmed 16 slovenskih občin, ki ni 
zadolžena, zato pri najemu kredita ne pričakuje zapletov.

Besedilo: Občinska uprava

V letu 2012 so bila rezervirana sredstva 
za športno dvorano založena za izvedbo 
medobčinskega projekta »vodooskrbe«
V letu 2012 je Občinski svet Občine Mengeš sprejel sklep, da se 
sredstva, rezervirana za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne 
dvorane Mengeš, prerazporedijo na medobčinski projekt »vodooskrbe«. 
Sredstva, ki so bila založena za izgradnjo vodovodnega sistema, kana-
lizacijskega sistema »severni Mengeš« in nadgradnje Centralne čistilne 
naprave Domžale Kamnik, so bila v večji meri vrnjena konec leta 2016.

Konec leta 2016, ob vrnitvi večjega dela 
založenih sredstev, sestavljena finančna 
konstrukcija za gradnjo Športne dvorane Mengeš 
V letu 2016 se je občina posvetovala s pristojnim ministrstvom glede 
sestave prihodnjih proračunov in rezervacije potrebnih sredstev za iz-
gradnjo športne dvorane. Na predlog pristojne službe na Ministrstvu za 
finance so se sredstva razporedila v Proračun za leto 2017 in Proračun 
za leto 2018 ter v Načrt razvojnih programov za leto 2019. Proračun 
Občine Mengeš za leto 2017 in Proračun Občine Mengeš za leto 2018 
je na januarski seji leta 2017 potrdil tudi Občinski svet Občine Mengeš.

Zaradi spremenjene dinamike aktivnosti
rebalans Proračuna Občine Mengeš za leto 2018

Finančna sredstva za gradnjo Športne dvorane 
Mengeš zagotovljena
Občina Mengeš je takoj, ko je pridobila povrnjen del založenih sredstev za medobčinski projekt »vodooskrbe«, za-
čela s projektom gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. Med prvimi aktivnostmi je bila 
zagotovitev sredstev v Proračunu Občine Mengeš za leto 2017 in v Proračunu Občine Mengeš za leto 2018 ter v 
Načrtu razvojnih programov za leto 2019. Načrtovana dinamika aktivnosti se je zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš 
spremenila, zato je bila glavnina sredstev z rebalansom prerazporejena v Načrte razvojnih programov za leti 2019 
in 2020. Občina je v projekt športne dvorane vključila tudi vsa merila in pogoje za zagotovitev sredstev Eko sklada 
v višini 900.000 EUR.

V iztekajočem se mandatnem obdobju 2014–2018 so po-
samezne politične stranke zastopane v Občinskem svetu 
Občine Mengeš prejele sredstva za njihovo delovanje, kot je 
razvidno iz spodnje tabele.

Listi Lista za občino Mengeš in CIM – Civilna iniciativa – radi ima-
mo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno sredstev nista prejeli, ker nista 
politični stranki.

Besedilo: Občinska uprava 

Zap. št.  Ime liste Znesek

1 SMO – SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO – SKUPAJ 
ZMOREMO VEČ

8.193,60 EUR

2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3.945,60 EUR

3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 3.830,40 EUR

4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3.571,20 EUR

4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2.664,00 EUR

Poročilo o financiranju političnih strank v 
mandatnem obdobju 2014–2018
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Zap. št.  Ime liste Znesek

1 SMO – SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO – SKUPAJ 
ZMOREMO VEČ

8.193,60 EUR

2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3.945,60 EUR

3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 3.830,40 EUR

4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3.571,20 EUR

4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2.664,00 EUR

Občina Mengeš je v letu 2018 pristopila h gradnji novega 
otroškega igrišča v novem naselju ob jezeru na Pristavi. V 
okviru igrišča bodo postavljena zanimiva igrala, 7 m visoka 
piramida za plezanje, dvojna gugalnica in drugo. Otroško 
igrišče, ki se v teh dneh tudi hortikulturno ureja, bodo naj-
mlajši lahko začeli uporabljati sredi oktobra.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »V relativno novem 
naselju ob jezeru na Pristavi in v novem naselju v neposredni bližini 
»ob Omejčevi ulici«, si je dom ustvarilo veliko mladih družin. Že za 
najmlajše otroke je danes vse bolj pomembno, da imajo možnost gi-
banja in druženja na prostem, zato smo se odločili, da na zemljišču 
v lasti občine uredimo otroško igrišče.« Igrišče je otrokom prijazno ne 
samo zaradi zanimivih, atraktivnih igral, ampak tudi zaradi uporablje-
nih, naravnih materialov, različnih struktur peska; zasajenih dreves in 
drugega zelenja, ki bo v vročih mesecih obiskovalcem ponudilo senco; 
osvetlitve ter klopic in košev za smeti. 
Otroško igrišče je postavljeno na zemljišču Občine Mengeš v velikosti 
313 m2. Načrt za gradnjo igrišča je bil pripravljen v začetku leta, 
sredstva pa so bila zagotovljena v Proračunu Občine Mengeš.

Besedilo in foto: Občinska uprava 

Otroško igrišče, ki se v teh dneh tudi hortikulturno ureja, bodo najmlajši 
lahko začeli uporabljati sredi oktobra

Otroško igrišče v naselju ob jezeru na Pristavi v 
zaključni fazi

Nadaljevanje urejanja 
struge Pšate
Po uspešnih razgovorih Občine oziroma župana z Direkcijo RS za 
vode, koncesionar  Hidrotehnik nadaljuje z izvedbo ureditve brežine  
struge Pšate od Topol proti Mengšu. Izvajalec  oz. koncesionar Hi-
drotehnik bo zgradil kamnito zložbo. S tem se bo zagotovila boljša 
pretočnost in večja protipoplavna  varnost. Po dogovorih se bodo dela 
nadaljevala v prihodnjem letu tudi v starem delu struge Pšate, v prvi 
fazi od mostu pri balinišču,  proti malemu Mengšu, s poudarkom 
obnove  zidu na pokopališču. 

Besedilo in foto: občinska uprava
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OBČINA

Orodja za fitnes na prostem v Športnem parku 
Mengeš in ob Športni ploščadi Loka
V petek, 22. septembra, je ob jutranji vadbi skupine Šole zdravja potekala uradna otvoritev orodij za fitnes na prostem. Orodja 
so bila v času šolskih počitnic postavljena na dveh lokacijah, in sicer sedem orodij v Športnem parku Mengeš, ob orodjih za 
ulično vadbo, in pet ob igrišču za odbojko na mivki v okviru Športne ploščadi Loka. Orodja so dobro obiskana, v dopoldanskih 
urah jih uporabljajo vadeči v skupini Šola zdravja, sprehajalci in drugi rekreativci, popoldan pa predvsem šolarji in njihovi starši.

Orodja za fitnes na prostem so del aktivnosti, s katerimi želi občina 
spodbuditi gibanje na prostem in s tem občankam in občanom ponu-
diti možnost za zdravo življenje. Orodja, ki so bila izbrana po posvetu 
s strokovnjaki, omogočajo tako vadbo za moč, vzdržljivost in gibčnost 
ter za vse mišične sklope. Postavljena so na mehki podlagi in v skladu 
z zahtevanimi standardi. Ob orodjih so postavljene klopce in koši za 
odpadke, v dogovoru z obiskovalkami in obiskovalci pa bodo spomladi 
postavili še dodatno klopco. 
Na uradni otvoritvi je skupino vadečih v okviru Šole za zdravje nagovo-
ril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Na občini spodbujamo gibanje 
na prostem, zato smo se tudi odzvali pobudi, da poleg orodij za ulično 
vadbo v Športni park Mengeš vključimo tudi orodja za fitnes na pros-
tem. Istočasno so bila orodja postavljena tudi v okviru Športne ploščadi 
Loka, ob igrišče za odbojko na mivki. Ugotavljam, da so orodja zelo 
obiskana in da služijo svojemu namenu.«

V okviru igrišča bodo postavljena zanimiva igrala, 7 m visoka piramida za 
plezanje, dvojna gugalnica in drugo

V imenu vadečih se je županu za postavitev orodij za fitnes na prostem 
zahvalila pobudnica Milica Tomšič: »Postavljena orodja za fitnes na 
prostem so pomembna dopolnitev naši vadbi. V Šoli zdravja delamo 
vaje za gibljivost in ravnotežje, za vitalno starost pa je prav gotovo 
pomembno, da ohranimo tudi moč.«
V sproščenem pogovoru po otvoritvi so povedali, da so popoldanski 
uporabniki predvsem mlajši otroci in družine. Pri uporabi orodij za 
fitnes na prostem so spoštljivi in skrbni, zato verjamejo, da jih bodo 
lahko uporabljali še dolgo. Posebej so se zahvalili Francu Jeriču, župa-
nu, za postavljena orodja in možnost, da sami krepijo moč in skrbijo za 
svoje zdravje tudi v zrelejših letih.

Besedilo in foto: Občinska uprava 

Državne ceste na Slovenski, Prešernovi in Gorenjski 
cesti obnovljene pred izgradnjo obvoznice
Po zaključeni gradnji manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš bodo sedaj državne ceste, cestišče na Slovenski, Prešernovi in 
Gorenjski cesti, postale lokalne ceste, torej prešle bodo v upravljanje občine. Občina Mengeš je na družbo DRI za upravljanje investi-
cij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki sedaj upravlja omenjene ceste, že naslovila zahtevo, da se ceste pred predajo obnovijo.

Na državnih cestah, Slovenski, Prešernovi in Gorenjski cesti, dnevno po-
teka tranzitni promet proti prestolnici, Kranju, Kamniku in Domžalam. 
Ceste so zaradi nenehne uporabe, v preteklosti tudi tovornega prometa, 
dotrajane, polne kolesnic, zato je občina na upravljavca naslovila zahtevo, 
da se ceste pred predajo občini uredijo. 
Avgusta je bilo tako urejeno križišče na Slovenski cesti ob supermarketu 
Tuš. Naslednji odsek za obnovo bo med križiščem Slovenske in Grobeljske 
ceste do križišča Glavni trg. Ker je cestišče, ki je predvideno za obnovo v 
drugi fazi, daljše, je potreben javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajal-
ca, ki je že objavljen. Na občini pričakujejo, da bodo pred predajo oziroma 
spremembo kategorizacije Slovenske, Prešernove in Gorenjske ceste iz 
državnih v lokalne ceste, fazno obnovljeni vsi odseki poškodovanih ali 
dotrajanih cestišč.

Besedilo in foto: Občinska uprava 

Za postavitev orodij sta bili izbrani dve lokaciji, predvsem, ker se tu zadr-
žuje veliko rekreativcev oziroma je to izhodiščna točka za različne aktiv-
nosti, sprehod, tek, kolesarjenje in drug

Na državnih cestah, Slovenski, Prešernovi in Gorenjski cesti, dnevno 
poteka tranzitni promet, zato so zaradi nenehne uporabe, v preteklosti 
tudi tovornega prometa, dotrajane, polne kolesnic. Občina Mengeš je na 
upravljavca naslovila zahtevo, da se ceste pred predajo občini uredijo.
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Stara hišna imena
Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo domače poime-
novanje posamezne hiše in se praviloma ne menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, marsikje imajo že večstoletno 
tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše ozna-
čujejo tudi vso drugo lastnino določene domačije (polja, živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje 
bolj kot po priimkih med seboj prepoznavajo ravno po hišnih imenih. Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, 
pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor, ki 
je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk. Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, 
ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo domače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma ne menjajo kljub 
menjavi priimka ali lastnika, marsikje imajo že večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju 
ljudi, ko še ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi vso drugo lastnino določene domačije (polja, 
živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot po priimkih med seboj prepoznavajo ravno po 
hišnih imenih. Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. 
S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika 
in tujk.

Na Osrednjem in Zgornjem Gorenjskem ter na Škofjeloškem je pro-
jekt v preteklih letih dosegel veliko odmevnost. Do sedaj je bilo zbra-
nih že več kot 9300 hišnih imen in označenih več kot 5000 doma-
čij. Tokrat pa se pobuda nadaljuje tudi na območju občin Komenda, 
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice v okviru projekta »Stara hišna 
imena«. V projektu bodo v izbranih naseljih raziskana stara hišna 
imena in preverjena med domačini. Zbrana imena bodo obeležena 
na tablah na domačijah, v tiskani knjižici in na spletni strani www.
hisnaimena.si. V občini Mengeš bodo v prvem koraku obravnavana 
naselja Dobeno, Loka pri Mengšu in Topole.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 
34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravnava-
nih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje 
hišno ime.
Projekt »Stara hišna imena« se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas 
ter je financiran s strani Občine Mengeš, drugih sodelujočih občin 
in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Besedilo in foto: Klemen Klinar

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sobota, 13. oktober ob 15. uri TURNIR V NAMIZNEM TENISU Društvo Aia - Mladinski center Mengeš, 
Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

sobota, 20. oktober ob 10. uri MELODIJE OKUSOV IN GLASBE: KUHʼNA V 
MENGŠU, 20. OKTOBRA 2018

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

KULTURNO DRUŠTVO 
MIHAELOV SEJEM

sreda, 31. oktober ob 10. uri ŽALNA SLOVESNOST OB DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE V LOKI PRI MENGŠU

Spomenik žrtvam NOB v Loki pri Mengšu, 
Gasilska cesta, Loka pri Mengšu, 1234 
Mengeš

OBČINA MENGEŠ

sreda, 31. oktober ob 11. uri ŽALNA SLOVESNOST OB DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE NA ZALOKAH V MENGŠU

Spomenik talcem na Zalokah, Zaloke, 1234 
Mengeš

OBČINA MENGEŠ

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš - 
oktober 2018
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Ob vašem 60-letnem udejstvovanju, tako pri 
gasilcih kot pritrkovalcih, ste prejeli kar nekaj 
priznanj. Katere? 
Nazadnje sem prejel priznanje Kulturnega 
društva Mihaelov sejem za aktivno delo pri-
trkovalca. Ob koncu aktivne službe poveljnika 
sem od Gasilske zveze Slovenije dobil medaljo 
za posebne zasluge. Gasilsko društvo Mengeš 
mi je podelilo naziv častnega poveljnika. Pred 
nekaj leti sem prejel tudi srebrno priznanje 
Občine Mengeš za delo in zasluge v gasilstvu. 

Intervju: Stane Šimenc

Moje poslanstvo že 
60 let
»Imam dve življenjski poslanstvi – gasilstvo in pritrkavanje. To mi je življe-
nje«. Stane Šimenc je letos dopolnil 75. leto življenja. Obeležuje pa tudi 60 let 
gasilskega udejstvovanja in 60 let je aktiven član pritrkovalcev v Mengšu.

Se je pa v teh letih nabralo veliko različnih pri-
znanj, zahval za delo gasilca in pritrkovalca.

Kaj vam pomenijo vsa ta priznanja?
Zadovoljstvo in počaščen sem. Pomeni mi, 
da znajo člani društva opaziti moje delo, ga 
spoštovati in nagraditi dolgoletno delo svojega 
člana in poveljnika društva. 

Vse se je torej začelo pred 60 leti. Imeli ste 
petnajst let. Se spomnite, kdaj ste prvič vide-

li gasilce, glede na to, da je vaš rojstni kraj 
zgornji del naselja Pristava na Gobavici, ki je 
bil včasih precej odmaknjen predel Mengša?
Gasilce sem imel res možnost redkeje videti 
kot drugi otroci. Prvič sem jih imel priložnost 
opazovati pri gašenju požara blizu naše do-
mačije, »Pr'Cjaz« se je reklo po domače. Rav-
no takrat smo z družino sušili seno. Spom-
nim se, kako sem bil kot otrok navdušen nad 
motorno brizgalno s konjsko vprego. Vse na 
njej se je bleščalo. Zanimivo mi je bilo tudi to, 
kako so gasilci takrat cevi speljali v hrib, da bi 
pogasili požar.

Se spomnite dneva, ko ste pristopili h gasil-
cem?
Seveda. Po končani osnovni šoli v Mengšu 
sem šel k »majstru« Vinku Vahtarju st. za va-
jenca, da bi se izučil za strojnega ključavni-
čarja. Moj oče in Vinko sta se poznala. Nekoč 
je potreboval vajence in jaz vajeniško prakso. 
Všeč mi je bilo, ker je bilo blizu doma. Kar po 
trimski stezi navzdol sem šel k Vahtarjevim. 
Poleg tega je od tam do gasilskega doma le 
nekaj sto metrov. Vaje gasilcev sem zato lahko 
pogosteje opazoval. Od tedanjega poveljnika 
Franca Blejca sem nekega dne dobil povabilo 
v gasilsko desetino za tekmovanja. Z velikim 
navdušenjem sem se učil veščin in postal v 
enem letu gasilec.

Kako se spominjate dneva, ko ste prvič sto-
pili v zvonik? 
Bil je praznik. Takratni poveljnik PGD Mengeš 
Franc Blejc je rekel, naj pridemo zvonit v turn. 
Takrat so bili za poganjanje velikega zvona 
potrebni najmanj štirje fanti. Zvon je bil tako 
težak, da smo se premočeni od napora me-
njavali na pet minut. Danes je vse zvonjenje 
urejeno električno in avtomatsko. 

Kako je bilo mlademu fantu usklajevati delo 
in aktivnosti pri gasilcih in pritrkovalcih?
»Majster« Vahtar je bil takrat poznan kot pri-
znan in dober obrtnik. Mi mladi vajenci smo 
radi včasih naredili kaj po svoje in »majster« 
je znal udariti po mizi. Smo ga pa imeli radi. 
Všeč mi je bil, ko je šel nabavljat, največ-
krat v Ljubljano in Kranj. Takrat je po navadi 
oblekel lovsko obleko. To je pomenilo, da je 
»majster« odšel in mi vajenci smo se oddah-
nili. Saj veste, kako je, če šefa ni. Nekega dne, 
ko je zagorelo v Mengšu in sem moral oditi 
sredi delovnika pomagat gasilcem – mi je to 
z razumevanjem takoj dovolil. Je bil ponosen, 
da sem gasilec. Od tam sem šel največkrat h 
gasilcem in pritrkovalcem.

Izučili ste se za strojnega ključavničarja in 
strugarja. Kako se je nadaljevala vaša pot od 
vajeništva pri Vahtarju?
Vse je bilo nekako povezano. Spomnim se, 

"Še vedno aktivno sodelujem v ekipi veteranov, pomagam pri postavljanju stojnic, postavljanju 
smrek pred gasilskim domom in cerkvijo."
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kako je nekega dne »majster« Vahtar dobil 
večji posel pri podjetju v Ljubljani. Podjetje je 
izdelovalo kolesa za žičnice. Vajenci smo se s 
tem delom izurili struženja. Zaradi te prido-
bljene veščine sem dobil delo v Domžalah v 
vajeniški šoli. Po odsluženi vojaščini sem šel 
za strugarja v SCT Ljubljana. Spomnim se, 
kakšne kolone so bile že takrat na cestah. To 
me je tudi odvrnilo od dela v Ljubljani, zaradi 
te dolge in časovno naporne poti. Za kratek 
čas sem dobil delo v Melodiji Mengeš, nato 
pa v Eta Kamnik. Po štiriletni delavski šoli v 
Ljubljani so me zaposlili v Opekarni v Mengšu. 
Tu pa sem imel nesrečo. Težak stroj je padel 
name. Dolgo časa sem bil v bolniški in se kas-
neje invalidsko upokojil.

Omenjate vojaščino. So vam veščine gasilca 
prav prišle tudi med služenjem vojaškega 
roka? 
Zelo prav. Hitro sem se privadil novih gasilskih 
tehnik in se še veliko naučil. Vojaščino sem 
odslužil na vojaškem letališču v Zemuniku pri 
Zadru. Tudi to obdobje je bilo polno adrenali-
na. Kar nekaj nevarnih dogodkov se je zvrstilo 
pri gašenju in reševanju oboroženih vojaških 
letal. K sreči se je vse dobro končalo.

