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"Želim si, da bi Občina
organizirala javne tribune
za mlade. Čeprav bi se jih
najverjetneje udeležila zgolj
peščica najbolj zainteresiranih
mladih, bi bila Občina
seznanjena z našimi željami in
pričakovanji. Za začetek pa je
kot rdeča nit nujna vizija, ki bi
bila vodilo za spremembe na
tem področju."
Matevž Štepec
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od SEPTEMBRA 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
* VIKEND OBNOVA PROSTOROV MC – PROSTOVOLJSKA AKCIJA, o terminih akcij sproti obveščamo preko fb. Vabljeni vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri
obnovi prostorov (Blanka Tomšič)
*PREDSTAVITEV METODE BRAINOBRAIN, v sredo, 12.9., ob 18:00, v Mladincu (Tanja Logar)
*OTOK SONCA, športno, ustvarjalen, zabaven program, v soboto, 22.9. in v nedeljo, 23.9., od 11.00 do 16.00, na Mihaelovem sejmu (Blanka Tomšič)
* POVEZAVA MED ČUSTVI IN ZDRAVJEM, v sredo, 26.9., ob 18:00, v Mladincu (Andrej Pešec)
*Zanimivo popotovanje – GRUZIJA IN ARMENIJA, v sredo, 3. 10., ob 18:00, v Mladincu (Agata Štular)
*Movie night – KUNG FU PANDA2, v soboto, 6.10., ob 17:00, v Mladincu (Sara Petrovčič)
*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)
* KOŠARKARSKI TURNIR TROJK, v soboto, 8.12, ob 15:00, v Mladincu (Simon Štebe)
PLES in VADBA
* HIP HOP, pionirska skupina, v torek in četrtek, od 18:00 do 19:00; mladinska skupina,v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00, članska skupina, v torek in
četrtek, od 20:00 do 21:00 ; hip hop urice za mlajše (predšolske),ob četrtkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinskega centra (Sanja Tomšič )
*PILATES ZA NOSEČNICE, po dogovoru, prijava na drustvo.aia@gmail.com, v prostorih Mladinca (Sanja Tomšič)
*PILATES, ob torkih, od 17:00 do 18:00, v prostorih Mladinca(Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVETOVANJE
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob ponedeljkih, od 16:00 – 21:00 (ali termin po dogovoru), za mlade od 10. leta dalje, dijake in študente, v Mladincu (Rok Resnik
idr.)
*BREZPLAČNA SVETOVALNICA ZA MLADE v Mladincu, anonimno, info in prijave na aia.svetovalnica@gmail.com. (Urška Vahtar, prakt.psihoterapije transakcijske
analize (dr. Milivojevič). Mental Coach (certif. ISMCA, SSPS).
*TEČAJ ANGLEŠČINE, pričetek 1.10.2018: 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)
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo
biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu
s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave
ali neobjave, krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne honorirajo. Potrebno jih je oddati v
formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne fotografije
(vsaj ena je obvezna k vsakemu članku) pošiljajte kot samostojne datoteke v .jpg
formatu ter velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in
navedite avtorja. Dolžina prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki,
v vsakem primeru pa je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za
naslednjo številko je zadnji dan v mesecu. Prispevki oddani po tem roku ne bodo
objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte do 30. septembra 2018
MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.
menges.si; Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490 844, e-pošta: mengsan@menges.si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Matej Hribar,
Aleš Janežič, Bogo Ropotar, Jože Vahtar, Tomaž Štebe, Mirjan Trampuž;
Uredniški odbor: Štefan Markovič, Blanka Tomšič; Lektoriranje: Grega Rihtar s.p.
(za Artline d.o.o.); Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o., tel.: 01 7291190, artline.
design@siol.net, www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Oglasi in zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 7247106, e-pošta irena.
kosec@menges.si; Naklada: 3.000 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je
brezplačna in jo dobijo praviloma vsak drugi petek v mesecu vsa gospodinjstva v
občini Mengeš, vpisana je v razvid medijev MK pod zaporedno številko 357.
Spletna izdaja: Mengšana ISSN 2536-3999
Zgodba z naslovnice: prejemnik Trdinove nagrade, Matevž Štepec, foto: Edvard
Vrtačnik
Naslednja številka Mengšana izide v petek, 12. oktober 2018