"Občutek pomoči drugim mi veliko pomeni. In v ekipi si. Druženje je."

Glede na vašo prehojeno pot pri gasilcih in 
pritrkovalcih verjetno obstaja ogromno zani-
mivih zgodb. Zaupajte nam kakšno.
V teh letih se je res marsikaj zgodilo. Spom-
nim se, kako smo nekega dne štirje fantje 
zvonili v turnu. Ogromno moči je potrebno, da 
zvon lepo doni. Zgodilo se je, da nam je na-
enkrat padel pred noge več kot sto kilogramov 
težak kembelj. K sreči se ni nihče poškodoval. 
V lepem spominu imam tudi čas pred veliko 
nočjo. Takrat smo rekli, da gremo »dan zvo-
nit«, to me kar pretresa, tako lepo je. Lepo 
zveni po Mengšu in tako sem dobil še večje 
veselje. Zelo rad zvonim v turnu in tudi na mi-
niaturne zvonove. 
Pri gasilcih pa dobro pomnim svoj ognjeni 
krst. Zagorela je domačija »pri Kozarju« v Ma-
lem Mengšu. Okrog 23. ure sva z bratom, tudi 
gasilcem, stekla do kraja požara. Spomnim 
se, kako je bilo vse svetlo od ognja. Na po-
moč je prišla tudi gasilska brigada iz Ljublja-
ne. Takrat sem imel tudi svojo prvo požarno 
nočno stražo pri gasilcih. Zame je bila v tistih 
letih to velika pustolovščina.

Vztrajno in uspešno krmarite v gasilskih 
vodah. Pridobili ste si funkcije od desetar-

Svečo mu je za 60-letno aktivno delo pritrko-
valca podelilo Kulturno društvo Mihaelov sejem

ja, mentorja, podpovelnjika do povelnjika 
društva. Kaj vam je bilo v največji izziv?
Vsaka funkcija zahteva veliko odgovornosti do 
članov in do družbe. Velik izziv je tudi vzgoja 
in izobraževanje novih kadrov. Ogromno mi je 
pomagal dolgoletni poveljnik in pomembna, 
močna gasilska osebnost Franc Blejc.

Gasilska tekmovalna ekipa je dosegala izre-
dne rezultate in osvajali ste najvišja mesta. 
Na katere dosežke ste najbolj ponosni? 
Pod vodstvom poveljnika Franca Blejca je 
naša tekmovalna enota, skozi leta tekmovala 
na vseh izbirnih in državnih tekmovanjih v Slo-
veniji in v Jugoslaviji ter tudi na tekmovanjih 
v Avstriji. Ponosni smo bili na zmago na repu-
bliškem tekmovanju v Mariboru. Spomnim se, 
kako nam je takrat predsednik Gasilske zveze 
Slovenije rekel, da je zelo ponosen na nas, da 
smo Gorenjci dobili odličje. Za nas je bil to 
veličasten pokal. Predstavljajte si naš ponos, 
kako smo se v zmagovalnem duhu peljali do-
mov s pokalom v rokah.
Nato smo na mednarodnem tekmovanju v Le-
obnu in Brucku v Avstriji zmagali med gostu-
jočimi ekipami. Tudi na državnem tekmovanju 
smo se dvakrat uvrstili na gasilsko olimpijado 
v Kremsu v Avstriji in Brnu v Češkoslovaški in 
domov prinesli srebrne medalje.

Danes ste še vedno član upravnega odbora, 
član in mentor tekmovalne ekipe veteranov. 
Kakšne imate načrte? 
Še vedno aktivno sodelujem v ekipi veteranov, 
pomagam pri postavljanju stojnic, postavlja-
nju smrek pred gasilskim domom in cerkvijo. 
Sodelujem pri očiščevalnih akcijah. S strokov-
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"Naredil sem tudi zvončke na elektriko. Kadar pride gost in pozvoni pri vhodnih vratih, zvončki 
zazvonijo, pritrkavajo."

Častno in odgovorno funkcijo poveljnika je 
opravljal 18 let

Intervju: Stane Šimenc

Prehodil je uspešno gasilsko pot od desetarja, 
mentorja, podpoveljnika do poveljnika društva

"Kadar pritrkavamo - za velike prazni-
ke, sem skoraj več v turnu kot doma. 
Tisto "gosto" pritrkavanje me tudi zelo 
prevzame."

nimi nasveti rad pomagam tudi predsedniku 
in poveljniku društva.

Kako vidite mlade, kakšen odnos imajo do 
gasilstva in pritrkovanja v Mengšu?
Želim si, da bi jih bilo več. Verjetno je to za 
mlade prevelika odgovornost in obveznost. 
Na primer pri pritrkovalcih nas je bilo včasih 
18. Danes le 6. Po eni strani je to tudi gara-
nje. Zjutraj vstati in potem držati težak rajkel 

in zvoniti nekaj časa. Velikokrat je potrebno 
priskočit na pomoč. Razlog za velik upad 
podmladka je mogoče tudi to, da je veliko 
društev v Mengšu. Morda tudi sama narava 
dela – kar nekaj je napora, odgovornosti tako 
pri pritrkovalcih kot pri gasilcih. In včasih so 
status gasilca, tudi pritrkovalca bolj spoštovali 
kot danes.

Kaj je tisto, kar bi jih lahko pritegnilo, da bi 
vsaj poskusili?
Iz moje perspektive lahko rečem, da sem kot 
član gasilske tekmovalne ekipe lahko obiskal 
in spoznal veliko držav, ki jih sicer zagotovo 
ne bi. In po srcu moraš biti človek, ki rad po-
maga drugim. Vedno sem imel tudi veselje do 
gasilske tehnike. Občutek pomoči drugim mi 
veliko pomeni. In v ekipi si. Druženje je. Na 
primer, kadar pritrkavamo – za velike praznike 
sem skoraj več v turnu kot doma. Tisto »go-
sto« pritrkavanje me tudi zelo prevzame. Če 
bi mlade na primer zanimalo – na oratorijih v 
župniji, bi se lahko naučili pritrkavati na mini-
aturne zvonove.

Doma imate majhno kmetijo. Kako je videti 
vaš dan?
Po navadi sem pokonci pred sedmo uro. Grem 
v hlev in pomolzem kravo. Za tem zajtrkujem. 

Po navadi kislo mleko, sir, malo medu in črn 
kruh. Z ženo sama izdelujeva kefir, sir, kislo 
mleko. Kosilo skuha moja žena, ki skrbi tudi za 
kosilo vnukov. Popoldne grem velikokrat nako-
sit travo za krmo. Se pa v tem času ukvarjam 
tudi s sadjem. V gozdu si pripravljam drva, ker 
kurimo na les. Ob večerih, kadar imamo vaje, 
grem h gasilcem. Zvečer pa zelo rad berem.

Imate še kakšno veselje, poleg pritrkovanja, 
gasilstva in dela na kmetiji?
Imam oziroma sem imel. Imel sem veselje do 
elektrike. Razlog, da se nisem izučil za elektri-
čarja, je bila nesreča nekega električarja v bli-
žini. Pri opravljanju dela se je sežgal na drogu. 
To je nekako znaznamovalo mojo odločitev, a 
veselje je ostalo. Še vedno sta mi elektrika in 
tehnika v izziv. Tudi rakete sem rad izdeloval 
in izstreljeval v zrak. Naredil sem tudi zvončke 
na elektirko. Kadar pride gost in pozvoni pri 
vhodnih vratih, zvončki zazvonijo, pritrkavajo.

Na kaj ste najbolj ponosni kot Mengšan?
Ponosen sem na moj kraj. Ponosen sem na 
vse dosežke, ki jih dosegajo razna društva 
v Mengšu. Tudi urejenost kraja je zgledna. 
Manjkata nam še obljubljena športna dvorana 
in obvoznica.

Kakšne cilje ste si osebno zastavili v prihod-
njih letih?
Če bo zdravje služilo, da bom še lahko naprej 
pomagal ljudem in domačim. 

Besedilo in foto: Urška Vahtar



Mengšan – oktober 2018 15

OBVESTILA - OGLASI

     

KREKOVO SREDIŠČE
 POVABILO UPOKOJENKAM K VAROVANJU OTROK   

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je skupaj z  Zavodom
Medgeneracijsko  središče  Komenda  začel  marca  2018   izvajati projekt  Krekovo  lokalno
središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se izvaja v
sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS  Za mesto in vas v naseljih  Komenda, Moste, Mengeš,
Trzin in Vodice. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj.

V novembru bomo v okviru projekta Krekovo središče začeli s programom BABI SERVIS.

Kljub temu, da so otroci v vrtcu ali šoli, se včasih zgodi, da bi starši  še kako potrebovali varstvo izven
organiziranega časa. V okviru tega programa bodo upokojenke čuvale otroke na otrokovem domu. 

Zato vabimo vse tiste upokojenke, seveda lahko tudi upokojence iz občin Komenda, Mengeš,
Trzin in Vodice, ki se vidijo v tej vlogi, 

 da se nam čim prej oglasijo.

Upokojenke in upokojenci bodo varovanje otrok izvajali proti plačilu, medtem ko bo za starše otrok
to brezplačna storitev.

 POVABILO DRUŽINAM  

V soboto, 10. novembra 2018, bo od  9.00 do 12.00, v Krekovem središču, Krekova ul.10, v Komendi

prva delavnica namenjena eno ali dvostarševskim družinam, parom, ki se pripravljajo na družino in
starim staršem z vnuki.

Srečanja bodo  vsako drugo soboto v mesecu.

Odrasli bomo skupaj kuhali, se učili dobre komunikacije in družinskih odnosov; otroci pa bodo imeli 
zagotovljeno varstvo in animacijo. Udeležba je brezplačna.

Kontakti: institut.antona.trstenjaka@gmail.com ali viktorija.drolec@zmsk.si ali  040 842 776
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Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
(v stavbi občine Mengeš)

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

S: www.optika-golavsek.si

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

sobota
ZAPRTO!OptikaGolavšek

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

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

S: www.optika-golavsek.si

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13), 28. člena Statuta Občine 
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je župan sprejel naslednji 

SKLEP

O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV 
KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018

1. V času volilne kampanje mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov, in sicer 
tako, da zagotavlja  enakopravnost vseh kandidatov.
2. Objava bo omogočena v novembrski številki glasila Mengšan, ki bo izšla 13. novembra 2018.
3. Organizatorjem volilne kampanje se za predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov 
za člane občinskega sveta v času volilne kampanje zagotovi po največ eno stran za vsakega 
kandidata za župana in po največ dve strani za vsako listo kandidatov za člane občinskega 
sveta.
4. Cena objave:

VELIKOST OGLASA EUR / Cene so brez DDV

Cela stran ( 210 x 297mm ) 200,86

Pol strani ( 182 x 126 mm ) 100,43

Tretjina strani ( 182 x 82 mm ) 65,28

Četrtina oziroma 1/4 strani ( 89 x 126 mm ) 50,21

Šestina oziroma 1/6 strani ( 89 x 82mm ) 35,15

Osmina oziroma 1/8 strani ( 89 x 61 mm ) 25,11

4. Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu objave na račun 
Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, številka računa SI56 011000100001698, sklic SI 
00  3000. Potrdilo o plačilu je potrebno predložiti skupaj z vlogo in oblikovanim oglasom.
5. Vlogo in oblikovani oglas za objavo v formatu pdf za tisk ali jpg v visoki resoluciji za tisk 
(v oglasu mora biti naveden naročnik oglasa) lahko oddajo pooblaščeni organizatorji volilne 
kampanje do ponedeljka, 29. oktobra 2018, do 14. ure na naslov Občina Mengeš, Slovenska 
cesta 30, Mengeš (s pripisom »lokalne volitve 2018«) ali na elektronski naslov:
 obcina.menges@menges.si.  
6. Javno žrebanje vrstnega reda in mesta objave prispelih oglasov bo 29. oktobra 2018 ob 14.15 
v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
7. V glasilu Mengšan – november 2018 se ne objavi drugih prispevkov s politično vsebino.

Številka:   041-3/2018-15
Datum: 1. 10. 2018  

Župan, Franc JERIČ
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Ohcet po stari šegi na 
sejmu
Letošnji Sejem v Mengšu je potekal šestindvajsetič po vrsti. Že tradicionalno se je začel 
v petek, tokrat 21. septembra, in končal v nedeljo. Kot vsako leto so tudi letos poskrbeli 
za zanimivosti, ki to največjo prireditev v Mengšu ločijo od podobnih v okolici. Ne samo, 
da je bilo veliko pevskih, plesnih, etnoloških nastopov in predstavitev, letos so prikazali 
skoraj čisto pravo ohcet, kot se je dogajala v času naših dedov in babic. Celotni sce-
narij dogodka Ohceti po stari šegi, ki se je odvijal pred šotorom in v njem, je pripravil 
Boštjan Svete, izvedli pa mladinska in članska FS Svoboda Mengeš. Vsebinsko pa ga 
povezala Zala Svete.

REPORTAŽA: Ohcet na Sejmu v Mengšu

Nevesta Urša Kapš in ženin Martin Stopar

Mengeška godba je glasbeno spremljala povorko neveste in ženina

Kako je potekala ohcet včasih, se je spomnil 
marsikateri od številnih obiskovalcev Men-
geškega sejma. Tokrat pa so jo predstavniki 
FS Svoboda zavili v umetniško tančico in 
prelepo narodno nošo. Vse se je začelo s 
slavnostno povorko. Sestavljali so jo konje-
niki, godba napihala, ženin Martin Stopar 
in nevesta Urša Kapš v zapravljivčku in s 
konjsko vprego, za njima pa se je vila dolga 
kolona svatov v narodnih nošah. Svojo pot 
so začeli pri vrtcu Gobica in v spremljavi 
godbe prispeli na prireditveni prostor pred 
glavnim šotorom, kjer so predstavljali raz-

Nevesta je pred poroko na glavi nosila venček 
rož

V povorki so bili svatje oblečeni v različne narodne noše

Oba slovesno oblečena in nasmejana
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Nevesta in ženin sta se pripeljala v zapravljivčku in pozdravljala zbrane

lična kmečka opravila, kot so košnja, žetev, 
mlatenje žita, klepanje kose, popravljanje 
orodja, ličkanje koruze, rezbarjenje, veze-
nje, klekljanje in žganjekuha. Tam pa so se 
ustavili pred fanti iz vasi neveste, ki so pos-
tavili šrango (oviro), ki jo je predstavljal hlod 
na stojalu. Najprej so prebrali ženitovanjsko 
pismo napisano na pergament. Nato pa se 
je začelo pogajanje, kako veliko odškodnino 
bo ženin odštel za nevesto. Toda fantje se 
niso dali hitro odpraviti in na srečo je bil 
tudi ženin radodaren. Na koncu pa je moral 
prežagati hlod, odstraniti šrango in narediti 
prosto pot vsem zbranim. Ženin in nevesta 
ter svatje so ob spremljavi harmonike pot 
nadaljevali na glavni oder, ki je predstavljal 
hišo ženina in prostor vesele ohceti. Ženi-
nova mati je sprejela nevesto v svoj dom, 
ji ponudila kruh in simbolično predala hi-
šne ključe. Po obredu sta ženin in nevesta 
sedla za mizo in spremljala dogajanje. Za-
čela se je ohcet. Pred plesom so blagoslovili 
oder. Začel se je ples z majoliko in pogačo, 
članske skupine ter Frižekson mladinske 
skupine. Nato so v igri prikazali zanimiv, a 
pozabljen običaj, ko so fantje na poroko ob 
polnoči prignali kamelo in jo prodali najbolj-
šemu ponudniku. Nato so nevesti snemali 
venec in na koncu v plesu Kowtre šivat, 
žakle šivat, kačo vit, odplesali iz odra.
Oživljanje starih šeg in običajev je naša de-
diščina, ki jo je potrebno ohranjati. Sejem, 
kot je Mengeški, je zagotovo pravi prostor, ki 
ljudem vrne praspomin in slovensko zavest. 
Množica obiskovalcev, ki je zapolnila plo-
ščad in šotor, je potrdila, da se ljudje včasih 
radi ozremo nazaj.

Besedilo in foto: E. V.

Predstavitev ohceti je pripravil Boštjan Svete, 
ki se je zahvalil vsem nastopajočim in gledal-
cem

Nastopajoči so obudi star običaj prodajanja kamele

Na odru so s plesnimi točkami, igro in petjem obudili ohcet po starem

Šrango so vodili mladci iz vasi neveste in 
se pogajali za odškodnino

Ko je ženin prežagal hlod, je bilo šrange 
konec
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Tradicionalna krajevna prireditev “Dobenski praznik” je družabni, 
zabavno-športni in kulturni dogodek, v izvedbi TD Dobeno, ki po-
vezuje mlade in starejše, domačine in obiskovalce. Ker pa vaščani 
oz. kraj nima lastnega prostora za takšno ali podobno prireditev oz. 
druženje, smo tudi letos združili moči in „praznik“ organizirali skupaj 
s KT Blaž. 
Program se je začel ob pol dvanajstih z recitacijami naših sokraja-
nov, pesnice Frančiške Hunjet in recitatorja Frančiška Podpečana, 
ter glasbeno pevskim nastopom mladih Dobenčank, Zare in Naje 
Premk. Vsi nastopajoči so poželi glasen aplavz in besede pohvale 
obiskovalcev. Nato je prevzel mikrofon in povzdignil glas, znani go-
renjski humorist »Poštar Pečka«, ki je povezoval program, narodno-
zabavni ansambel »Luba Užmaha« pa je skrbel za veselo razpolože-
nje obiskovalcev in kar precej jih je živahen ritem zvabil na plesišče. 
Prireditve se je udeležilo tudi nekaj poznanih občinskih obrazov, pa 
tudi drugih opaznih osebnosti. Župan je med prireditvijo pozdravil 
vse prisotne in jim zaželel prijetno počutje. Med prisotnimi sta veliko 
pogledov pritegnila glavna akterja "prepovedane ljubezni", ki je tlela 
60 let in v začetku septembra sta se poročila. Konrad (88) in Mojca 
(80) Grum, ki živita v Domžalah (zgodba je objavljena v zadnji 37. 
št. družinske revije Zarja). 
V času prireditve je vseskozi delovala info-stojnica dobrodošlice TD 
Dobeno, na kateri so bili prospekti Dobena in Mengša, predvsem 
pa je obiskovalce pritegnila bogata ponudba domačega peciva in 
domačih pijač, na stojnici, za kar so poskrbele pridne Dobenke. Med 
prireditvijo je potekal tudi srečelov z bogatimi dobitki (vsaka sreč-

Dobenski praznik, po organizacijski plati najzahtevnejši in po 
udeležbi najbolj obiskan dogodek v letu, je bil v začetku le 
praznik krajanov Dobena, nato pa je s širitvijo programa in 
pestrim izborom nastopajočih, vsako leto privabil večje število 
obiskovalcev, tudi iz okoliških krajev. Letos je prireditev pote-
kala že osmič. Zaradi neugodne vremenske napovedi je bilo 
letošnje praznovanje prestavljeno s tradicionalne prve sobote v 
septembru na nedeljo, 16. septembra, tokrat je bilo vreme naš 
zaveznik in praznik je v celoti uspel.