Največja prireditev v
Mengšu
Dopuste smo zaključili in šoloobvezni otroci so si znova
oprtali svoje torbe in nahrbtnike. Bogata letina je skorajda
pospravljena, našo prelepo Gobavico pa so obarvale in odišavile prve ciklame, znanilke jeseni. Jesen je tudi čas, ko se
ob redkih priložnostih podružimo in poveselimo, saj bomo
kmalu na pragu zime, ki nas bo nehote zaprla v naše domove. Ena takih priložnosti je prihajajoči "Sejem v Mengšu".
Tradicionalen sejem s svojim izjemno bogatim zabavnim in kulturnim tridnevnim programom, ponuja priložnost prijetnega druženja vsem generacijam, od malčkov pa do najstarejših. Svoje čute
bomo lahko razvajali s poslušanjem melodij izvrstnih glasbenikov,
ogledom likovnih del naših likovnikov, z okušanjem raznotere jedače in pijače organizatorja in stojničarjev. Pod svojimi prsti bomo
lahko otipali čudovite izdelke rokodelcev. Predvsem starejši pa se
boste lahko z vsemi čutili vrnili v čas vaše mladosti ob prikazu
običajev "ohceti po stari šegi" ter prikazih starih kmečkih opravil.
Lahko se boste vrnili v prelepe spomine, mlajši pa spoznali nekaj
zgodovine svojih prednikov.
Pri pripravi programa in organizaciji sejma se vedno znova trudimo ohranjati stare običaje in tradicijo, zato bomo veseli, če boste
naša prizadevanja in prizadevanja domačih društev ter nesebičnih
posameznikov podprli s svojim obiskom ter na ta način prispevali
svoj delež h krepitvi pripadnosti domači občini in okolju, v katerem bivate.
Vabljeni torej, da se podružite z nami, svojimi bližnjimi in sovaščani na 26. Sejmu v Mengšu. Če pa vam ne bo uspelo, se zagotovo
snidemo na jesenski Kuh’ni v Mengšu, v mesecu oktobru.
Boštjan Zadravec
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Z optimizmom v svetlo in
lepo prihodnost
Verjetno se je že marsikdo v življenju znašel v težkem ali celo
brezizhodnem položaju. Ali pa se je moral spopadati z obilico,
na prvi pogled nerešljivimi problemi in težavami. A vendarle
se nekateri uspešno prebijajo skozi vse to, kar jih pesti. Kako?
Z optimizmom. Ne glede na to, v kakšni situaciji so, nikoli ne
izgubijo optimizma ter pozitivnega pogleda na svet in življenje.
Sam občudujem takšne ljudi in se sprašujem, kako jim to uspeva. Kako v danem trenutku najdejo tisti kanček optimizma,
ki preusmeri negativne misli, izboljša razpoloženje ter spremenil tok življenja? Odgovor na to vprašanje je vse prej kot lahek.
Kako na svoje težave in probleme ter življenje gleda posameznik, je namreč odvisno predvsem od njegovega značaja. Ta dejansko odloča, kako
nekdo v določenem trenutku reagira. Nekateri menijo, da je človekov značaj tisto, s čimer se vsak rodi oz. podeduje od svojih staršev ter nosi s seboj
celo življenje. Torej, bi lahko temu rekli, da se optimistični ljudje rodijo?
Menim, da to vsekakor ne drži povsem. Na človekov značaj in optimizem
namreč vpliva tudi mnogo dejavnikov: vzgoja staršev, okolje, v katerem je
posameznik odraščal, šola, medosebni odnosi, mediji, splošna družbena
klima itd. Če na primer otrok vsak dan doma posluša, kako je vse slabo,
kako se nič ne da, kako je vse pokvarjeno ipd., bo kaj kmalu tudi sam
začel tako razmišljati. Na stvari in dogodke bo gledal negativno in pesimistično, v ljudeh bo iskal predvsem napake ter svoje probleme dojemal kot
nekaj zelo slabega. Pa čeprav bo v življenju deležen popolnoma drugačnih
izkušenj kot njegovi starši. Velik vpliv na to, kako otroci in odrasli dojemajo
svet okoli sebe, imajo tudi »prijatelji« mediji. Tukaj mislim predvsem na
spletne medije (tudi nekateri pisani mediji ne zaostajajo dosti za njimi) in
seveda družbena omrežja. Kakšno moč ima splet na ljudi, se kljub dvajsetin večletnemu obstoju interneta sploh ne zavedamo. Priznam, da se tudi
sam tega ne zavedam. Poplava negativne vsebine, lažnih novic, popačene
realnosti, sovražnosti in nestrpnosti … Z vsem tem smo ljudje dnevno
»bombardirani« na vsakem koraku. Žal pa prepogosto pesimizem privlači
množice bolj kot optimizem. Nas Slovence očitno še posebej, saj nam (kot
družbi) optimizma pogosto primanjkuje. Vsekakor ni lahko biti optimističen vedno in povsod. Tudi sam pri sebi občasno pogrešam več optimizma
in pozitivnega razpoloženja. Ni lahko prav vsakič videti kozarec na pol
poln ali v vsaki tragediji novo priložnost, čeprav bi si to še kako želel(i).
Pa vendarle lahko sebi naredimo veliko uslugo, če se na dolgo in široko
izogibamo pesimističnih ljudi in negativnega okolja. Ni enostavno, se pa
splača potruditi.
Spoštovani bralci, ko boste brali te vrstice, bodo otroci, naše največje bogastvo, že močno zakorakali v novo šolsko leto. Leto polno novih izzivov in
priložnosti, ne samo zanje, temveč tudi za vas, starše in učitelje. Ob tem je
še toliko bolj pomembno in družbeno odgovorno, da se vsi skupaj potrudimo ter otrokom in mladim s svojim optimizmom pokažemo, da so problemi vedno rešljivi in da so lahko samo izziv za boljšo prihodnost. Vredno se
je potruditi. Če vidimo preteklost kot izkušnjo za prihodnost sem prepričan,
da je lahko optimizem priložnost, ki nam vsem daje moč pozitivnosti.
Bogo Ropotar, podžupan
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Častni občani na
skupnem kosilu, na
povabilo župana Občine
Mengeš
V torek, 28. avgusta, je župan Občine Mengeš na kosilo povabil častne občane občine Mengeš, Petra Krušnika, Franca
Blejca, Mateja Blejca in Jožeta Mlakarja.