8. Dobenski praznik

REPORTAŽA: Dobenski praznik

Lepo vreme je kljub prestavitvi "praznika" pritegnilo mnogo obi-
skovalcev

Akterja "prepovedane ljubezni" na stojnici TD Dobeno

Ansambel Luba Užmaha je skrbel za veselo razpoloženje
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Otroke je navdušil napihljiv grad tram-
polin-tobogan

Nastop domačinov je obogatil prireditev

ka je bila dobitna), potekalo je tekmovanje v 
vlečenju vrvi in tekmovanje v žaganju hloda, 
tekmovanja se je udeležilo precejšnje števi-
lo obiskovalcev, ki so se preizkusili v obeh 
disciplinah, najboljši pa so prejeli okusne 
nagrade. Tekmovanje je potekalo pod strogo 
sodniško kontrolo Anžija in Dareta iz Loke, 
ki sta v tem že preizkušena. 
Tudi za otroke je bilo poskrbljeno, da se niso 
dolgočasili. Na travniku je bil postavljen 
napihljivi grad trampolin in napihljivi balon 
tobogan, tam je bilo vseskozi polno otrok in 
Andrej je moral pozorno spremljati in tudi 
marsikdaj posredovati, ko so se otroci pre-
več razživeli. Frankov Tomaž pa je skrbel za 
kokice, balone in sladkorno peno. Tudi za 
usmerjanje prometa, nemoten potek doga-
janja in varnost so skrbeli prostovoljci, člani 
TD Dobeno. 
Vsem članom TD, ki so sodelovali v progra-
mu, pomagali pri organizaciji in izvedbi do-
godka gre iskrena zahvala za trud in njihov 
prosti čas, ki so ga namenili za »Dobenski 
praznik« in jim ni vseeno, tudi zaradi njih je 
prireditev lepo uspela. Kljub prestavitvi ter-
mina dogodka se je po oceni ekipe KT Blaž, 
ki je vseskozi skrbela, da obiskovalci niso 
bili lačni in žejni v času prireditve, praznika 
udeležilo blizu tristo obiskovalcev. 
Vidimo se znova prihodnje leto! 

  
 Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Tekmovanje v vleki vrvi

Zara in Naja sta poželi bučen aplavz

Tudi župan se je pomeril v žaganju hloda
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LOKA

V Športnem parku Loka je bilo v nedeljo, 2. septembra, zelo ži-
vahno že pred 12. uro, ko so se začele zbirati ekipe in so poteka-
le priprave, izbor tekmovalcev za posamezne discipline. Ekipe so 
tekmovale v osmih disciplinah, prva je bila »žakelj«, druga »pink-
-ponk«, tretja »lov balonov«, četrta »3 v vrsto«, peta »jerbas«, šesta 
»hodulje«, sedma »pikado«, vseskozi pa je potekalo tudi vlečenje 
vrvi. Ekipe so imele na voljo tudi jokerja, ki je podvojil pridobljene 
točke in so ga morale vložiti pred začetkom discipline. Z jokerjem 
so največ točk dobili Umetniki. 
V disciplini »žakelj« sta sodelovala dva tekmovalca, prvi je v vreči 
skakal predvideno dolžino, drugi ga je prijel za noge in vračala sta 
se kot samokolnica. Nato je enako ponovil še drugi tekmovalec. V 
tej disciplini je bila najboljša ekipa Umetnikov. Tekmovalci so pri 
skokih v žakljih pokazali vso moč, medtem ko so bili pri vožnji s 
samokolnico bolj previdni, pozorni na sotekmovalce. Na cilj je »sa-
mokolnico« najhitreje pripeljala ekipa Umetnikov. 
V disciplini »pink-ponk« so morali tekmovalci pink ponk žogico 
spraviti po gasilski cevi in jo prinesti nazaj na start. Iz vsake ekipe 
so sodelovali trije tekmovalci. Taktika ekip je bila tu različna. Pre-
senetljivo veliko dela z gasilsko cevjo, ki so jo sami izbrali, so imeli 
v ekipi PGD Loka pri Mengšu. Najhitrejša je bila ekipa Drimtim. 
V disciplini »lovljenje balonov« so morali tekmovalci napihnjene 
vodne balone loviti s kuhinjskim servetom, en član ekipe je metal, 
dva sta na drugi strani lovila. Ekipe so bile neverjetno uspešne, 
saj so ujele večino balonov. V tej disciplini je bila najboljša ekipa 
Drimtim. 
V disciplini »3 v vrsto« so morali trije tekmovalci v hulahop obroče, 
ki so ponazarjali mrežo 3 x 3, postaviti v vrsto tri puhaste žoge. 
Start je bil na eni strani igrišča, mreža na drugi. Ko so porabili žogi-
ce in če ekipa še ni imela postavljenih žogic v vrsto, je žogico lahko 

3. vaške igre v Loki pri Mengšu je, kljub napovedi 
slabega vremena, pozdravilo sonce
V nedeljo, 2. septembra, so na Športni ploščadi v Loki potekaleže tradicionalne 3. vaške igre. Z domačega terena, Loke pri 
Mengšu, so bile tri ekipe, Umetniki, ki so jih sestavljali člani Kulturnega društvo Antona Lobode, Kaskaderji, ki so jih sestavlja-
li člani Športnega društva Loka, in Piromani, ki so jih sestavljali člani PGD Loka pri Mengšu. Tradicionalno so se jim pridružili 
Mengšani, v ekipi Drimtim, ki jo je sestavil župan. Nova je bila ekipa Hribovcev iz Dobena. 3. vaške igre, ki so potekale v 
osmih disciplinah, so se začele ob 12. uri in zaključile malo po 17. uri. Zmagala je ekipa Drimtim, drugi so bili Kaskaderji in 
tretji Umetniki. Ekipa novicev, Hribovci, je napovedala, da bodo prihodnje leto z okrepitvami izboljšali položaj.

prestavil naslednji tekmovalec, ko je pretekel določeno dolžino. Z 
eksplozivnostjo, hitrostjo in taktičnimi postavitvami so v tej disci-
plini zmagali Piromani.  
V disciplini »jerbas« so morale ekipe v samokolnici voziti tekmo-
valca, ki je imel na žlici jajce, nato pa po isti dolžini še nositi 
jerbas. Sodelovali so štirje tekmovalci, prvi je sedel v samokolnici 
in nosil jajce na žlici, drugi in tretji sta vozila samokolnico vsak v 
svojo smer, četrti pa je nosil jajce v jerbasu. Z nošenjem jerbasa 
je navdušila ekipa Drimtim, kljub temu je jajce na cilj najhitreje 
prinesla ekipa Umetnikov. 
S hoduljami so morali štirje tekmovalci, dva moška in dve ženski, 
prehoditi štiri dolžine. Najhitreje so vse štiri dolžine prehodili v 
ekipi Kaskaderjev. 
V pikadu so vodje ekip v odmerjenem času pokali napihnjene ba-
lone. Najboljši je bil Matjaž Anžlovar, vodja ekipe Kaskaderjev. 
V vlečenju vrvi so bili najboljši v ekipi Drimtim.   
Organizatorji so pripravili bogat srečelov ter pogostitev s hrano in 
pijačo. Prijetno druženje se je zaključilo z razglasitvijo uvrstitev 
in obljubo ekip, da prihodnje leto spet pridejo. Prireditev, ki jo je 
prijetno in s humorjem znova povezoval Tomaž Šinko, se je ob 
prijetnem druženju zaključila pozno popoldne. 
Organizatorji 3. vaških iger so bili Športno društvo Loka, Kulturno 
društvo Antona Lobode in PGD Loka pri Mengšu. Prireditev pa so 
z materialnimi sredstvi ali rekviziti podprli Glaso, d. o. o.,  Atlantic 
group, Zavarovalnica Triglav, Poreber Silvo, Helios, d. d., Gostilna 
Ručigaj, Restavracija Feniks, Kalcer, d. o. o., in še nekaj drugih, 
ki ne želijo biti imenovani. Hvala vsem za podporo in pomoč ter 
seveda prijetno druženje.   

 
Besedilo in foto: Tina Drolc 

Ekipa Umetniki med pripravami, izborom tekmovalcev za posamezne 
discipline

Uvodni pozdrav ekip na 3. vaških igrah v Loki pri Mengšu

Ekipa Drimtim med pripravami, izborom tekmovalcev za posamezne 
discipline
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MENGEŠKI UTRIP

Za uresničitev ideje pa so potrebna finančna sredstva. Ta priložnost se 
je pokazala letos januarja, ko smo idejo s predstavniki Občine predstavi-
li Razvojnemu centru srca Slovenije. Našo idejo so predstavili v Bruslju, 
kjer je bila odlično sprejeta. S podporo in pomočjo Razvojnega centra 
srca Slovenije, ki ga je finančno podprla Občina Mengeš, smo dobili 
partnerje iz tujine in pripravili prijavo na razpis Erasmus+, ključni ukrep 
KA2: sodelovanje za inovacije in dobre prakse, strateška partnerstva. 
Stičišče NVO pa nam je pomagalo z nasveti in podporo.  
S sinergijo vseh deležnikov se je osnovna ideja nadgradila v ''RAY zapo-
slitveni portal'' (RAY=Rural Active Youth). 8. avgusta smo bili obvešče-
ni, da je bil projekt izbran in bo trajal dve leti. V projektu sodelujemo:  
• Fundacija Vyara  iz Tryavna, Bolgarija, ki že več kot 10 let dela na 

področju usposabljanja mladine in odraslih z idejo za spodbujanje 
vseživljenjskega učenja kot sredstva za osebni in poklicni razvoj, 

• CESIE, Evropski center za študije in pobude iz Palerma na Siciliji, 
so NVO s članicami v več kot osmih evropskih državah, sodelujejo 
pri spodbujanju razvoja skupnosti s krepitvijo zmogljivosti in moči 
posameznikov za različne ciljne skupine, s posebnim poudarkom 
na ranljivih skupinah. 

• Agrupamento de Escolas de Silves iz Portugalske, to je skupna, 
ki jo sestavlja 12 institucij, od vrtcev do srednjih šol, in zagotavlja 
izobraževanja in poklicna usposabljanja ter 

• Društvo AIA – Mladinski center Mengeš iz Slovenije, katerega na-
men je organiziranje varnih in strokovno podprtih pogojev za zado-
voljevanje različnih razvojnih potreb mladostnikov ter vzpostavlja-
nje avtonomnega prostora za uresničevanje njihovih idej.  

Uspešna sinergija Občine Mengeš, AIA – Mladinskega 
centra Mengeš, Razvojnega centra srca Slovenije in 
stičišča NVO – Ray zaposlitveni portal
Ideja o ''projektu lokalne zaposlitvene mreže'' se je v  AIA – Mladinskem centru in na pobudo podžupana Boga Ropotarja poro-
dila že v letu 2015, ko smo jo prvič zapisali v naš program. Osnovna ideja je bila, kako ustvariti internetni portal, na katerem bi 
povezali zaposlovalce in iskalce zaposlitve iz lokalnega okolja. S pomočjo enostavnih spletnih orodij, ki bi bila brezplačno doseg-
ljiva tako podjetjem kot iskalcem zaposlitve, naj bi omogočili delodajalcem, da na čim bolj enostaven način poiščejo primerne 
delavce, iskalci zaposlitve pa najdejo čim bolj idealno zaposlitev v svojem lokalnem okolju. Na ta način bi povečali zaposlovanje 
predvsem mladih v lokalnem okolju in hkrati preprečili ''beg možganov'' iz lokalnega okolja v mesta in v tujino, hkrati pa bi nudili 
podporo podjetnikom s hitrejšim in enostavnejšim načinom iskanja delavcev.

V projektu RAY zaposlitvenega portala bodo aktivno sodelovali mladi

Ideja o  lokalni zaposlitveni mreži je tako prerasla v mednarodni projekt. 
Pričakujeta se dva intelektualna outputa: 
1. platforma za iskanje zaposlitve, spletni prostor, ki bo na voljo v 

petih jezikih – stičišče delodajalcev in iskalcev zaposlitve, 
2. izobraževanje na daljavo s štirimi moduli v petih jezikih. 
V Sloveniji bomo organizirali tudi okroglo mizo ter pet dnevno  usposa-
bljanje, na katerem se bomo srečali tudi z udeleženci iz vseh sodelujočih 
držav.
Vse zainteresirane že sedaj vabimo k sodelovanju, o aktivnostih pa vas 
bomo sproti obveščali. Od lokalne skupnosti in drugih zainteresiranih pa 
še nadalje pričakujemo sodelovanje ter vsebinsko in finančno podporo 
pri projektu. 

Besedilo in foto: Blanka Tomšič

Brainobrain je po svetu večkrat nagrajeni program za izobraževanje 
otrok od 4. do 14. leta, pogosto pa skupaj z otroki z veseljem razgi-
bavajo možgančke tudi starši. Osrednja cilja programa sta celosten 
razvoj možganov (ob mentalni aritmetiki s pomočjo abakusa) ter 
razvoj osebnosti in življenjskih veščin (s pomočjo tehnik NLP). Re-
zultati programa so razvijanje pomembnih veščin, kot so koncentra-

Predstavitev Brainobrain v Mladincu
V sveže prenovljenih prostorih AIA – Mladinskega centra Mengeš je bilo 12. septembra prvo predavanje v letošnjem šolskem 
letu; predstavitev programa Brainobrain, ki ga je izvedel Brainobrain center Domžale.

cija in pozornost, spomin, slušno zaznavanje, matematične veščine, 
samozavedanje in samozavest, hitrost in natančnost, sposobnost 
učenja, znanje angleščine, kreativnost, vizualizacija in delovne na-
vade. Tedensko v dveh polnih urah otroci računajo z abakom ali s 
pomočjo vizualizacije, rešujejo miselne izzive, tkejo tesna prijatelj-
stva in medsebojno sodelujejo. Brainobrain, ki zelo hitro vpliva na 
otrokovo vedenje in mentalne sposobnosti, je danes prisoten v 37 
državah po svetu in izobražuje več kot 200.000 otrok.
Udeleženci predavanja so podrobneje spoznali program Brainobra-
in, njegov nastanek, teoretično ozadje, osnove računanja in NLP 
tehnik ter rezultate programa. Pri Brainobrainu pa nikoli nihče ni 
zgolj pasiven poslušalec, zato so se vsi prisotni, od predšolskih 
otrok, do babic in dedkov, preizkusili v pravem »speed testu« ter 
razgibali svoje telo in možgančke ob gibalnih vajah »Neurobics«, 
ki spodbujajo delovanje in povezovanje obeh možganskih polovic. 

Besedilo: Tanja Logar

Računanje z abakom. Foto: Brane Tomšič
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Kljub slabemu vremenu so se vseeno odločile in okrasile stojnico s 
svojimi lepimi izdelki, ki so plod vztrajnega dela, ki ga ustvarjajo z lju-
beznijo in želijo ohraniti dediščino njihovih mam in babic, ki izhaja že 
iz srednjega veka. Svoje izdelke ustvarjajo vsak četrtek od oktobra do 
maja v župnjiskem domu v  Mengešu pod vodstvom gospe Vide Burnik. 
Delajo predvsem za sebe in za svoj dom, kakšen izdelek pa podarijo res 
ljubim prijateljem, ki znajo ceniti njihovo delo. 
Na žalost je bil prvi dan deževen, a upali so, da posije sonce, a ga žal ni 
bilo in zato je bil tudi obisk malo slabši. Drugi dan je bilo  kljub slabemu 
in mrzlemu vremenu več obiskovalcev in bili so res navdušeni nad tako 
lepimi izdelki. Marsikdo je vprašal, ali so strojno  izdelani, s čimer so 
jim dali pohvalo za kvaliteto, na drugi strani pa jih žalosti, da ljudje ne 

Backove vezilje zopet na sejmu
Po lanskem priznanju Backovim veziljam za izvirno stojnico domače in umetne obrti in na povabilo TD Mengeš so se letos 
zopet z veseljem udeležile 26. tradicionalnega sejma v Mengšu, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Mihaelov sejem Men-
geš, ki je bil od 21. do 23. septembra.

ločijo med ročnim in strojnim delom. Poleg stojnice z razstavljenimi 
izdelki so imele v nedeljo delavnico, na kateri so prikazovale izdelavo 
prtičkov, nekatere so pletle nogavice, jopice itd, druge pa stare običaje 
kmečkih opravil – ličkanje koruze, ki so jo nato zvezale v šope in zložile 
v stolpec. Ličkanje so nato uporabile za prikaz izdelave predpražnikov, 
ki so včasih krasili vsako kmečko hišo. Obiskovalci so bili nad prikazom 
zelo zadovoljni in vse to jim daje motivacijo, da še naprej ustvarjajo. 
Na koncu pa je posijalo sonce, kot bi se želelo zahvaliti vsem razsta-
vljavcem, da so kljub slabemu vremenu vztrajali do konca in se že 
veselijo prihodnjega leta.   

Besedilo in foto: Majda Golob

Na letošnjem Mihaelovem sejmu smo prostovoljci Mladinskega 
centra za otroke in mladostnike organizirali zabavni program na 
Otoku sonca. V soboto nas je pregnalo slabo  vreme, zato pa je 
bilo v nedeljo toliko bolj živahno in veselo.
In kaj se je dogajalo? Leonora in Sanja sta ustvarjali umetnine na 
obrazih otrok. V ''English cornerju'' je Vanja, mentorica angleških 
tečajev v AIA – Mladinskem centru, predstavila, kako se lahko 
na zabaven in interaktiven način učimo tujega jezika. Na sredini 
našega Otoka sonca so se malčki lahko pozabavali v zabavnem tu-
nelu, polnem barvastih žogic, zraven njih pa so se mladi pomerili 
med sabo ali proti svojim staršem v namiznem nogometu in ping 
pongu. V zadnjem delu otoka so potekale razne nagradne igre pod 
budnim očesom naših prostovoljcev, Albine, Roka, Simona, Uro-
ša, Sare, Kaje in Braneta, za naziv ''naj'' – naj nogometni strelec, 

AIA – Otok sonca na 
Mihaelovem sejmu
AIA – Mladinski center Mengeš je tudi letos na Mihaelovem 
sejmu organiziral animacijski program za mlade, plesalci 
AIA – Mladinskega centra Mengeš pa so pripravili dva plesna 
nastopa v okviru otvoritve Mihaelovega sejma.

Pestro dogajanje na Otoku sonca. Foto Simon Štebe

naj rokometni strelec, naj metalec obročev in naj strelec z lokom. 
V nagradnih igrah je sodelovalo okrog 200 mladih, najboljši trije 
v vsaki igri so prejeli nagrade, ki jih je sponzoriral soorganizator 
sejma – Toma prireditve. Vse mlade prijazno vabimo, da se udele-
žujejo naših dogodkov in raznih dejavnosti v Mladincu. 

Besedilo: Blanka Tomšič

MENGEŠKI UTRIP
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Mengeške mažoretke na 
Mihaelovem sejmu
Tudi Mengeške mažoretke so s svojim plesom popestrile Miha-
elov sejem. Nastopile so dvakrat; na slavnostni otvoritvi sejma, 
ki je bila v soboto, 22. septembra, zjutraj na glasbo veteranov 
mengeške godbe, in na tradicionalnem koncertu Mengeške 
godbe v nedeljo, 23. septembra, popoldan v šotoru.

Predstavile so se vse tri skupine Mengeških mažoretk: vrtčevska sku-
pina, ki vadi ob torkih od 17.00 do 17.45 v Vrtcu Mengeš, enota 
Gobica, mlajša šolska in starejša šolska skupina. Šolski skupini imata 
vaje ob sredah v avli šole, mlajša dekleta začnejo ob 16.00, starejša 
pa ob 16.45. Vsa dekleta, ki jih zanima ples s palico, vabimo, da se 
jim pridružite!

Besedilo in foto: Anita Omerzu Tome, trenerka Mengeških mažoretk

Jesenske mengeške 
melodije okusov in glasbe
Kuh'na v Mengšu
Pred letom dni je bila mengeška kulinarična zgodba, z me-
lodijami okusov in glasbe, prvič izvedena ter se v letošnjem 
letu ponovila aprila in junija.