Povabilu župana so se odzvali vsi častni občani občine Mengeš, Peter
Krušnik, Franc Blejc, Matej Blejec in Jože Mlakar

Na kosilu na Mengeški koči so častni občani in župan ob sproščenem
vzdušju poklepetali o preteklih dogodkih in načrtih za prihodnost.
Besedilo in foto: Občinska uprava

POPRAVKI
V rubriki Popravki in odgovori so v skladu s 26. členom Zakona o medijih objavljena pojasnila oziroma
odgovori k navedbam:
•

•

•

občinske uprave v prispevku "Gradnja Športne dvorane,
nerazumno zadrževanje postopkov s strani Civilne iniciative Mengeš" (Mengšan, julij 2018, str. 6) z naslovom
"Postopke za veliko športno dvorano na neprimerni lokaciji 'zadržuje' župan že 10 let";
občinske uprave v prispevku "Posebna obrazložitev glede sredstev za gradnjo Športne dvorane Mengeš" (Mengšan, junij 2018, str. 6) z naslovom "Športna dvorana
Mengeš županova talka – 10 let za krepko več kot pol
milijona evrov";
župana "Politika je delovanje za skupno dobro, zakaj
lasten interes ni sankcioniran?" (Mengšan, julij 2018,
str. 4) z naslovom "Župan trdi, da je projekt za veliko športno dvorano pripravljen in se takoj lahko začne
graditi".

OBČINA

Nov moderen bencinski servis družbe Petrol, d. d., bo omogočal polnjenje vseh uveljavljanih virov energije, od točenega goriva, eko plina do električne
energije.

Družba Petrol z novo investicijo do modernega
bencinskega servisa na severnem delu Mengša
V mesecu avgustu je družba Petrol, d. d., začela gradnjo bencinskega servisa ob severnem krožišču mengeške obvoznice.
Moderen bencinski servis bo poleg točenja goriva ponujal tudi električno polnjenje, eko plin, restavracijo, trgovino in avtopralnico. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je zadovoljen z investicijo družbe Petrol, d. d.: »Občina Mengeš bo tako dobila
moderen bencinski servis. Veseli pa smo, da se je investitor odločil tudi za ohranitev edine bencinske črpalke v Mengšu, ki je
sedaj postala že nepogrešljivi del kraja.«

Bencinski servis Petrol v naselju ostaja, saj je postal nepogrešljiv del
kraja.