Mamljivo bo dišalo tudi v soboto, 20. oktobra, od 10. ure dalje, ko 
bodo na tržnem prostoru, pri gasilsko-godbenem domu v Mengšu pri-
znani gostinci znova ponudili pester izbor jedi.
Značilnosti Kuh'ne v Mengšu so seveda dostopne cene in različne 
jedi ter okusi, ki vedno znova omogočijo priložnost za kulinarično 
gurmanski užitek. Prijetno druženje, tudi ob ponudbi domačih dobrot 
in pridelkov, bodo na svojstven način začinili, kot se v mestu glasbe 
spodobi, še glasbeni izvajalci.
Organizatorji se bodo tudi na zadnji letošnji Kuh'ni v Mengšu potrudili, 
da bo celotna ponudba skrbno pripravljena in ljubeznivo servirana, 
zato vljudno vabljeni. Če nam vremenske razmere ne bodo naklonje-
ne, Vas na Kuh'no v Mengšu znova povabimo v letu 2019.

Besedilo: MR
Foto: TD Mengeš

Na Sejmu v Mengšu so mažoretke nastopile dvakrat

Prijetno druženje ob ponudbi domačih dobrot
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Najmlajši mešali koktajle
Pr̀ Fartku nad Mengšem so v četrtek, 27. septembra, potekali srečanje članov Društva barmanov Slovenije, tiskovna 
konferenca pred odhodom bratov Fartek na Svetovno prvenstvo (Estonija, Talin 1.–6. okt.), barmanski piknik in otroško 
tekmovanje v pripravi brezalkoholnih koktajlov.

V Estoniji v mestu Talin letos potekata 45. svetovno prvenstvo in 67. 
kongres barmanov o strokovni pripravi koktajlov. Na tekmovanju se 
bodo srečali najboljši barmani in člani Mednarodne barmanske zveze 
(IBA) iz 65 držav sveta. Med seboj se bodo tekmovalci pomerili v 
petih kategorijah v pripravi koktajlov. Predsednik Društva barmanov 
Slovenije Aleš Ogrin je o odhodu delegacije DBS na letošnje Svetovno 
prvenstvo na tiskovni konferenci povedal, da se DBS udeležuje kongre-
sov že od leta 1967, ko je bila Slovenija izbrana kot ena izmed članic 
zveze barmanov. Predstavil je kategorije tekmovanj, kategorija kobler 
je stara približno 150 let in je nastala ob začetku uporabe ledu, saj je 
malo posebna kategorija, kozarec je namreč napolnjen z zdrobljenim 
ledom, od tod tudi ime kobler, z dodatkom alkoholne pijače in veliko 
sadja. Priprava koktajla poteka na atraktivni način, za kar je DBS zelo 
ponosno na Jožefa, da se je odločil tekmovati v tej kategoriji in tako 
zastopati Slovenijo. IBA vsako leto določi glavne sponzorje za pripravo 
mešanih pijač. Gospod Aleš je povedal še nekaj o tekmovanju na sve-
tovnem prvenstvu, na katerega se je bilo potrebno prijaviti in oddati 
recepture že dva meseca prej; predstavil je naša zastopnika na tekmo-
vanju, obrazložil nekaj o pravilih mešanja, o točkovanju, ocenjevanju 
strokovne komisije in druženju barmanov na svetovnih kongresih. Kok-

Najmlajši tekmovalci pripravljeni za otroško tekmovanje Pr`Fartku

MENGEŠKI UTRIP

tajl je namreč lahko sestavljen iz največ šestih sestavin, meja alkohola 
je omejena na 7 cl in na tekmovanju je pomemben čas za pripravo 
petih enakih koktajlov, za kar je na voljo 7 minut za klasično pripravo 
koktajla. 
Brata Fartek, Tomaž in Jožef, sta  pred vsemi udeleženci konference in 
medijem predstavila vsak svojo zgodbo; pripravila in zmešala koktajl, 
ki ga bosta pripravila na svetovnem prvenstvu. Po predstavitvi koktaj-
lov in pripravi, pa sta bila na voljo za intervjuje in pogovore. 
Konference se je udeležil tudi župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, 
ki je bratoma zaželel veliko uspeha. Poudaril je, da sta pri nas zelo 
uspešna, in da je dejavnost, s katero se ukvarjata zahtevna in zahte-
va tudi veliko priprav. Nekaj besed je povedal tudi podžupan Občine 
Mengeš, gospod Bogo Ropotar, ki se je takšne konference udeležil 
že drugo leto zapored. Tomažu je z lepimi besedami za vse uspehe 
čestital in prav tako tudi Jožkotu ter jima kot bratoma zaželel veliko 
uspeha na tovrstnem tekmovanju, ker uspešno zgodbo ustvarjata že 
Pr̀ Fartku. Prepričan je, da se bosta uspešno izkazala tudi na tekmo-
vanju in ob tem lepo predstavila Slovenijo in našo deželo. 
Tomaž Fartek, letošnji zmagovalec državnega prvenstva v kategoriji 
aperitivni koktajl, je dobil priložnost zastopati Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu. Pripravil je koktajl z imenom "gozdne sanje" (oz. v angl. "fo-
rest dreams"), saj v Sloveniji v naravi in slovenskih gozdovih v preču-
doviti pokrajini še vedno lahko najdemo sveže užitne gozdne sadeže, 
kot so borovnice, robidnice in maline. Koktajl je sestavljen iz češnje-
vega likerja Amber, estonske blagovne znamke glavnega sponzorskega 
podjetja za pijače določene za Slovenijo. Češnjev liker je ravnovesje 
med sladkostjo in grenkobo pijače, ki prav tako tudi koktajlu doda 
tisto ustrezno barvo gozdnih sadežev. Pri mešanju svojega koktajla 
državni prvak Tomaž doda tudi rum, vaniljev liker za sladkejši priokus, 
višnjev sirup (amarena) in še limonin sok, da koktajl ni preveč sladek. 
Kategorija, v katero je bila določena Slovenija za pripravo koktajla, 
se imenuje kobler koktajl, zanj je značilno, da je osvežujoča pijača, 
pripravljena z malo alkohola in veliko svežega sadja. Tomaž pri kreaciji 
dekoracije uporabi sveže borovnice, maline, robidnice ter tudi koktajl 
češnjo, svežo meto in strok vanilje. Za pripravo petih koktajlov ima na 

Brata Fartek s predsednikom DBS, g. Alešem Ogrinom



Mengšan – oktober 2018 25

Priprave na tiskovno konferenco Pr`Fartku

voljo 7 minut. Ocenjuje pa se tako časovna omejitev, strokovno delo, 
mešanje koktajla ter predvsem tudi končni izdelek, tu se ocenjujejo 
videz, aroma in okus koktajla. Tomažev koktajl je pripravljen in postre-
žen v posebnem kozarcu z veliko sadja. Koktajl je videti čudovit, lep na 
pogled, in naj poudarimo, da je koktajl pripravljen z zdrobljenim ledom 
in da se ta led tudi hitreje topi in je še bolj pomembno, da koktajl 
čimprej prispe do ocenjevalne komisije. 
Jožef Fartek, letošnji tretji najboljši barman v kategoriji aperitivni 
koktajl, bo Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu v kategoriji 
atraktivnega mešanja koktajla (oz. angl. Flair), kjer steklenice in drugi 
barmanski pripomočki letijo po zraku in s tem pred občinstvom prip-
ravi "show" dogajanje, ob katerem ga spremlja tudi posebna muzika, 
prilagojena za njegovo "koreografijo" priprave koktajla, če lahko temu 
tako rečemo. Atraktivno mešanje pijač zahteva zelo veliko treninga in 
vaje, hkrati pa je zelo zanimivo za goste. Glavni cilj je zmešati koktajl 
malo drugače. Predvsem pomembno je med samo pripravo koktajla 
zabavati gosta in pokazati kakšen trik. Koktajl, ki ga bo predstavil sve-
tovnemu občinstvu, je poimenoval "mali / manjši mix" (oz. v angl. "little 
mix"). In sicer, ko je Jožef izvedel, da se bo udeležil tekmovanja in ker 
še nikoli ni tekmoval v tej kategoriji, se je odločil, da bo za začetek 
in njegov prvi koktajl v kategoriji atraktivnega mešanja izbral to ime 
koktajla. Njegova kreacija je sestavljena iz gina japonskega predstav-
nika, suhega vermuta / martinija, meloninega likerja in pireja zelenega 
jabolka ter sveže stisnjenega limoninega soka. Vse sestavine pripravlja 
v ročnem mešalniku (oz. angl. shaker). Za dekoracijo koktajla bo upo-
rabil rezino melone, vejico sveže mete in koktajl češnjo. 
Brata Fartek iz Mengša bosta tako rekoč kot prva brata prvič skupaj 
sodelovala na svetovnem prvenstvu in to letos v Estoniji v mestu Talin. 

Barmanskemu druženju in barmanskemu pikniku so se pridružili tudi 
otroci, ki so prišli mešat brezalkoholne koktajle z različnimi okusi so-
kov, sirupov in pirejev. Otroškega tekmovanje z brezalkoholnimi pija-
čami se je udeležilo šest otrok različnih starosti. Najmlajša udeleženca 
s tremi leti in najstarejši udeleženec s 14 leti. Otroci so s pomočjo 
staršev pripravili vse potrebne pijače za svoj koktajl, ki so si ga pripra-
vili. Pripravili so tudi posebne dekoracije za njihove napitke. Tekmovali 
so vsi otroci istočasno. Vsak otrok je prejel svojo številko in se posta-
vili za mizo pred občinstvom. Isti trenutek so začeli mešati. Kozarce 
so najprej napolnili z ledom, v ročne mešalnike so vlili vse potrebne 
sestavine, ki so si jih zamislili. Sestavine dobro zmešali in jih vlili v 
ohlajene kozarce. Koktajle so tako tudi okrasili s sadjem. Vsem ude-
ležencem je mešanje in priprava koktajlov nekaj najbolj neverjetnega. 
Ob končanju je vsak tekmovalec svojo kreacijo dvignil, kar je bistveno 
pri tekmovanjih, saj je to trenutek, ko se pri mešanju koktajlov na tek-
movanjih šteje za končano pripravo, predvsem ker je vezano tudi na 
časovno pripravo. Najmlajši so ob mešanju tudi povedali svojo pripra-
vo, sestavine in ime koktajla. Za tem, ko so vsi najmlajši tekmovalci 
koktajl zmešlni, so jih novinarji in obiskovalci fotografirali, strokovna 
žirija pa je koktajle nato ocenila in jih razvrstila. Prvo mesto je osvojila 
najmlajša triletna udeleženka. Vsi udeleženci so za sodelovanje prejeli 
pokale s strani Društva barmanov Slovenije, ki jih jim je podelil pred-
sednik društva Aleš Ogrin. S tem se je prijetno druženje barmanov 
ob odhodu bratov Fartek na svetovno prvenstvo v mešanju koktajlov 
zaključilo. 
  

Besedilo: Sabrina Fartek 
Foto: Boštjan Jamšek 

 

Konference Pr`Fartku se je udeležil župan Občine Trzin, g. Peter Ložar

V skupino Muckov je prvič zakorakalo kar enajst otrok, trije pa so vr-
tec že obiskovali. Otroci so stari 2–3 leta. Prve dneve smo namenjali 
spoznavanju med seboj in privajanju na novo okolje. Skupaj z otroki 
smo raziskovali igralnico, igrače, kotičke in si prav vsak dan popestrili 
s pesmijo in plesom. Igrali smo se veliko bibarij in rajalnih iger in tako 
prijetno preživljali trenutke v vrtcu. Raziskovali smo vrtec in okolico. 
Hitro smo usvojili hojo ob vrvici. Sedaj že pridno hodimo na sprehode 
z našo »Kačolino«. Otroci se v vrtcu počutijo lepo in so že čisto pravi 
»vrtičkarji«.

Besedilo: Anita Dittmer in Mateja Gubanc
Foto: Anita Dittmer

Uvajalno obdobje
September je mesec, ko se začne novo šolsko leto in ko ve-
liko malih korenjakov prvič prestopi vrtčevski prag. Za njih 
je to velik korak, saj »Odhajajo v vrtec, odhajajo v svet«. 
Vzgojiteljice v Vrtcu Gobica – skupina Mucki, se trudimo, 
da jim pri tem ne bi bilo preveč težko.

Mucki na prvem sprehodu
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Letovanje je namenjeno otrokom od petega do devetnajstega leta sta-
rosti, predvsem tistim, ki so v zadnjem letu zaradi bolezni obiskali 
zdravnika najmanj dvakrat in so zato upravičeni do sofinanciranja s 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Staršem, ki so se znašli v finančni stiski in bi težko poravnali stroške le-
tovanja, smo priskočili na pomoč s finančnimi sredstvi, zbranimi z ak-
cijo Pomežik soncu. ZPMS že devetnajst let zbira denar z dobrodelnim 
koncertom, s katerim omogoča letovanje čim večjemu številu otrok. 
Zvezi prijateljev mladine Domžale pa so sredstva za pomoč družinam 
za letovanje prispevali donatorji in Rdeči križ Domžale. Za zdravstveno 
letovanje otrok s posebnimi potrebami smo pridobili sredstva s prodajo 
biorazgradljivih krp, ki jih je Pošta Slovenije vključila v prodajo v vseh 
svojih poslovalnicah. Fundacija za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij je sofinancirala spremstvo oseb invalidnim otrokom.
Letovali pa so tudi otroci brez zdravstvenega predloga. Zdravi otroci 
so lahko poleg morskih terminov izbirali tudi med gorskimi   _ v Gozdu 
Martuljku in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.
Na morju je zdravje krepilo 135 osnovnošolcev, 16 vrtčevskih otrok ter 
9 srednješolcev. Iz občine Mengeš je letovalo 16 otrok.
Na počitnicah so bili z njimi mladi mentorji, ki so z veliko mero občutka 

Letovanje preko ZPM Domžale
V letošnjem poletju je Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok ponudila 
otrokom na področju domžalske upravne enote šest terminov za letovanje na morju. Starši so lahko izbirali med dvema 
sedemdnevnima in štirimi desetdnevnimi izmenami v Poreču, Savudriji, Piranu in Umagu.

za otroke in mladino poskrbeli za varne, zdrave, zabavne in nepozabne 
počitnice. Poleg plavanja in namakanja v morju so udeleženci pri raz-
ličnih športnih aktivnostih ter sproščujočih in ustvarjalnih dejavnostih 
razvijali svoje talente in interese.
Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k letovanju 160 otrok, se iskreno 
zahvaljujemo. Nekateri otroci so letos prvič okusili slano morsko vodo. 
Vsi pa bodo zagotovo bolj zdravi in pripravljeni na nove učne izzive.

Besedilo in foto: predsednica ZPM Domžale, mag. Karlina Strehar

Prvi teden smo naredili svoje družabne igre, drugi dan pa smo imeli 
športne igre na šolskem igrišču. Ker se še nismo vsi poznali, smo nekaj 
časa namenili tudi spoznavanju. V drugem tednu se nam je pridružilo še 
več otrok in smo pripravile več različnih dejavnosti. V ponedeljek smo 
izvajalke pripravile glasbeno delavnico in delavnico o legendah. V torek 
smo se najprej sprehodili do Domžal, kjer smo obiskali slamnikarski mu-
zej. V muzeju so nam animatorke na kratko povedale nekaj informacij. 
Nato pa so nas popeljale po slamnikarski poti. Na poti smo videli, kje 
so stale slamnikarske tovarne, učenci so sproti izpolnjevali tudi delovni 
list. K nam so prišli na obisk tudi gasilci, ki so nam zelo popestrili dan. Z 
barvicami in flomastri smo ustvarjali slike, na katere so dodali še različna 
semena (koruza, pšenični zdrob, bučna semena …) in tako so naše risbe 
postale bolj zanimive. Ker nam je bilo zelo vroče, smo imeli tudi vodne 
igre, na koncu iger pa smo se obmetavali z vodnimi balončki, da smo 
se malo ohladili. V zadnjem tretjem tednu se nam je pridružilo še nekaj 
otrok, tako da nas je bilo zares zelo veliko. Tisti, ki še niso naredili svojih 
družabnih iger, so uporabili svojo domišljijo in naredili zelo atraktivne 
družabne igre. Tisti, ki pa so igre imeli že narejene, so se preizkusili v 
peki piškotov. Piškoti so bili zelo dobri in smo jih takoj pojedli, nekaj 
pa smo jih odnesli v zbornico učiteljem, ki so se pripravljali na novo 
šolsko leto. Naslednji dan smo se odpravili v Kulturni dom Franca Ber-
nika Domžale, kjer smo si ogledali risanko Neverjetni 2. Naučili smo se 
plesti zapestnice iz volne in nam je bilo tako zelo všeč, da smo jih pletli 
vse do konca tedna. K zapestnicam smo dodali še pletenje preprostega 
šala. Nekateri so pletli zapestnice, drugi pa so odšli na šolsko igrišče in 
tekmovali v štafetnih igrah. Izvajalke pa so nam pripravile tudi igro es-
cape room. Predzadnji dan poletnega počitniškega varstva smo ponovno 

Počitniško varstvo na Osnovni šoli Rodica
Na Osnovni šoli Rodica je v sodelovanju z ZPM Domžale od 16. avgusta do 31. avgusta potekalo poletno počitniško varstvo. 
Varstvo je obiskovalo rekordno število otrok iz okoliških šol in občin. V počitniškem varstvu nam ni bilo nikoli dolgčas, saj 
smo se igrali družabne igre, ustvarjali, plesali, peli in igrali nogomet.

ustvarjali, in sicer kolaž iz črk izrezanih iz časopisa, prav tako pa smo se 
igrali na igrišču. Zadnji dan pa nam je malo zagodlo vreme, tako da smo 
se odločili in pogledali slovenski film Pozabljeni zaklad. Vse popoldneve 
smo se igrali na igrišču ali pa v telovadnici. Kuhar in kuharice so nas 
vedno razveselili z dobrim kosilom.
Poletno počitniško varstvo je minilo hitro, bilo je zanimivo in pestro. 
Otroci so spoznali nove prijatelje in zaradi tega še raje obiskovali poči-
tniško varstvo.
Otrokom želimo čim bolj miren začetek novega šolskega leta 2018/2019, 
in upamo, da si bodo poletno počitniško varstvo vtisnili v spomin.

Besedilo in foto: izvajalke počitniškega varstva: Marta, Špela, Sabi-
na, Marjeta, Neža, Katja in Tamara

Iz občine Mengeš je letovalo 16 otrok

Nekateri otroci so pletli zapestnice
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S kolesom po francoskih Alpah
Tudi letos je naš snovalec kolesarskih podvigov g. Vladimir prijetno presenetil in pripravil atraktivne ter zahtevne poti po franco-
skih Alpah. V lepo avgustovsko sončno jutro smo se s kombijem odpeljali proti Italiji, mimo Torina, Sestriera v Francijo. Prispeli 
smo do majhnega mesteca Le Bourg d Oisans, kjer smo se nastanili in večerjali pod košatim drevesom ob naših apartmajih.

Polni pričakovanj smo zarana zjutraj zajahali kolesa in se odpeljali na 
1803 m visok vrh Alpe d' Huez. Ko smo prišli na rob mesta, se je cesta 
neprijazno postavila pokonci in nam dala vedeti, da ne bo šale. Po nekaj 
kilometrih se je nekoliko zravnala, še več spodbude pa smo dobili, ko je 
na asfaltu pisalo GO ROGLIČ, na skali pa ROGLA. Na ta prelaz je letos 
peljala dirka Tour d' France, kjer je naš as dosegel skupno četrto mesto. 
Zanimivost serpentin na tem prelazu je, da so označene kot na naš Vršič, 
vendar v obratni smeri. Snovalci prelaza so dopustovali pri nas v Sloveniji 
in presneli način označevanja serpentin na ta francoski prelaz. Na višini 
2000 m nadmorske višine se razprostira pravo mesto s hoteli in vso in-
frastrukturo za zimske športe. Privoščili smo si počitek na toplem soncu 
in po fotografiranju nas je čakal krasen spust v dolino, kjer nam je veter v 
laseh pričaral neizmerno zadovoljstvo po prvem vzponu.
Zvečer pa smo poskrbeli še za kulturo. V prenovljeni cerkvi na bližnjem 
hribčku smo prisluhnili orgelskemu koncertu japonske organistke Maiko 
Kato. Cerkev je malo drugačna, saj nima glavnega oltarja. Na mestu, kjer 
se običajno nahaja glavni oltar, so umeščene orgle in organistka je sedela 
ob strani in nas popeljala v čudoviti svet glasbe.
Naslednji vzpon iz istega izhodišča je bil Col de la Croix de Fer na višini 
2067 m. Za 1521 m smo se dvignili na razdalji 30 kilometrov. Cesta je 
bila zelo razgibana in lahko smo občudovali prijazne vasice, ki so jih do-
mačini lepo zasadili s cvetjem. Pogledi na te lepote so nam lajšale napore 
ob vzponih, na vsakem metru smo imeli možnost možgane zaposliti z 
opazovanjem okolice in tako pozabiti na težko poganjanje pedal. Sicer pa 
je ta naša ekipa postala zelo tekmovalna in ni bilo veliko časa za uživanje 
in fotografiranje. Vedno me navdušijo mesta na visoki nadmorski višini ter 

prostranosti, ki so jih pozimi deležni smučarji. Na teh prelazih ni tolikšne 
gneče, kot npr. v Dolomitih. Pa vendar smo se pred vsako tablo z napi-
som in višino fotografirali. Na isti poti je tudi odcep za Col du Glandon 
1924 m, vendar nas višine pod 2000 m ne zanimajo, pa tudi utrujenost 
se je prikradla v noge. Ta podatek velja za polovico skupine, druga pa je 
mlajša in bi z lahkoto dosegla še več. Ker pa je sledil še večerni program 
s plesom, je bilo potrebno skrbno ravnati z energijo.
Zaradi svoje velikosti in miline se je naslednji Col de la Madeleine ugnez-
dil v naš spomin, saj smo na 29 km dosegli 1553 m višinske razlike. 
Malo je presenetil 3 km spust, ki pa je mu sledilo 12 km vzpona s 7–10 
% naklonom. Za povprečne rekreativce je ta dostop do sicer lepega pre-
laza kar zahteven in občutek na spustu je resnično veličasten.
Zadnji vzpon pa je bil privlačen, zahteven in vetroven. Prelaz na višini 
2744 m je tudi meja med Francijo in Italijo. Col d' Agnel, kjer je močno 
pihalo v prsi, tako da je skoraj zeblo na vzponu, pa je gostil veliko svizcev, 
ki so se prav počasi sprehajali čez cesto in malo kratkočasili dolge ovin-
ke. Seveda so svizci povsem brezskrbni sprehajalci, saj so nevarnosti za 
nesrečno srečanje s kolesom zaradi nizkih hitrosti zelo majhne. Na 2ooo 
m so pridni kmetje pospravljali alpsko seno, pa tudi koč z okrepčili je bilo 
kar nekaj. Na prelazu je bilo precej avtov in motorjev, drugih kolesarjev 
pa nismo srečali. Po obveznem slikanju je sledil hladni spust v dolino.
Prijetno utrujeni, vendar zadovoljni z našimi dosežki smo se odpravili pro-
ti domu in razmišljali, kakšni junaki so Roglič in vsi tekmovalci kolesarji, 
ki to zmorejo veliko, veliko hitreje.

Besedilo: Justina Urbanec

Seneka pravi, da se nam nekaj časa krade, nekaj neopaženo izmika, 
nekaj pa kar izmuzne in nas sprašuje, kako porabljamo svoj čas, ki je 
edino, kar zares imamo in česar ne moremo vrniti. Pri ukvarjanju s to 
temo razvije zanimivo misel, ko na čas pogleda skozi celotno premico 
življenja, od njegovega začetka pa do konca. Pravi, da se ne zaveda-
mo, da vsak dan umiramo, kajti to, kar smo že živeli, to ima smrt!
Po meditativnem branju je pogovor stekel o tem, kako doživljamo čas. 
Zavedamo se, da ga imamo vedno premalo, da vedno hitimo in smo 
v stresu. Spraševali smo se, koliko dovolimo, da nam drugi določajo, 
kako porabljamo dneve, tedne, mesece in leta, in koliko zmoremo 
postaviti prioritete ter najti čas za umiritev, branje in pogovor. Danes 
je soočanje s končnostjo potisnjeno na obrobje in ni zanimiva tema. 
Če bi o tem več premišljevali, govorili in pisali, bi se večkrat vprašali, 
kako porabljamo svoj čas.
Prijazno vabljeni na naslednje branje, ki bo v knjižnici Mengeš, v po-
nedeljek, 22. oktobra, ob 19.30.

Besedilo in foto: Dragica Rutar

Bralni večer
Na septembrskem bralnem večeru v Knjižnici Mengeš, ki ga 
je pripravilo Društvo za študije kontemplativnih tradicij, smo 
se poglobili v Senekovo 1. pismo prijatelju Luciliju, v katerem 
govori o času.

»Če vse to natančneje opazuješ, boš videl, da največji del življe-
nja zapravijo tisti, ki delajo zlo, velik del tisti, ki nič ne delajo, 
vse življenje pa tisti, ki delajo vse drugo, samo tistega ne, kar bi 
morali.«

(L. A. Seneka)



Mengšan – oktober 201828

Delovanje sklada v obravnavanem letu je potekalo v okviru 
sprejetega programa. Konkretne in splošne programske opredelitve 
so bile v celoti uresničene tako v vsebinskem kot tudi v finančnem 
smislu. Pomembno je, da je upravnemu odboru uspelo uresničiti 
zavezo iz programa, da bo za pokritje izdatkov zagotovil dovolj 
finančnih sredstev. Po pokritju vseh stroškov je v obravnavanem 
letu nastala pozitivna razlika 1.538 EUR. Skupaj s prenosom 
neporabljenih sredstev iz prejšnjih letih je na dan 31. 8. 2018 
stanje v skladu 14.556,85 EUR. S tem upravni odbor ohranja 
dolgoletno prakso, da ima sklad zaradi možnih izjemnih dogodkov 
vedno na razpolago finančna sredstva v višini najmanj enoletnih 
povprečnih izdatkov, to je okrog 10.000 EUR. Obveznosti sklada 
so se namreč od začetka do sedaj, to je v razdobju 16 let, precej 
razširile. Sklad poleg pomoči družinam naših učencev, ki ne 
zmorejo ali težko zmorejo plačilo vseh stroškov udeležbe učencev v 
šolskih programih in simbolične pomoči družinam učencev, ki jih je 
prizadela hujša nesreča ali izguba, sodeluje tudi pri drugih šolskih 
dejavnostih: spodbujanje k zahtevnejšim programom, nagrajevanje 
ob izjemnih dosežkih itd.
V obravnavanem obdobju smo, kot je bilo to že doslej, sredstva 
zbirali s šolskimi prireditvami in donacijami. Pomembno je poudariti, 
da smo vse prireditve organizirali sami ali v tesnem sodelovanju 
s šolo, nekatere pa je organizirala šola sama. Brez tesnega 
sodelovanja upravnega odbora in šole namreč tudi uspešnega 
delovanja šolskega sklada ne bi bilo. Pomembno in dragoceno je 
tudi dejstvo, da funkcioniranje našega šolskega sklada temelji na 
filozofiji popolne prostovoljnosti. Člani UO, posamezni delavci šole, 
nastopajoči na prireditvah in drugi delamo prostovoljno; pri starših 
in drugih občanih smo deležni velikega razumevanja, pripadnost 
šolskemu skladu se kaže tudi v obliki donacij društev, zasebnikov 
in posameznikov. Tega moramo biti izjemno veseli in na to smo 
ponosni. Naša šola je med tistimi maloštevilnimi v Sloveniji, ki 
doslej ni skomercializirala delovanja šolskega sklada: staršem ne 

Šolski sklad v preteklem šolskem letu
S tem poročilom se zaključuje mandatno obdobje pod vodstvom upravnega odbora, izvoljenega septembra 2016. Člani so 
bili: Zoran Jagodič, Eva Sadar, Borut Trček, Maja Sršen, Simon Podboršek, Mojca Reven in Branko Lipar.

pošiljamo položnic za nakazovanje prispevkov, prireditve v našem 
imenu ne organizirajo agencije in s tem del dobička poberejo 
zase. Tak šolski sklad namreč ni dobrodelna, temveč komercialna 
dejavnost.
Največ sredstev je bilo zbranih s prireditvami in akcijami, ki 
so jih izvedli učenci in učitelji: 9.919 EUR (Živ žav, Za iskrice 
v očeh, Knjižni sejem). Med njimi je tudi Trdinov tek za šolski 
sklad, ko je bil soorganizator UO šolskega sklada. S prireditvijo 
Sonce za vse smo pridobili 1.720 EUR. Vsi izvajalci, še posebej 
Mengeška godba, si zaslužijo posebno zahvalo. Raznih donacij je 
bilo za 1.450 EUR. Prav je, da se med donatorji posebej zahvalim 
večletnemu darovalcu g. Francu Hribarju. Znesek prihodkov je 
znašal 13.089 EUR.
Pri odhodkih je bilo največ sredstev namenjenih šolam v naravi, 
izvedenih v CŠOD: 6.623 EUR. Posameznim prosilcem je bilo v 
skladu s posebnim pravilnikom odobrenih 1.339 EUR, vsakemu 
udeleženemu učencu 2., 5., 6., 7. in 8. razreda pa po 15 odstotkov 
celotnega stroška, skupaj 5.284 EUR (sredstva za ŠN učencem 
3. in 4. razreda zagotavljata občina oz. ministrstvo). Na predlog 
vodstva šole je UO pomagal pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti 
z zneskom 1.386 EUR, pri izvedbi ekskurzij pa z zneskom 1.000 
EUR. Pomoč pri nabavi delovnih zvezkov na podlagi pravilnika je 
znašala 525 EUR, za nabavo »navadnih« zvezkov, ki jih po potrebi 
učencem delijo učitelji, pa 135 EUR. Na predlog šole je UO zaradi 
posebne prizadevnosti in uspešnosti »nagradil« pevski zbor in 
folklorno skupino z zneskom 1.880 EUR (prevoz oz. bivanje v 
CŠOD zaradi izvajanja intenzivnih vaj). Vseh odhodkov je bilo torej 
11.550 EUR.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je šolski sklad uspešno deloval, 
se lepo zahvaljujem. Iskreno želim, da tako ostane še naprej. Tudi 
verjamem v to.

Besedilo in foto: Branko Lipar

MENGEŠKI UTRIP

Brez tesnega sodelovanja upravnega odbora in šole,  ne bi bilo uspešnega 
delovanja šolskega sklada

Znesek prihodkov šolskega sklada je znašal 13.089 EUR
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ZANIMIVO

Da bi bila naša pomoč učinkovitejša, se center povezuje z lokal-
nim okoljem in sodeluje z različnimi službami (društvi upokojen-
cev, Rdečim križem, Karitas, prostovoljci, Zdravstvenimi domovi in 
bolnišnicami, patronažno službo, domovi upokojencev, dnevnimi in 
medgeneracijskimi centri, zavodi, institucijami, nevladnimi organi-
zacijami).

Pomoč pri namestitvi v institucionalno 
varstvo 
Ko starejše osebe, zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razloga 
v domačem okolju ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo 
oskrbo, se običajno odločijo za vključitev v institucionalno varstvo, 
ali pa za to poskrbijo njihovi svojci. Pri tem jim center nudi pomoč 
informativne narave, glede izpolnitve vloge, svetovanju in pri iskanju 
namestitve.

Pomoč pri prisilnih izselitvah in iskanju 
začasne namestitve
V primerih, ko posamezniki iz različnih vzrokov pridejo v situacijo, 
ko ostanejo brez bivališča, center nudi pomoč pri iskanju začasne 
namestitve v bivalnih enotah, zatočiščih oz. centrih za brezdomce.

Urejanje statusa invalida
(vodenje postopka)
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. 
l. RS, št. 41/83), v nadaljevanju ZDVDTPO, ureja oblike družbenega 
varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizade-
tih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo 
in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otroški 

Dobro je vedeti, kje nam lahko pomaga CSD?
Področje varstva odraslih v okviru Centra za socialno delo Domžale (CSD) vključuje različne ukrepe in storitve 
posameznikom, skupinam odraslih in starejših uporabnikov, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč, bodisi zaradi 
osebnih težav, starosti, bolezni ali invalidnosti, ker nimajo sredstev za preživljanje, zaradi slabih medosebnih odnosov, ker 
so žrtve nasilja, ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči, kot je potrebujejo, zaradi odvisnosti od alkohola, drog, 
idr. substanc in dejavnosti, ker živijo kot brezdomci, bodisi zaradi številnih situacij, v katerih se težje znajdejo.

dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v času rednega šolanja, 
vendar najdlje do 26. leta starosti.
Vlogo za priznanje statusa invalida, nadomestila za invalidnost in 
dodatka za tujo nego in pomoč vloži upravičenec oz. njegov zakoniti 
zastopnik pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem centru, 
skupaj z dokumentacijo; predpisanima obrazcema IZ 1, IZ 2, mne-
njem komisije za razvrščanje oz. komisije za usmerjanje in zdravni-
škim potrdilom. Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugo-
tovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti, stalno prebivališče 
v RS. Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost 
potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih 
funkcij, lahko po ZDVDTPO, uveljavlja tudi pravico dodatka za tujo 
nego in pomoč. Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je 
invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju 
vseh ali pri večini osnovnih življenjskih potreb. Osebi, ki ima status 
invalida po ZDVDTPO, se stroški obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja krijejo iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova 
invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in 
je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.
Staršem oz. zakonitim zastopnikom otrok nudimo pomoč in infor-
macije pri urejanju podaljšanja roditeljske pravice po otrokovi pol-
noletnosti.

Varstvo v splošnih in posebnih socialnih 
zavodih in varstvo v drugi družini
Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda in-
validna oseba sama oz. njen zakoniti zastopnik pri CSD, ali to stori 
center po uradni dolžnosti.

Pravice gluhe osebe do tolmača
Gluha oseba lahko uveljavlja pravico do zagotavljanja tolmača za 
slovenski znakovni jezik ter s tem pravico do informiranja v njej pri-
lagojenih tehnikah in enakopravno vključevanje v življenjsko in de-
lovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah 
in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare 
sluha, na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
(v nadaljevanju ZUSZJ).
Zakon določa naslednje pravice:
• pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medseboj-

nega sporazumevanja,
• pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki,
• pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, or-

gani lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oz. javne 
službe in vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi gluhota 
pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Gluha oseba je upravičena do vavčerja, tj. blanket, opredeljen z 
vrednostjo, pri čemer en vavčer pomeni eno uro tolmačenja. Gluhi 
osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oz. 100, če ima status 
dijaka ali študenta.

Besedilo: Maja Karničnik, dipl. ekon.,
Center za socialno delo Domžale

Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je invalidni osebi nujno 
potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih 
življenjskih potreb
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Aljaž, 2. mesto

ŠPORT

Prvi odprti turnir RS za 
mladince v namiznem 
tenisu
V Puconcih je bil 8. septembra prvi odprti turnir za mladince 
in mladinke RS, na turnirju je nastopilo 54 mladincev in 29 
mladink. Katarina Stražar je zmagovalka 1. OT za mladinke 
v NT, Tara Kobetič pa je osvojila bronasto medaljo. Bronasto 
medaljo je osvojil tudi Rok Trtnik.
Mengeš so zastopali Rok Trtnik, Mitja Zavec, Dejan Jokič, Rok Grad, 
Mar Šporar, Aljaž Goltnik. Po predtekmovanju, ki je potekalo v skupi-
nah s štirimi igralci in so igrali vsak z vsakim, sta se prvo- in drugo-
uvrščeni uvrstila v finalni del tekmovanja. V finalni del tekmovanja so 
se uvrstili Rok Trtnik, Dejan Jokič, Aljaž Goltnik in Rok Grad. 

1. OT v namiznem tenisu 
Slovenije za člane in 
članice
V Logatcu je bil 16. septembra 1. odprti turnir za člane in 
članice NT. Nastopilo je 54 članov in 26 članic iz slovenskih 
namiznoteniških klubov. Mengšane je zastopalo sedem igral-
cev in dve tekmovalki. Na turnirju nista nastopili Katarina 
Stražar in Ana Tofant, ki sta bili z reprezentanco že na poti 
na člansko evropsko prvenstvo.
V članski kategoriji so se v finalni del tekmovanja uvrstili Rok Trtnik, 
Nejc Erjavec, Aljaž Frelih, Andraž Avbelj in Tim Pavli. Pri igralkah pa 
se je v finalni del uvrstila Tara Kobetič. 
  

Besedilo: Mlaj; foto: David Orešnik

Pri kadetih se je v finalno tekmovanje uvrstilo 5 tekmovalcev. Žreb 
se je poigral z Mengšani, saj sta se v polfinalu srečala Dejan Jokič in 
Aljaž Goltnik. V razburljivem in napetem boju je zmagal Aljaž Goltnik 
z rezultatom 3 : 2,  nato se je v finalu pomeril s tekmovalcem Miha-
elom Kocjančičem iz Izole in ga gladko premagal z rezultatom 3 : 0 
ter osvojil prvo mesto. 
Pri kadetinjah so se v finalno tekmovanje uvrstile Gaja Kobetič in 
sestri Brina in Živa Markič. Gaja Kobetič se je v polfinalu pomerila s 
Saro Tokič, nečakinjo našega najboljšega igralca Bojana Tokiča. Sara 
Tokič je Gajo tokrat premagala z rezultatom 3 : 2. 

  
Besedilo: Mlaj; foto: Žiga Zupanec

Mengeški kadeti in 
kadetinje, člani NTS 
Mengeš, uspešni na
1. OT Slovenije
Tekmovanje v namiznem tenisu je bilo 23. septembra v 
Križah. Nastopilo je 64 kadetov in 41 kadetinj. Mengšane je 
zastopalo sedem kadetov in tri kadetinje.

Aljaž 1. mesto, Dejan 3.-4. mesto

Katarina, 1. mesto

Rezultati: 
  
Člani:
2. mesto: Aljaž Frelih 
9.–16. mesto: Andraž Avbelj in Rok Trtnik 
  
Članice: 
5.–8. mesto: Tara Kobetič

Rezultati: 
  
Kadeti: 
1. mesto: Aljaž Goltnik 
3.–4. mesto: Dejan Jokič 
  
Kadetinje: 
3.–4. mesto: Gaja Kobetič 
9.–16. mesto: Brina Markič, Živa Markič

Rezultati: 

Mladinci: 
3.–4. mesto:   Rok Trtnik 
9.–16. mesto: Dejan Jokič 
  
Mladinke: 
1. mesto:   Katarina Stražar 
3.–4. mesto:  Tara Kobetič

Pri mladinkah so nastopile Katarina Stražar, Tara Kobetič, Gaja Kobe-
tič, Nika Kobetič in Eva Šobar. V finalni del tekmovanja sta se uvrstili 
Katarina Stražar in Tara Kobetič.