Bencinski servis se gradi na severni vpadnici v Mengeš in neposredno ob obvoznici občine Mengeš. Celotna površina bencinskega servisa je več kot 3.700 m2, največji del bo obsegalo območje za polnjenje, tako za dizelsko in bencinsko gorivo kot za
alternativne energetske vire, kot sta eko plin in elektrika. Poleg
rednih storitev, ki jih omogoča tudi že obstoječi bencinski servis v
občini, polnjene pnevmatik, vode, plina v jeklenkah in drugo, bodo
na novi lokaciji tudi večja trgovina, restavracija in avtopralnica. Po
zagotovilih investitorja bo bencinski servis Petrol začel delovati še
pred koncem leta 2018.
Besedilo in foto: Občinska uprava

V času poletnih počitnic DARS objavil razpis za
oddajo ponudb za izbor izvajalca del za gradnjo
manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš
V poletnih mesecih se je zaradi posredovanja Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ugodno končal zaplet z objavo razpisa
za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. Nadzorni svet družbe DARS je po ponovnem pregledu dokumentacije ugotovil, da ni zadržkov za objavo razpisa za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela
obvoznice v Občini Mengeš. Razpis je bil takoj objavljen in rok za oddajo ponudb se bo s podaljšanjem roka zaključil v prvi
polovici septembra 2018. Družba DARS bo, po zagotovilu dr. Tomaža Vidica, predsednika uprave Družbe DARS, takoj po
zaključenem roku za oddajo ponudb nadaljevala s postopkom za izbiro izvajalca.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je razplet komentiral: »Za gradnjo
obvoznice si prizadevam že ves čas županovanja, ob podpori ministra
pa intenzivno že več kot dve leti. Kljub vsem prejetim zagotovilom je bilo
ključno, da so me pri zapletu na družbi DARS za rešitev nastale situacije
podprli dr. Peter Gašperšič, takrat minister RS za infrastrukturo, mag.
Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet, Vili Žavrlan,
predstavnik Uprave družbe DARS, Aleš Hojs, direktor za področje cest in
razvojnih projektov DRI – upravljanje investicij, Peter Ložar, župan Občine Trzin, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice in občani Mengša.«
V začetku meseca julija je bila občina obveščena, da je Nadzorni svet
družbe DARS zadržal objavo razpisa za izbor izvajalca del za gradnjo
manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. Hiter in jasen odziv
Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ki je k predstavitvi stališč povabil

tudi vse predstavnike vpletenih institucij, je prepričal Nadzorni svet družbe DARS, da je znova pregledal dokumentacije in se odločil za objavo
razpisa.
Razpis za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v
Občini Mengeš je bil na portalu javnih naročil objavljen 31. julija 2018.
Rok za oddajo ponudb pa je bil naknadno podaljšan do 14. septembra
2018. Izbran izvajalec bo moral 1840 metrov dolg odsek manjkajočega
dela obvoznice v občini Mengeš zgraditi v 10 mesecih. V okviru projekta
bosta pri naselju Topole urejeni avtobusni postajališči in pešpot do naselja. Na določenih odsekih bo obvoznica zavarovana tudi s protihrupnimi
ograjami.
Besedilo: Občinska uprava
Mengšan – september 2018
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V času poletnih počitnic
za varno pot v šolo
zarisane talne oznake za
pešce na Muljavi
Občina Mengeš je s ciljem izboljšanja prometne varnosti predvidela ureditev javne poti Muljava v prijaznejšo in varnejšo za
pešce. Cesta je predvidena tudi kot varna pot v šolo. V ta namen
je bil izdelan elaborat prometne ureditve, ki predvideva označbo
pasu za pešce s horizontalnimi in vertikalnimi označbami.
Elaborat je za povečano varnost pešcev v prometu predvidel označitev koridorja – stezo za pešce, saj na območju Muljave ni pločnikov.
Cesto pa kot dostop do šole uporablja mnogo šolarjev.
Pas za pešce je označen z modro barvo, kar je skladno s Pravilnikom
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Talne cestne
oznake so bile zarisane v času šolskih počitnic, ker je bilo manj prometa in pred začetkom šolskega leta, ker so hkrati tudi del projekta
zagotavljanja varnejših poti v šolo.

Talne cestne oznake so bile zarisane v času šolskih počitnic, ker je bilo
manj prometa in pred začetkom šolskega leta, ker so hkrati tudi del
projekta zagotavljanja varnejših poti v šolo