Besedilo: Mlaj; foto: David Orešnik
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Sodelovanje med Jordanijo in Slovenijo: nova 
izkušnja za člana NTS Mengeš
Slovenski mladinski reprezentant Rok Trtnik se je s trenerjem Davidom Orešnikom od 18. do 27. septembra odzval povabilu 
jordanske princese Zeine Shaban, predsednice jordanskega olimpijskega komiteja. V sodelovanju s priznanim hrvaškim 
trenerjem Nikico Vukeljo sta gostovala v tamkajšnjem olimpijskem centru v Amanu. Član NTS Mengeš je s skupino mladih 
igralcev iz Hrvaške dvakrat dnevno treniral skupaj z jordansko člansko moško in žensko reprezentanco, ki se pripravlja na 
olimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Treningi so potekali v olimpijskem Centru v Amanu. Poleg namizne-
ga tenisa tu domujejo še drugi športi, saj Jordanija v zadnjem času 
veliko vlaga v vse olimpijske športe, še posebej pa v mlade domače 
športnike in športnice. Center je moderno opremljen s svojo kliniko, 
restavracijo, fitnesom, bazenom, večnamenskimi dvoranami za posa-
mične in ekipne športe ter spalnim kompleksom.
Domače vodstvo je ocenilo priprave kot nadvse uspešne. Ustvarila se 
je dodana vrednost različnih soigralcev in soigralk, predvsem pa sta 
priprave zaznamovala velika delovna vnema in izmenjava informacij 
ter dobrih praks. Dogovorili smo se za morebitno nadaljnje sodelova-
nje, tako v Jordaniji kot pri nas v Sloveniji. 
Za boljšo slovensko prepoznavnost, tudi zunaj dvorane, sta Rok in 
David predala princesi Zeini reprezentančno majico Tibhar Slovenija, 
tradicionalno idrijsko čipko v obliki ljubljanskega zmaja ter knjigo o 
lepotah Slovenije. 
Princesa, v mladosti tudi soudeleženka številnih mednarodnih tek-
movanj pod okriljem ITTF, je izrazila željo po sodelovanju in se celo 
pozanimala za možnost skupnih priprav v Sloveniji.

Besedilo in foto: David Orešnik

Zmaga na težkem gostovanju
Članska nogometna ekipa je v tretjem kolu gostovala v Šmartnem pri istoimenski ekipi, ki je sicer novinka v ligi, a je sestavljena 
iz mladih, kakovostnih igralcev, ki so večinoma prišli iz druge ekipe Doba. Tudi zato je bilo končni izid pred tekmo težko napo-
vedati, a vedelo se je, da bo tekma polna tempa, borbe in želje na obeh straneh.

V prvem polčasu smo gledali enakovredno igro, v kateri so bili do-
mači nevarni iz prekinitev, a je mengeška obramba na čelu z vra-
tarjem Lobodo delovala zanesljivo. V gostujoči ekipi je bilo zaznati 
nekaj pretiranega spoštovanja do nasprotnika, saj jim žoge nikakor 
ni uspelo umiriti in le redke žoge so prišle do veznih in napadalnih 
igralcev. Kljub temu bi lahko še v prvem polčasu povedli, a je do-
mačega vratarja rešila prečka. 
Trener Varga je ob polčasu umiril svoje fante, ki so se na zelenico 
vrnili sproščeni in začeli igrati svojo prepoznavno igro. Ustvarjali so 
si priložnost za priložnostjo, ki so ostale neizkoriščene vse do 69. 
minute, ko je domači obrambi ušel »turbo« Duščak in rutinirano 
poslal žogo pod rokamama vratarja v mrežo. Sledilo je nepopisno 
veselje. Do konca tekme so rumeno-črno stopili na žogo (imeli so 
igralca več – zaradi žalitve sodnika je bil izključen igralec Šmartna) 
in nadzorovali potek tekme. Bili so gospodarji igrišča in si ustvarili 
tudi nekaj priložnosti, eno je uspelo izkoristiti Revnu in postavil 
končni izid 2 : 0. 
Ob koncu tekme je kapetan Anže Levec povedal: »Za nami je težka 
tekma s kakovostnim nasprotnikom, ki bo na svojem terenu težko še 
komu oddal točke. Začeli smo nekoliko nezbrano in pustili nasprot-
niku, da nam je vsilil svoj slog igre. Ko smo žogo spustili na tla, je 
tudi igra stekla. Zadeli bi lahko že prej, a smo bili ob zaključkih 
premalo zbrani. V drugem polčasu smo zaigrali tako, kot znamo, in 
pravočasno zadeli. Vesel sem prvenca Duščka, ki bo vsekakor paral 
mreže nasprotnikov v letošnji sezoni. Reven pa tako kot vedno – ru-
tinirano, z lahkoto. Pohvalil bi rad vse fante, ki na treningih delamo 
stoodstotno, vzdušje je res fantastično, oblikovala se je, kot reče 

Začetna postava:
Šuštar Janez, Štruklec Luka, 
Omojuwa Omolade Ilemboye, 
Krpič Primož, Duščak Nejc, Re-
ven Jure, Kunavar Martin, Arh 
Blaž, Levec Anže (K), Kmetič 
Anej, Loboda Luka (V).

Rezervni igralci:
Ahmetaj Clirim, Juras Urban, 
Obadić Jure, Marinko Luka, Po-
točnik Matevž. 

Strelci Laby's Mengo 28: 
0:1 Duščak Nejc (69') 
0:2 Reven Jure (78').

trener Varga, »klapa« in ne nogometno moštvo. To se vidi tudi na 
igrišču in ob njem. Vsi, ki imamo čast obleči mengeški dres, damo 
vse od sebe in gremo, kot se reče, »na glavo«. Vesel in ponosen 
sem, da sem nosil kapetanski trak v takšni ekipi.« 
V naslednjem krogu so rumeno-črni prosti, zopet pa bodo nastopili 
23. septembra, ko bodo v Športnem parku Mengeš gostili ekipo 
Jezero Medvode. 

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Treningi so potekali v olimpijskem Centru v Amanu
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Tudi po tretji tekmi z ničlo
Po zmagah v prvih dveh kolih MNZ lige so domači navijači z nestrpnostjo dočakali novo tekmo na igrišču Pod Gobavico. V de-
ževnem in nič kaj prijaznem vremenu je v goste prišla ekipa Jezera iz Medvod. Gostje, ki se po nekajletnem mrku članske ekipe 
vračajo na sceno, so v predhodnem krogu zmagali, kar jim je dvignilo pričakovanja in samozavest.

Domači nogometaši so od prve minute krenili 
na vso moč in že po 23 minutah praktično 
odločili srečanje. Kmetič s strelom z glavo, 
Juras s pravim evrogolom in Kunavar po do-
miselni akciji so dali gostom vedeti, da tokrat 
ni druge možnosti kot za gladko zmago do-

Urban Juras trga mreže mladinskih in 
članskih ekip

mačih. Do konca polčasa je še enkrat zadel 
mladinec Juras in postavil izid polčasa 4 : 0. 
Trener Varga, ki tokrat ni mogel računati 
na kar nekaj standardnih igralcev (Šuštar, 
Štruklec, Omojuwa, Primožič), je v drugem 
polčasu dal priložnost tudi drugimigralcem. 
Tako so se pred mengeškim občinstvom 
prvič letos v članski ekipi predstavili Anže 
Jerič, Nejc Dujaković in novinec v moštvu 
Andraž Pustotnik. Priložnost za igro pa sta 
dobila tudi Ahmetaj in Potočnik. Tempo igre 
pa zaradi menjav ni nič padel, temveč je rav-
no obratno naraščal. Vrstile so se priložnosti 
in dve jeuspelo izkoristiti Duščaku in Kmeti-
ču, slednji je tudi vodilni strelec lige. 
Končni rezultat 6 : 0 je pravi pokazatelj raz-
mer na igrišču, z malo več zbranosti in sreče 
ob zaključkih pa bi bil lahko izid še višji. Po-
leg zadetkov veseli tudi dejstvo, da ekipa še 
ni prejela zadetka in ima trenutno gol razliko 

16 : 0. Gostje iz Medvod so se kljub rezulta-
tu prikazali kot dobra in izredno fair ekipa, ki 
bo v popolni postavi konkurenčna katerikoli 
ekipi v ligi.
 »Še veliko je prostora za napredek. Fantje so 
še mladi, a očitno imajo talent. A brez dela, 
skromnosti in spoštovanja nasprotnika ne bo 
ničesar. Smo na pravi poti, a cilj je še daleč. 
Gremo korak za korakom. Trening je osnova, 
tekma je za nagrado in dokazovanje,« je po 
tekmi povedal vedno umirjeni trener Varga. 
Postava Labys Mengo28: Brumec Luka (V), 
Tome Jan, Krpič Primož, Duščak Nejc, Topić 
Darko (K), Reven Jure, Juras Urban, Kunavar 
Martin, Arh Blaž, Levec Anže, Kmetič Anej.
 Rezervni igralci: Dujakovič Nejc, Ahmetaj 
Clirim, Jerič Anže, Pustotnik Andraž, Marin-
ko Luka, Potočnik Matevž, 

Besedilo in foto: Luka Loboda (V).

Iz Črnuč s polnim 
izkupičkom
S tradicionalno neugodnega gostovanja v Črnučah se tokrat 
nogometni ekipi kadetov in mladincev vračata s polnim izku-
pičkom. Z novimi šestimi točkami so mladinci še vedno brez 
oddane točke, celo več, njihova razlika je kar 14 : 0. Kadetska 
ekipa je zabeležila drugo zmago in se povzpela na šesto mesto. 

Če o zmagi mladincev nismo dvomili (6 : 0; strelci: Juras 2x, Arh, 
Pozman, Jerič, Roš), pa so kadeti, ki letos nastopajo oslabljeni, zopet 
presenetili in z minimalno zmago 1 : 0 (strelec Mramor Veličković), 
navdušili trenerja Darka Topića, ki je po tekmi povedal: "Fante je 
užitek gledati. Kako se ekipa bori na igrišču, kako fantje dihajo drug 
za drugega ... Vse to je inspiracija, da se v življenju nikoli ne smeš 
predati. Čestitke fantom, gremo naprej!"

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Mladinci prvenstvo začeli 
z visoko zmago!
V sosedskem derbiju s Kamnikom je mladinska ekipa nogome-
tašev dosegla prepričljivo zmago. Četa trenerja Darka Topića 
je po izpadu iz pokala tokrat prikazala odlično predstavo in 
popolnoma zasluženo zmagala.

V prvem polčasu so naši na igrišču prevladovali in zadeli kar trikrat, 
po premoru pa z disciplinirano obrambo nasprotniku onemogočili 
vrnitev v igro in poskrbeli, da so tri točke ostale pod Gobavico. Čestit-
ke trenerju in fantom! 

Besedilo in foto: Grega Ciglar

Začetna postava: Sašek Jan (V), Pozman Jošt, Dević Lazar, 
Žerjav Žiga, Juras Urban, Muratović Adnan, Tome Jan, Arh 
Blaž (K), Kapić Alen, Hasan Hasan Saad Hasan, Jerič Anže.
 
Rezervni igralci: Žnidaršič Patrik, Zalar Žan, Roš Jaka, Smole 
Brin, Drobež Mark, Oprić Jovan 

Strelci:
1:0 Jerič Anže (2')
 2:0 Hasan Hasan Saad Hasan (5') 
3:0 Tome Jan (36').

ŠPORT

Z novimi šestimi točkami so mladinci še vedno brez oddane točke
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OBVESTILA - OGLASI

OBVESTILO
v nedeljo, 18. novembra 2018, bodo redne volitve župana Občine Mengeš in članov Občinskega sveta Občine Mengeš

Občinska volilna komisija je za izvedbo lokalnih volitev določila devet volilnih mest oziroma volišč, ki bodo na dan volitev odprta od 7. do 19. ure. 
Volivci bodo na svoj dom  prejeli obvestilo, na katerem volišču lahko volijo. Zaradi istovetnosti podatkov mora volivec pred glasovanjem volilnemu odboru 
predložiti osebni dokument. Zaželeno je, da volivec predloži "obvestilo volivcu", s čimer bo olajšano delo volilnemu odboru, ko bo iskal njegove podatke 
v volilnem imeniku. Prosimo, da obvestila prihranite za morebitni drugi krog glasovanja.

Predčasno glasovanje
Volivci, ki bodo na dan glasovanja 18. 11. 2018 odsotni, lahko glasujejo na predčasnem volišču, ki bo v prostoru Turističnega društva Mengeš, Slovenska 
cesta 30, Mengeš, in sicer v torek, 13. 11. 2018, sreda 14. 11. 2018, in četrtek, 15. 11. 2018 od 7. do 19. ure.

Glasovanje po pošti 
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti 
na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Mengeš do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če 
predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, 
če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Datum: 4. 10. 2018 
Številka: 041-3/2018-17  

Jože ROŽMAN
                                                                                     Predsednik občinske volilne komisije 

(Sporočilo za glasovanje na domu)

Podpisani-a ..............................................................................................................., rojen-a ........................................................................................,

stanujoč-a v/na (naslov stalnega prebivališča) ……..........................................................................................................................................................,

na podlagi osebnega dokumenta ....................................................................................................., št. .........................................................................,

S P O R O Č A M ,
da se zaradi bolezni ne morem udeležiti glasovanja na volišču, kjer  sem vpisan-a v volilni imenik, na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 in zato 
želim glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Podpis:

………………….......................................................…….

Opomba: Sporočilo se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš  

(Izjava za glasovanje po pošti)

Podpisani-a .................................................................................. , rojen-a .............................................................., stanujoč-a na stalnem naslovu v/na 

..................................................................................................................................., na podlagi osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list idr.)

..........................................................................................................................................................., št.: .......................................................................

I Z J A V L J A M ,
da se ne morem udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 in zato želim glasovati po pošti.
Volilno gradivo mi pošljite na naslednji naslov:

..........................................................................................................................................................................................................................................
(naslov)

.........................................................................................................................................................................................................................................
(številka in ime pošte)

Zahtevek velja tudi za morebitni drugi krog glasovanja: DA      NE

.....................................................................................................
Podpis volivca-ke

Opomba: Izjava se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš  



25. Ex tempore Grožnjan
Tradicionalni mednarodni, tokrat že 25. Ex tempore Grožnjan 
je potekal od 27. do 30. septembra. Člani Likovnega društva 
Mengeš se zadnja leta redno udeležujejo tega velikega 
mednarodnega  festivala likovnega ustvarjanja. Tokrat je 
ustvarjalo za to veliko prireditev kar osem članov društva, 
in sicer Irena Gorenc, Leonida Goropevšek, Milan Korbar, 
Binca Lomšek, Ina Malus, Boris Pospihalj, Helena Testen in 
Milica Tomšič.

Čudovito toplo jesensko vreme, sonce in rahla burja so ustvarjali 
razmere, da so čopiči kar plesali po platnu. Tako so nastajale sli-
ke: Irenin »Kažun«, Leonidine »Črte« in »Igrarije«, Milanov pejsaž 
in utrinek istrske ulice, Bincini ribi »Kovač« in »Lastovka«, Inin 
»Pejsaž«, Helenin diptih in Miličina »Kraljica morja«. Svoje slike so 
z zadovoljstvom razobesili na kamnite fasade in se s ponosom fo-
tografirali poleg njih. Ogled številnih umetnin, ki so krasile kamnite 
fasade starega istrskega mesta – mesta umetnikov, so popestrile 
številne prireditve, koncerti, razstava gob, degustacija vin, fužija z 
istrskim tartufom … 

KULTURA

Polni vtisov in idej za nova ustvarjanja likovnih del  v modernejših 
tehnikah so udeleženci našega društva sklenili, da se bodo tega 
mednarodnega srečanja v čudovitem okolju mesta umetnosti udele-
žili tudi prihodnje leto.

 
Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Člani društva na ulici mesta umetnikov

Aktivne počitnice likovnikov
Julija in avgusta večina uživa na počitnicah, v Likovnem društvu Mengeš pa niso vsi počivali, saj je bilo mnogo dogodkov, ki 
so se jih nekateri udeležili. V začetku julija je bil 8. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije ZLDS na gradu Komenda 
na Polzeli. Na Polzeli je bila prav tako delavnica akvarela.

Nekajdnevna slikarska delavnica in razstava del  v juliju v organizaciji 
Zavoda Ars Viva  na izviru Velikega Obrha je bila tudi dobro obiskana 
in zelo poučna. 
Na veliki 54. mednarodni galeriji »Perpetum mobile« v organizaci-
ji Turističnega društva občine Bale v hrvaški Istri so sodelovale tri 
članice, Leonida Goropevšek, Milica Tomšič in Binca Lomšek. Kljub 
nenavadnemu  naslovu natečaja so umetniki prispevali veliko razno-
vrstnih likovnih del. Prireditev je dobro obiskana tako z umetniki kot 
obiskovalci. 
Likovna delavnica »slikanje na vrtu« pri družini Rupnik na Ljubnem ob 
Savinji je bilo ne le slikanje, temveč tudi druženje s slikarji, ki rišejo z 
usti, paraplegiki in tetraplegiki. Delavnice se je udeležila Binca Lom-

8. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije

šek, ki je navezala stike z  Društvom  paraplegikov Podravja. Miran 
Jernejšek, predstavnik društva, je Binco Lomšek povabil  v Osek v 
Slovenskih Goricah. Tam so avgusta organizirali štiridnevno slikarsko 
kolonijo, kjer so ustvarjali v neokrnjeni naravi, se družili in izmenjavali 
izkušnje. 
Društvo likovnikov  Logatec je avgusta organiziralo likovno kolonijo 
Logatec 2018, razstava del je v Logatcu v Piceriji Bolero. LKD Mavri-
ca iz Novega mesta je avgusta povabilo na mednarodno galerijo na 
prostem »Novo mesto v gibanju«, razstava je v pripravi. 
Tridnevni Tabor Fiesa je za učence, ki želijo več, organizirala Osnovna 
šola Mengeš prve dni septembra, kot somentorica je sodelovala ena 
članica, ki se že vrsto let udeležuje tega, tako za učence kot za odra-
sle, koristnega tabora, saj je druženje z mladimi poučno za vse. 
V začetku septembra je bil tudi rok za oddajo likovnih del na razpis 
JSKD IO Domžale na temo »krajina«, kar sedem članic je oddalo svoja 
dela na natečaj. 
Tudi v  Trdinovem hramu že vrsto let stalno razstavljajo člani in članice 
Likovnega društva Mengeš. Tako občani in drugi gostje lahko sprem-
ljajo delo članov društva. Sredi septembra je Binca Lomšek postavila 
na stene Trdinovega hrama v Mengšu devet likovnih del, predvsem v 
akrilu, nekaj dela pa je tudi v tehniki suhega pastela. Poleg tega je 
pripravila v knjižnici Osnovne šole Mengeš tudi fotografsko razstavo 
ob 100. obletnici Cankarjeve smrti z naslovom »Velikan s Klanca«, 
odprtje razstave je bilo 19. septembrai. S to razstavo bo oktobra svojo 
fotografijo predstavila tudi v prestolnici v dvorani Mestne knjižnice 
Ljubljana enota Oton Župančič. 
Zdaj se v društvu že pripravljamo na jesenske aktivnosti, med prvimi 
je Sprehod ob Pšati, ki bo v okviru Mihaelovega sejma.
 

Besedilo in foto: J. Šmon



Člani Likovnega društva Mengeš so kljub slabi vremenski napovedi 
postavili svoja stojala z likovnimi deli na ogled obiskovalcem sejma 
že pred uradnim odprtjem sejma. Na ogled je bilo deset stojal in 
kar štirideset likovnih del. Še preden se je sejem razživel, pa je bilo 
treba slike na stojalih zaščititi, saj je začelo najprej rositi, prav na 
hitro pa je začelo močneje deževati. Kljub domiselni razstavi stojal 
z dežniki je bilo treba slike pospraviti na suho. Tokratni Sprehod ob 
Pšati smo hitro končali … Spomladi se znova vidimo v Staretovem 
drevoredi na ogledu galerije na prostem. 

  
Besedilo in foto: Binca Lomšek

Likovnike je pregnalo 
deževje
Sprehod ob Pšati – galerija na prostem v Staretovem drevore-
du, ki je bila tokrat v okviru tradicionalnega mengeškega sej-
ma v soboto, 22. septembra, je bil tokrat nekoliko drugačen.

Območno srečanje pihalnih godb
Dvajseti rojstni dan res ni veliko v primerjavi s 134, kolikor jih praznujejo druge godbe iz okolice, a je priložnost, da se 
srečajo godbe in da zaigrajo najprej vsaka posebej in nato še skupaj. Godba Lukovica je v dvajsetih letih zrasla iz nič 
v številčno močno godbo in lahko se pohvali tudi s tem, da so vsi ustanovni člani še živi. Svoje praznovanje 20-letnice 
Godbe Lukovica so združili z Območnim srečanjem pihalnih orkestrov, ki ga vsako leto pripravi območna izpostava JSKD 
Domžale. Tako so se na srečanju predstavile poleg slavljenke še godbe iz Domžal, Mengša in Moravč.

Je že tako, da nam usodo prireditev deli tudi vreme in tako je od-
padla predvidena povorka, ki bi bila paša za oči in ušesa in je sre-
čanje potekalo v velikem šotoru. Za uvod smo prisluhnili predstavitvi 
življenjske poti vsake od godb, ki nam je nato zaigrala dve koračnici 
po sistemu najprej en krog, nato drugi, na koncu pa je več kot 150 
zbranih godbenic in godbenikov skupaj zaigralo še tri koračnice. 
Tokrat je prireditev povezoval kar godbenik Godbe Lukovica Leon 
Andrejka, ki je najprej k besedi povabil župana Občine Lukovica 
Mateja Kotnika, tudi enega izmed pobudnikov za ustanovitev Godbe 
Lukovica. V svojem govoru je povedal, da je vesel in ponosen, da 
je smeli načrt ustanovitve godbe padel na plodna tla in se sedaj 
lahko ponaša s številnimi mladimi, ki so medtem končali tudi vi-
soke glasbene šole v tujini. Obenem je poudaril, da si brez Godbe 
Lukovica ni mogoče predstavljati številnih prireditev v občini, za kar 
jim gre izredna zahvala. Leon Andrejka nas je nato malce popeljal v 

zgodovino, v tisto ne tako daljne leto 1998, ko so glasbeni zanese-
njaki praktično iz nič na noge postavili pihalni orkester, ki se danes 
ponaša s številnimi mladimi in še številnejšimi nastopi. Do besede 
je na srečanju prišel tudi vodja JSKD Domžale Matej Primožič, ki 
je podelil še dve Gallusovi znački za dolgoletno delovanje v kulturi, 
in sicer godbeniku in godbenici. Zlato za več kot 15 let delovanja 
je prejel Srečo Vrhovec, za 5 let delovanja pa je srebrno značko 
prejela Katarina Ocepek. Obenem se je zahvalil vsem sodelujočim 
godbam za udeležbo na srečanju, Godbi Lukovica in njihovemu 
predsedniku je ob jubileju čestital in se jim zahvalil za sodelovanje 
in celotno organizacijo prireditve in povedal, da se prihodnje leto 
godbe srečajo v Mengšu.

Besedilo in foto: DJD
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Pregnalo jih je deževje

Nastop Mengeške godbe

Želja, da bi se naslednje leto srečali v Mengšu



TRETJE OBDOBJE

Virus gripe kot druga zelo pogosta dihalna okužba se pojavlja predvsem 
v zimskih mesecih. V nasprotju s prehladom se gripa začne nenadoma 
in poteka z visoko vročino, kašljem, bolečinami v mišicah in glavobolom.

Kaj lahko storimo sami, da se izognemo okužbam?
Tako kot pri vseh nalezljivih boleznih so najpomembnejši: redni higienski 
ukrepi, zdrav življenjski slog in izogibanje povzročiteljem. Šele nazadnje 
je uživanje dopolnil za krepitev imunskega sistema.
Verjetnost prehlada lahko zmanjšamo:
• s pogostim in natančnim umivanjem rok z milom in toplo vodo (vsaj 

20 sekund si jih temeljito umivamo z milom in jih potem speremo 
s toplo vodo);

• z uporabo robčkov z alkoholnim razkužilom, če si trenutno ne mo-
remo umiti rok;

• čim manj se dotikamo ust, nosu in oči;
• upoštevamo higieno kašlja: kašljamo in kihamo v robček, ki ga po 

uporabi takoj zavržemo (če ga slučajno nimamo, pa v zgornji del 
rokava);

• izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;
• izogibamo se množici ljudi (nakupovalni centri, množične prireditve, 

čakalnice …);
• bivalne prostore dobro prezračujemo;
• privoščimo si dovolj spanca; 
• s čim več gibanja na svežem zraku;
• z uravnoteženo prehrano s čim več sadja in zelenjave.
Na voljo so tudi številni pripravki z ugodnim vplivom na imunski sistem. 
Smiselno jih je jemati, preden zbolimo ali pa ob prvih znakih obolenja, 

Kako ukrepati ob jesenskih obolenjih
Začela se je jesen, ki pa poleg jesenskih radosti, kot so obarvani gozdovi, šumenje listja pod nogami in pečen kostanj, 
prinaša tudi jesenska obolenja. V teh mesecih so najpogostejše okužbe dihal, predvsem se pojavlja prehlad. Prehlad je blaga 
bolezen, ki mine sama od sebe in običajno ne zahteva obiska zdravnika. Odrasli in najstniki za prehladom zbolijo 2- do 
4-krat letno. Otroci imajo 6 do 10 prehladnih epizod letno, tisti, ki so v vrtcih, pa tudi do 12.

da se skrajša čas in omili potek bolezni. Za te pripravke obstajajo omeji-
tve glede jemanja pri določenih skupinah ljudi (onkološki bolniki, bolniki 
z avtoimunimi obolenji …), zato se pred njihovo uporabo posvetujte s 
farmacevtom v lekarni.

Samozdravljenje z zdravili
Prehlad povzročajo različni virusi, zato je zdravljenje simptomatsko, kar 
pomeni, da lajšamo znake/simptome bolezni. Glavni simptomi so: iz-
cedek iz nosu, ki je lahko tudi gnojen, zamašen nos, kašelj, praska-
joče in pekoče bolečine v žrelu. Redkeje se pojavi vročina (predvsem 
pri majhnih otrocih), splošno slabo počutje in bolečine v mišicah. Poleg 
lajšanja simptomov z zdravili in dopolnili, ki jih dobite v lekarni po nasve-
tu farmacevta, svetujemo počitek, pitje toplih napitkov in uživanje lahke 
hrane. 
Prehlad po navadi izzveni v 7 do 10 dneh. Predvsem kašelj in splošno 
slabo počutje lahko trajata tudi do 3 tedne. 
Pri prehladu lahko pride do zapletov, kot so vnetje srednjega ušesa in 
obnosnih votlin in tudi pljučnica. Prehlad lahko povzroči tudi poslabšanje 
obstoječih kroničnih bolezni. V teh primerih je nujen obisk pri zdravniku. 
Na splošno naj obiščejo zdravnika starejši od 65 let s pridruženimi bo-
leznimi, saj lahko pri njih prehlad pogosteje preide v resnejše okužbe, 
otroci, mlajši od 2 let, nosečnice, kronični bolniki in tisti, pri katerih so 
znaki prisotni že več kot 7 dni.
Za konec vam želim čim več sončnih jesenskih dni, ki jih preživite v 
naravi in tako okrepite svoje zdravje.

Besedilo in foto: Martina Ajd Bežan, mag. farm., Lekarna Domžale
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V prejšnji številki smo lahko prebrali zelo zanimiv prispevek dr. 
Jožeta Ramovša, uglednega gerontologa z Inštituta Antona Trste-
njaka. V njem je nanizal vrsto zanimivih spoznanj strokovnjakov 
vsega sveta o staranju prebivalstva ter o nujnosti soočenja s tem 
problemom. Ugotovitve v celoti veljajo tudi za Slovenijo. Pri nas 
je že zdaj več kot 20 odstotkov ljudi starih več kot 60 let, v dveh 
desetletjih se bo število podvojilo. Danes pribl. 4 odstotke pre-
bivalstva potrebuje stalno oskrbo starostno onemoglih, kronično 
bolnih ali invalidnih oseb, to število se bo povečalo za trikrat. 
Potrebujemo torej programe za zdravo, aktivno in dostojanstveno 
staranje ter za medgeneracijsko solidarnost. Dr. Ramovš pravi: za 
kakovostno staranje.
V Društvu upokojencev se še kako zavedamo problemov, ki na 
različne načine tarejo starejše tudi v naši občini. Društvo nima 
možnosti, da bi te probleme reševalo, smo pa prepričani, da ima 
glede na ustavna in zakonska določila pomembno vlogo občina. 
Res je, da se z raznimi aktivnostmi za starejše in nudenjem po-
moči ukvarjajo razna društva in so pri tem uspešna, strategije 
in organiziranega pristopa k tej problematiki pa nimamo, kar je 
nedopustno. Na našo pobudo je župan sprejel odločitev, da se 
v občini tega lotimo. Strokovna podlaga za to bo študija, ki jo 
je izdelal Inštitut Antona Trstenjaka, pri tem pa je sodelovala 
tudi skupina prostovoljcev, ki poznajo konkretne razmere. Štu-
dija je že »na županovi mizi«, v naslednji številkah pa jo bomo 
predstavili občanom. Naredili bomo vse, da jo bodo novoizvoljeni 
svetniki in župan resno upoštevali in da ne bo postala aktualna 
le do volitev. 
Lokalne volitve bodo hitro tu. V društvu smo se odločili, da ne 
gremo na volitve s svojo listo kandidatov za svetnike in župana, 
marveč bomo pozorno spremljali, kakšne programe in stališča 
glede reševanja problemov starejših bodo imeli kandidati strank 
in samostojnih list. Zato pozivam vse člane društva in druge sta-
rejše, da vsak pri tem aktivno sodeluje in se 18. novembra odloči 
za kandidata oz. kandidate, ki bodo prepričali s svojo verodo-
stojnostjo. Upravni odbor je odločil, da bo kandidate za župana 
povabil medse na predstavitev.
Še to: Upravni odbor bo sprejel nekaj novosti glede organizacije 
izletov, da bo zagotovljena usklajenost s predpisi ter transparen-
tnost glede prijav.
Z delom bo začela dramska skupina. Strokovni vodja Matjaž Re-
pnik vabi vse, ki ste že kdaj igrali ali pa tudi ne, da se oglasite 
njemu ali v pisarni društva.
Predvidoma marca ali aprila bomo v dvorani organizirali veteran-
ski kulturno-zabavni večer.
Zbiramo prijave za šahovsko sekcijo, ki bi delovala v društveni 
pisarni. Vabimo vse, ki še niste člani Društva upokojencev Men-
geš, da se nam pridružite. Združeni v društvo ter povezani lahko 
dosežemo več!

Besedilo in foto: Branko Lipar

Novice za starejšo generacijo, a tudi za vse 
druge!

Spomladi smo v Društvu upokojencev obljubili, da bomo v vsaki številki Mengšana poskrbeli za kako novico ali obvestilo, 
pomembno in zanimivo za starejše. Bolj ali manj nam to uspeva, vendar pa si ob tem želimo, da se s svojimi mnenji 
o problematiki življenja starejših v naši občini oglašate tudi drugi bralci. Vsako mnenje, še posebej če je pobuda, je 
dragoceno.
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Danes pribl. 4 odstotke prebivalstva potrebuje stalno oskrbo starostno 
onemoglih, kronično bolnih ali invalidnih oseb, to število se bo povečalo 
za trikrat

Potrebujemo torej programe za zdravo, aktivno in dostojanstveno 
staranje ter za medgeneracijsko solidarnost



Zdravje in kakovost 
bivanja pomembno 
prispevata k osebni 
sreči in življenjskemu 
zadovoljstvu vsakega 
človeka
Družba kot država ali občina nam omogočata, da vsak sam 
s svojo zavzetostjo lahko uspešno dela in ustvarja. Naj bi! 
S posameznikom napredujeta država in narod. Odgovorni 
za dobro gospodarjenje z našim denarjem za blaginjo in 
varnost pa so izvoljeni predstavniki.

S predlogi in opozorili se v Civilni iniciativi Mengeš ves čas trudimo, 
da bi nam bilo bolje, da dobro ohranjamo in novo gradimo potre-
bam, času in možnostim primerno, s pogledom na izkušnje iz pre-
teklosti in usmeritvami za prihodnost. Mesto Mengeš, naselja Loka, 
Topole in Dobeno tvorijo skoraj idealno občino Mengeš sredi zelenja 
in na stičišču prometnih poti glavnih komunikacij. Pravo mesto na 
deželi. Z obvoznico bo tudi končno urejen, preusmerjen, tranzitni 
promet. No, hrup letal je kljub navajenosti pogosto moteč. Že dalj 
časa opozarjamo, da bi morali prejeti odškodnino ob preseženih 
mejnih vrednostih hrupa, kar je predpisano v Zakonu o letalstvu že 
vsaj petnajst let!
Izzivi in problemi seveda so. Nekatere si naredimo kar sami – pro-
bleme namreč. Večkrat smo vabili vse, ki delujemo v javno dobro, 
na konstruktivne, neformalne, odprte in strokovne pogovore o stva-
reh, ki nas zadevajo. Žal brez odziva. Z izjemo le nekaj posamezni-
kov. Zanimivo pa je, da se v prostem pogovoru v mestnem parku, 
na ulici želimo in znamo pogovarjati. 
Naj ponovim sramotno 'odpovedovanje' alpski vodi izpod Krvavca. 
In tragično, saj so bili naši predhodniki Mengšani glavni pobudniki, 
organizatorji in graditelji – pred šestdesetimi leti! Da se odgovorni 
enostavno požvižgajo na pravico ljudi do zdrave, varne in zanesljive 
ter ekonomične oskrbe s pitno vodo meji že na sabotažo. Namesto 
da bi spoštovali sklepe Sveta Občine Mengeš, da se oskrbujemo z 
alpsko vodo izpod Krvavca, sodelujemo pri obnovi in vzdrževanju. 
Župan g. Jerič dovoli celo rušitev vodovodne povezave! Barbarsko 
in kaznivo ravnanje! Zagotovo!
In zakaj se tako malo ljudi zoperstavlja takim zlim ravnanjem? Se ti 
drugi ne zavedajo, da kdor ni proti (takemu sprevrženemu početju), 
je za! (Mr 9,40)
Sicer pa, kako se glasi tisti izrek? Vse se vrača, vse se plača! Več na 
FB-strani 'facebook.com/CivilnaIniciativaMenges'

Besedilo: mag. Tomaž Štebe, civilnainiciativamenges@gmail.com, 
tomaz.stebe@gmail.com

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

Končano je štiriletno 
obdobje
Spoštovane občanke in občani. V novembru končujemo 
svetniki občine Mengeš štiriletni mandat. Prav je, da se 
ozremo nazaj ter pregledamo rezultate naših odločitev. V 
občinski svet sva bila izvoljena dva predstavnika iz strani 
SLS, in sicer Jože Vahtar, vodja svetniške skupine SLS 
in član Statutarne komisije, in Franc Hribar, član kviaza 
in predsednik odbora za okolje in prostor. Kot prvo lahko 
zapiševa, da sva se stoodstotno udeleževala vseh sej ob-
činskega sveta in sestankov odborov in se tudi drugače 
aktivno vključevala v občinsko dogajanje.

V preteklem obdobju sva s svojim delom skušala vplivati na po-
tek pravilnih odločitev za prihodnost naše občine. Žal smo morali 
vse prevečkrat poslušati očitke nekaterih svetnikov o preteklosti 
(ki so jo sami krojili), namesto da bi se bolj posvečali prihodnosti. 
Vsekakor nam je uspelo pripraviti dokument OPN, ki je temeljni 
dokument urejanja prostora. Ob tem je potrebno poudariti, da je 
vsak dokument tudi živa stvar, ki se spreminja, kot se spreminjajo 
naše navade in življenje. Tako včasih nastajajo pogoji v prostoru, 
ki izvirajo iz nekega drugega časa, ki pa jo nekateri znajo izkoristiti 
(na podlagi takih dokumentov v preteklosti imamo sedaj parkirišče 
tovornjakov).
Veliko je vseskozi polemike okoli oskrbe z vodo, obvoznice in špor-
tne dvorane za OŠ. Kaj reči o tem. Občinski svetniki smo se z 
večino glasov odločili, da damo najprej prednost ureditvi oskrbe 
z vodo in kanalizacije. To je Občini uspelo urediti do začetka leta 
2017. S tem datumom pa so bili postavljeni temelji za dolgo (20 
let) načrtovano nujno potrebno telovadnico – alias športno dvora-
no, ki bo predvsem namenjena naši mladini. Če zapišem, da to 
dvorano nekateri hočejo postaviti tam, kjer je bila prvotno načrto-
vana in z referendumom »podprta«, se sprašujem, ali del politike 
res ne ve, kaj dela, ali pa dela z določenim namenom, da nekomu 
le ne bi uspelo. Če izpostavljamo s tem našo mladino, pa si lahko 
sami odgovorimo – upam, da bomo tudi premislili, ali dati glas na 
nasledjih volitvah zanje.
Obvoznica oziroma nedokončana povezovalna cesta od Kamniške 
do Gorenjske ceste pa je pokazala dejstvo, da je z državo potrebno 
imeti stalen in trd dialog. Tega v preteklosti ni bilo, zato se niso 
ozirali na naše težave s prometom in njegovo varnostjo.
Morda na koncu še o tem: turizem nas bogati, zato podpiramo in 
že več let aktivno delamo na projektu poudarjenem v dokumentu o 
razvoju občine Mengeš – tako imenovani Interaktivni glasbeni cen-
ter Mengeš, ki bi in bo poudaril ter dal vsebino iz naše preteklosti, 
da smo zapisani glasbi – S pesmijo v srcu.
Ko stopamo v novo volilno obdobje, želimo predvsem, da ob voli-
tvah volimo človeka in njegove vrline, ne pa razne stranke ali liste, 
ki so zapisane z všečnimi prislovi. Za vsemi stoji ali ne stoji človek, 
ki je ali ni vreden zaupanja!

Besedilo: Jože Vahtar, za OOSLS
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Skupaj smo dosegli 
že marsikaj, zato se 
prihodnjih izzivov v vaši 
in naši občini ne bojimo
Občina Mengeš je že vrsto let ena izmed najbolj želenih de-
stinacij za priseljevanje v Sloveniji. Ta podatek je vsekakor 
razveseljiv, zato ga je treba zopet izpostaviti, saj dokazuje, 
da se občina razvija v pravo smer. V zadnjih desetih letih 
je bilo vloženih veliko finančnih sredstev v razvoj občine, s 
tem, da je občina Mengeš ena izmed redkih nezadolženih 
občin v Sloveniji. Hkrati pa se je v tem času za posamezne 
projekte pridobilo tudi veliko nepovratnih sredstev iz Evrop-
ske unije.

Obenem imamo tudi prihranjena in rezervirana sredstva, 1,988 
mio evrov, za izgradnjo športne dvorane pri poslovni banki. Da je 
stanje takšno, kot je, smo člani Liste za Občino Mengeš skupaj 
z županom in menoj morali streti marsikateri trd oreh, da so se 
številni, tudi najbolj zahtevni projekti realizirali. Prepričan sem, da 
je bilo marsikaj videnega in manj videnega doseženega v preteklih 
letih, kar je prav gotovo v največji meri vplivalo na odločitev mnogih 
za kraj bivanja, saj imajo občine brez takšnih pogojev velike težave, 
kako obdržati mlade družine v samem kraju.
Žal pa se prav vse ni izšlo po naših željah. Tako je pač v življe-
nju. Nekateri projekti, kljub našim prizadevanjem, zaradi različnih 
razlogov še niso dokončani. Tu mislim predvsem na večnamensko 
športno dvorano in dokončanje obvoznice. Vseeno pa lahko na tem 
mestu poudarimo, da so se prva dela za izgradnjo dvorane že zače-
la. Na tej lokaciji so se začela arheološka izkopavanja, za dokonča-
nje zadnjega kraka obvoznice pa je izbor izvajalca v zaključni fazi.
V prihodnjem mandatu pa želimo predvsem začeti s projektom, o 
katerem morda ni bilo toliko govora, a je še kako pomemben. Gre 
za prenovo mestnega jedra in trga pod kostanji, ki bosta dobila 
popolnoma drugačno podobo. Urbanistična zasnova je že bila javno 
predstavljena in tudi lepo sprejeta. Gre za res izjemen projekt, ki 
se ga v Listi še kako veselimo in smo ponosni, da nam ga je uspelo 
spraviti na »dnevni red«. Seveda pa ob tem ne gre pozabiti na vse 
druge projekte, ki jih nameravamo »zastaviti« v Loki, Topolah, Do-
benu in Mengšu.
Vsa leta smo se župan in člani Liste za Občino Mengeš trudili, 
da Občina ni »zaspana«, da ljudje, ki tu živijo, občutijo Mengeš 
kot prijeten kraj, v katerem radi živijo. Da se da marsikaj z dobro 
voljo urediti in narediti z mnogokrat nam vsem prepotrebno potr-
pežljivostjo. Upam, želim in verjamem, da bo večina vas občank 
in občanov prepoznala vse pridobitve, ki nam jih je skupaj uspelo 
uresničiti. Močna in velika želja nas vseh je, da nas podprete na 
volitvah, saj bomo le skupaj z vašo podporo na volitvah standard 
bivanja lahko še izboljšali.

Besedilo: Bogo Ropotar, Lista za Občino Mengeš

Ureditev mostu proti 
športni ploščadi na 
gmajni v Loki
V zadnjem času so v naši občini prenovili most, ki povezuje 
Špas teater in Staretov drevored. Prenavljajo most iz Men-
gša proti občini Vodice. Oba mostova sta bila še uporabna, 
kot je tudi most v Loki ob športni ploščadi.

Vendar je preozek, nepregleden in nevaren za sprehajalce, zlasti z 
otroškimi vozički. Zato menimo, da bi bilo hkrati z obnavljanjem 
drugih dveh mostov dobro zdaj poskrbeti tudi za prenovo tega mo-
stu. Na njem in v okolici se je namreč zelo povečal promet motornih 
vozil in koles, uporabljajo pa ga tudi pešci. Potrebno je zagotovi 
varnost in preglednost, da ne bi bilo kakšne nesreče. Predlagamo 
takojšen pristop k reševanju tudi tega nevarnega odseka ceste ozi-
roma mostu.

Informativne table
V naši občini je veliko znamenitosti, ki so nekatere že predstavljene 
v knjigah, raznih brošurah ter prospektih Turističnega društva in 
so promocijske narave. Zavzemamo se za postavitev informativnih 
tabel za kulturne objekte v naši občini. To bi bile dvojezične samo-
stoječe table v slovenščini in angleščini, na katerih bi bil zapis o 
pomenu kulturnih objektov, da bi ga lahko spoznavali mimoidoči, 
tako domačini kot drugi.

Besedilo in foto: Matic Slokan, OO SDS Mengeš
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Mengeš iz zraka



Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.

Nič več ni tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.

ZAHVALA
V 73. letu se je od nas poslovil naš dragi 

mož, oče, ata, brat in stric

ANTON OREL
po domače Rajovčev

    
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in tolažilne besede, gospodu župniku za 

lepo opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Mengeš, Zalog, Komendska Dobrava
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

ZAHVALA

Tiho in mirno, kakor je živela,  
se je v 83. letu starosti od nas 

poslovila draga mama, po domače 
Aleškova mama

IVANA ZABRET
rojena Grkman, s Topol

Bljižnji bi se želeli iskreno zahvaliti 
vsem, ki ste se od mame prišli 

poslovit, darovali za sv. maše ali za 
skupino Vera in luč, sveče, cvetje ter 

molili zanjo. 
 Hvala pevcem, g. župniku Marku 
Koširju in gasilcem PGD Topole,  

ki ste njeno zadnjo slovo naredili še 
bolj čuteče.  

Posebna zahvala gre tudi skupini Vera 
in Luč, za še zadnjega maminega 

angelčka. 

Draga mama Ivanka,
ujeta v naša srca z najlepšimi 

spomini, naj vsak tvoj korak angeli 
spremljajo v tišini.

Vsi njeni

ZAHVALA
Tiho in mirno, kakor je živela,  

se je v 83. letu starosti od nas poslovila 
draga mama, po domače Aleškova mama

MARIJA GUNA
 roj. Sajovic (1921- 2018) iz Mengša

    
Poslovila s je od tuzemeljskega življenja. Zah-
valjujemo se vsem, ki ste jo ob njenem slovesu 
spremljali, zanjo molili, darovali za svete maše, 

karitas, sveče, ...

Posebej se zahvaljujemo vsem Vinkovim sobra-
tom duhovnikom in pevcem.

»Gospod naj ji podari večni mir in pokoj.«

Vsi njeni

ZAHVALE - OGLASI

Memento mori
Dolgost življenja našega je kratka

V SPOMIN

IVANKI ZABRET
rojeni Grkman 1936 – 2018

Odšla si tja, kamor so odšli tudi tisti, ki 
si jih imela rada. Tvoj oče Rudi, mama 
Ana, tvoj mož Slavko, sestra Marija, 

brata Janez in France.

Nekaj dni pred tvojo smrtjo sem bil pri 
tebi v Domu počitka Mengeš. Verjetno 

sva se že takrat poslovila. Samo malo si 
imela odprte oči in potem si jih kmalu 

zaprla.

Nismo se velikokrat srečevali. So pa 
spomini, ki jih ne bom pozabil.

Srečanja so bila po navadi za praznik 
Vseh svetih, ko sem vas, trio sestre 

Marijo, Polonco in Ivanko peljal na grob 
vaših staršev v Komendo.

Obvezen pa je bil potem obisk pri 
tvojem bratu, mojem stricu Janezu, kjer 

smo bili pogoščeni.

Ko pa je umrla moja mami, tvoja sestra 
Marija in nekaj dni za njo še moj stric, 

tvoj brat Janez, so naša srečanje zamrla.

Nikoli več ne bo, kot je takrat bilo, a 
upanje ostaja, saj življenje mora teči 

naprej.

Helena, Slavka, Slavko, Franci, Matija, 
držite skupaj, kajti mama vas bo vedno 

opazovala.

Nečak Franci Dolenc z družino

Memento mori 

Dolgost življenja našega je kratka 

 

 

 

 

 

 

 

V spomin Ivanki Zabret 

rojeni Grkman 1936 – 2018 

 

Odšla si tja kamor so odšli tudi tisti, ki si jih imela rada. Tvoj oče Rudi, mama Ana, tvoj mož 
Slavko, sestra Marija, brata Janez in France.  

Nekaj dni pred tvojo smrtjo, sem bil pri tebi v Domu počitka Mengeš. Verjetno sva se že 
takrat poslovila. Samo malo si imela odprte oči in potem si jih kmalu zaprla. 

Nismo se velikokrat srečevali. So pa spomini, ki jih ne bom pozabil.  

Srečanja pa so bila ponavadi za praznik Vseh svetih, ko sem vas, trio sestre Marijo, Polonco 
in Ivanko peljal na grob vaših staršev v Komendo. 

Obvezen pa je bil potem obisk  pri tvojem bratu, mojemu stricu Janezu, kjer smo bili 
pogoščeni. 

Ko pa je umrla moja mami, tvoja sestra Marija in nekaj dni za tem še moj stric, tvoj brat Janez 
so naša srečanje zamrla. 

Nikoli več ne bo, kot je takrat bilo, a upanje obstaja, saj življenje mora teči naprej. 

Helena, Slavka, Slavko, Franci, Matija, držite skupaj, kajti mama vas bo vedno opazovala 

 

Nečak Franci Dolenc z družino 

 

V glasilu Mengšan,  september 2018 je bil pri 
objavi zahvale za Ivanko Zabret  napačno naveden 
del teksta, zato zahvalo v pravi vsebini objavljamo 

ponovno. Za napako se opravičujemo.
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Nisi odšel,
nikoli ne boš,

ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak,
spremljal v tišini.

ZAHVALA

V 42. letu nas je zapustil naš 
dragi

GREGOR KLEMEN
iz Mengša, Zadružniška 30.

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljuje-
mo vsem, 

ki ste bili v težkih trenutkih z nami.
Hvala zdravstvenemu osebju ZD Men-

geš in Domžale ter OI Ljubljana 
za vso pomoč.

Posebna zahvala velja Danijelu Bezku 
za tople besede spominov in slovesa, 
nečakinji Dominiki za nesebično po-
moč, pevcem za zapete žalostinke ter 
prijateljem Rockabillya, ki so z zvoki 
avtomobilov še zadnjič pospremili 

Gregorja na pot.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
sošolcem, prijateljem in sodelavcem 
podjetij Nimrod Škofja Loka, Naton 

Ljubljana, NLB Kamnik in AS Domža-
le ter vsem, ki ste imeli Gregorja radi, 
za vsa izrečena sožalja in številčno 

slovo na zadnji poti.

Žalujoči oče Franc, mama Irena in 
brat Matjaž

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj, nič več ne sliši…

(J. Medvešek)

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 69. letu 
starosti sklenil naš dragi mož, ati, 

dedi, pradedi

BOGOMIL DOLINAR
iz Mengša, Slovenska cesta 77

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena ustna in pisna sožalja, podar-
jeno cvetje, sveče in darovane svete 

maše ter vsem, ki ste se prišli poslovit 
na njegovi zadnji poti.

Hvala gospodu župniku Marku Koširju 
za lepo opravljen pogrebni obred in 

sveto mašo, pevcem za ganljivo petje 
ter pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste imeli Bogomila radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe

ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 82. letu 
starosti sklenila naša draga mami, 

babica, sestra, teta in tašča

PAVLA OREL
Iz Mengša, Novakova ulica 13

Ob njenem slovesu se iskreno zahva-
ljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

znancem, prijateljem
in Župnijski karitas Mengeš za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče, svete 

maše, molitev in
ostale darove.

Posebna zahvala gasilskemu društvu 
PGD MENGEŠ in drugim gasilcem, ter 

župnikoma gospodu
Marku Koširju in gospodu Matjažu 
Križnarju za lepo opravljen cerkveni 

obred.
Zahvaljujemo se tudi dr. Gabrijeli 

Kovač Mohar za vso zdravniško oskrbo 
in podporo.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v 

lepem spominu.

Vsi njeni



Tudi mladi lahko na 
volitvah odigramo 
pomembno vlogo
V letošnji jeseni bodo po štiriletnem mandatnem obdobju 
zopet na sporedu občinske volitve. Občani občine Mengeš 
bomo tedaj znova izbirali posameznike, ki bodo v nadalj-
njih štirih letih zastopali interese nas občanov in si priza-
devali, da bi bilo naše življenje v občini Mengeš še bolj 
kakovostno. Ob tem pa se poraja vprašanje: »Kakšna je 
sploh vloga nas, mladih in ali sploh lahko vplivamo na in-
tenzivnost zastopanja naših interesov«? V naši generaciji 
pogosto prevlada prepričanje, da je udeleževanje na voli-
tvah nesmiselno, ker je politika tako ali tako dolgočasna, 
v prihodnje pa se tako ali tako ne bo nič spremenilo. Te 
nazore pogosto dobimo doma. Slednje se odraža v nizki 
udeležbi mlajših generacij na volitvah, tako v pasivni kot 
tudi v aktivni vlogi.

Ker imamo mladi veliko želja, iz katerih izvirajo tudi ideje, ki pa se 
na žalost pogosto ne uresničijo, sva se odločila, da se priključiva 
Listi za Občino Mengeš (LOM), ki je v preteklosti pokazala največ 
posluha in pripravljenosti za realizacijo naših želja. S tem pa se je 
kvaliteta življenja mladih v naši občini močno zvišala. Tako smo de-
nimo pridobili Mladinski center, Street workout itn. Občina Mengeš 
vsako leto veliko sredstev nameni tudi mengeškim društvom in ra-
zvoju njihovih mladinskih skupin. Kot člana Liste za Občino Mengeš 
lahko s svojimi predlogi in mnenji vplivava na tiste člane, ki imajo 
moč poskrbeti za realizacijo teh predlogov.
Mlade na prihajajočih volitvah pozivava, naj izkoristijo demokratični 
sistem, v katerem lahko vsak subjekt volilne pravice sovpliva na sta-
nje znotraj naše občine. Končna odločitev, ali boste na volitvah ak-
tivno sodelovali, ali pa jih boste prespali, pa je samo v vaših rokah.

Besedilo: Jan Kodela in Tim Janežič

Volitve – praznik 
demokracije (!?)
Glede na to, da sem član volilne komisije, sem razmišljal, 
ali je prav, da izražam svoje mnenje o tej temi. Vendar sem 
se odločil, da nekaj napišem, saj bom pisal bolj na splošno, 
ne o konkretnih osebah. Kot član komisije pa sem le name-
stnik člana. Toliko za uvod in pojasnilo.

Predvsem si želim, da bi bile lokalne volitve 18. novembra res pra-
znik demokracije. S klicajem, ne vprašajem. To pomeni, da bomo 
res izvolili najboljše med nami, ki bodo v našem imenu odločali o 
pomembnih rečeh iz našega vsakdana za jutrišnji dan ter odgovor-
no upravljali naše skupno premoženje. Ki jim bo osnovni interes 
prizadevanje za skupno dobro. Ki se bodo vedno zavedali, da so 
predstavniki ljudske volje ter jim nikoli ne bo treba zardeti, da so 
kdaj ravnali v nasprotju z njo. Ki se jim nikoli ne bo zatresla roka pri 
glasovanju, ker so morda glasovali po tuji volji in ne po svoji morali 
in poštenem prepričanju. 

Želim si tudi, da bi stranke in samostojne liste pri uvrščanju kan-
didatov na liste ravnale odgovorno. To pomeni, da bodo poiskale 
kandidate, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje, imajo že kaj pokazati 
pri delu za javno dobro in v tem delu tudi preverjene moralne norme. 
Iz lastnih izkušenj vem, da izvolitev za člana občinskega sveta pred-
stavlja psihično in čustveno obremenjenost zaradi zavedanja odgo-
vornosti, predvsem pa jemlje veliko časa. Vedno je treba preštudirati 
(ne le prebrati!) gradivo, zbrati še dodatne informacije, o njem logič-
no razmisliti. Tudi pripravljavci gradiv niso brez napak, včasih se pod 
javnim interesom (ne)sramežljivo skriva zasebni interes. Da se razu-
memo, tudi zasebni interes je dragocen, je gibalo napredka, vendar 
pa mora biti vedno jasno, za kaj gre. Dolžnost svetnikov je, da za-
devam dajo pravo obeležje, če je treba in v skladu s tem sprejemati 
odločitve. Javni in zasebni interes nista med sabo skregana, vendar 
je jasno: javni interes določa merila za vključevanje zasebnega. 
Zakaj to govorim? Doslej smo se občani večkrat spraševali, kako je 
bil lahko sprejet neki sklep ali dokument, ki se je posledično pokazal 
za slabega. Potem je včasih kak svetnik sramežljivo priznal, da gra-
diva niti ni dobro prebral in da je glasoval, kot so drugi ali kot je bilo 
dogovorjeno. Je to lahko opravičilo? Ni, to je sramota. Tudi za tiste, 
ki so ga slabo pripravili.
Tudi od nas občanov je močno odvisno, kako deluje odločanje in 
kako se izvaja soodločanje. Ali imamo dovolj informacij, da soodlo-
čamo, da dajemo pobude, postavljamo zahteve in vprašanja, priča-
kujemo pojasnila, zahtevamo odgovore? Osebno mislim, da ne. Od 
sredstev obveščanja imamo na razpolago le občinsko glasilo in še 
to le enkrat mesečno. Ni kaj, lepo glasilo imamo, bolj kot okoliške 
občine. Vendar ima pomanjkljivost: vse preveč je vsebin s slikami o 
tem, kaj se je zgodilo, koliko metrov asfalta je bilo položenega, kdo je 
prerezal trak, kakšen je bil izid športnega srečanja itd. Razvojni na-
črti, programi, dileme . . . o tem pa beremo redkokdaj. Predstavljeni 
načrti za mandatno obdobje po letih: kaj se bo delalo, kje, za koliko 
denarja, utemeljitev za vse to, potem pa še češnja na torti: povabilo 
občanom, naj sodelujejo s pripombami in predlogi – to bi bilo tisto 
pravo. Pa še izvedba v dveh fazah! To bi bil dokaz zrelosti župana 
in zaupanje občanom, ki bi jih motiviralo za sodelovanje. Saj za to 
navsezadnje pri demokraciji gre, ne? Sodelovalno upravljanje lokalne 
skupnosti je resda veliko težje, kot sprejemanje odločitev v imenu in 
na račun občanov brez obveznosti za napačne ali slabe odločitve. Je 
pa dragoceno in bistveno za sodobni čas. 
Predlagam torej, da pred letošnjimi lokalnimi volitvami od kandida-
tov in kandidatk (!) za župana ter člane občinske sveta zahtevamo 
pojasnila, kako bodo varovali javni interes, zdravo življenjsko okolje 
brez hrupa, smradu, nevarnosti za škodljiv zrak in onesnaženja vode, 
zagotovili kakovostno informiranost o razvojnih zadevah ter izboljšali 
upravljanje občine z večjim sodelovanjem občanov. Čim bolj konkre-
tno. Da se ne da? Vse se da, če je volja in znanje.

Besedilo: Branko Lipar

PISMA BRALCEV
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OBČINA MENGEŠ

Vse občanke in občane vabimo, da se udeležijo 

slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, 
ki so umrli v vojni ali zaradi vojne,

v sredo, 31. oktobra 2018

ob 10. uri, pri spomeniku žrtvam NOB v Loki pri Mengšu,

ob 11. uri, pri spomeniku talcem na Zalokah v Mengšu.

Vljudno vabljeni.
Občina Mengeš

Vabimo vas na predstavitev knjige

avtorja Matjaža Brojana
SLAMNIKI POD GOBAVICO,

ki bo v petek, 19. 10. 2018, ob 18. uri v gradu Jablje.

Matjaž BROJAN                                                               Franc JERIČ, župan
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  Okrepčilo bo na 10 km trasi pri Rovšekem mostu (6 km).

REKREATIVNI TEK

5. TEK OBČINE MENGEŠ
SOBOTA, 10. november 2018  

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

 *DENARNA NAGRADA ZA REKORD PROGE*

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

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

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

ORGANIZATOR: KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ

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

PRIJAVE 
Prijava do četrtka, 8. novembra 2018, poteka prek spletne strani prijavim.se. 
Prijavljeni udeleženci na spletni strani prijavim.se bodo rezervirali startano številko. 
Prijavnina zanje bo 12 EUR, ki jo bodo poravnali na registracijskem pultu na dan teka,  
pri prevzemu startnih številk.   

PRIJAVNINA – plačilo prijave
Otroški tek je brezplačen.
Prijavnina je enotna za 5 km in 10 km trasi in je do četrtka, 8. novembra 2018, 12 EUR, na 
dan teka pa 15 EUR. Prijavnina se bo poravnala na dan teka, pri prevzemu startnih številk. 

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

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

KATEGORIJE

Otroci 600 m O1
do 10 let

Ženske

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

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

Moški 

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

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

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

POKROVITELJI
Glavni pokrovitelj je 
OBČINA MENGEŠ.

Občina Mengeš