Besedilo in foto: Občinska uprava

Svetovni pobudi World Cleanup Day 2018 in
slovenski akciji Še zadnjič se je pridružila tudi
Občina Mengeš
Organizatorji čistilnih akcij v Občini Mengeš so se ob povabilu k akciji Še zadnjič oziroma k svetovni pobudi World Cleanup Day
2018 srečali s povsem drugačno situacijo kot leta 2012, ko je bilo v čistilni akciji Očistimo Slovenijo v občini Mengeš zbranih več
kot 10 kontejnerjev nepravilno odloženih odpadkov. Od leta 2012 dalje se je količina nepravilno doloženih odpadkov v občini hitro
zniževala. Pri pripravi pomladne čistilne akcije leta 2018 so se organizacije odločili za čiščenje na 4 lokacijah in zbrali manj kot
zabojnik nepravilno doloženih smeti. Po pregledu terena pred organizacijo vseslovenske čistilne akcije pa so se organizatorji in
koordinatorji Turistično društvo Mengeš, Turistično društvo Dobeno, vaški odbor Loka in vaški odbor Topole dogovorili, da se bo
čiščenje nepravilno odloženih odpadkov izvajalo na območju Drnovega. Akciji so se pridružili predvsem z namenom osveščanja
o pomenu zmanjševanja odpadkov, ločenega zbiranja in ponovne uporabe odpadkov že v gospodinjstvu.
Osveščanje o pomenu pravilnega odlaganja odpadkov je prav gotovo
dolgotrajen proces, ki se začne že v vrtcu in šoli. V Vrtcu Mengeš tako
izvajajo projekt Eko vrtec kot način življenja, ki najmlajše uči okoljske
odgovornosti. Na Osnovni šoli Mengeš poteka izobraževanje o ekološkem načinu življenja v okviru projekta Eko šola kot način življena.
V oba projekta otroci aktivno vključujejo tudi starše, saj pridobljeno
znanje o pozitivnem odnosu do okolja, zdravem načinu življenja v zdravem okolju, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov širijo v svojih družinah. Pomemben del k vzgoji odgovornega odnosa do okolja
izvaja tudi JKP Prodnik, ki s pomočjo vesoljčka Grini v igralnici Grini
in Smetolovaj, Grinijevih novic, Grinipedije in Grinijevih zapovedi skozi
igro vključuje najmlajše. V letu 2017 je bil poseben dan namenjen tudi
predstavitvi možnosti recikliranje oziroma ponovne uporabe odpadkov
že v gospodinjstvu.
Poleg zgoraj opisanih izobraževanj je pomemben del odgovornega odnosa do okolja tudi urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov, tako v
gospodinjstvih, posebnih odvozov kot na ekoloških otokih ter v Centru
za ravnanje z odpadki Dob. Že v gospodinjstvu lahko z ločevanjem odpadkov bistveno zmanjšamo obremenitev okolja, saj lahko ločujemo embalažo, papir, steklo, biološko razgradljive odpadke, nevarne ali posebne
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odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke,
tekstil od drugih gospodinjskih odpadkov. Pri tem imamo v občini Mengeš organiziran sistem ločenega zbiranja embalaže, biološko razgradljive
odpadke in drugih gospodinjskih odpadkov v zabojnikih, zbiranje papirja,
stekla, tekstil in odpadno električno, elektronsko opremo na ekoloških
otokih ter zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov in kosovnih odpadkov
v posebni akciji, ki poteka dvakrat letno (spomladi in jeseni). Seveda pa
lahko presežke spodaj opisanih odpadkov občanke in občani brezplačno
odložijo tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
Besedilo: Občinska uprava

Vse občane in občanke vabimo, da se nam v vseslovenski čistilni akciji Še zadnjič v soboto, 15. septembra
2018, ob 9. uri pridružijo na parkirišču pred objektom
na Drnovem (Kamniška cesta 65, 1234 Mengeš).

Talne cestne oznake za
varne poti kolesarjev
Na Občini Mengeš ugotavljamo, da se v poletnih mesecih vedno več posameznikov odloča za prevoz na delovno
mesto ali drugam s kolesom. Ker se želijo kolesarji izogniti
najbolj prometnim, navadno regionalnim cestam, za svojo
pot izberejo lokalne, povezovalne poti med naselji. Le-te
navadno nimajo primerno urejenih kolesarskih poti oziroma
niso dovolj široke za varno kolesarjenje, pogosto pa jih za
bližnjico uporabljajo tudi vozniki avtomobilov. Za zagotavljanje prometne varnosti omenjenih kolesarjev smo se na
občini odločili za označitev koridorjev za kolesarje oziroma
za talne oznake kolesarskih poti.

Franc Jerič, župan
občine Mengeš, pozdravil
prvošolčke in razveselil
z novico o pridobitvi
gradbenega dovoljenja
za Večnamensko športno
dvorano Mengeš
V ponedeljek, 3. septembra 2018, je Osnovna šola Mengeš
sprejela 104 nove učenke in učence. Zanje in za njihove
starše so pripravili poseben sprejem v telovadnici.

Septembra se bodo na območju Večnamenske športne dvorane Mengeš začela predhodna arheološka izkopavanja

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Na Občini Mengeš si že dalj časa prizadevamo, da bi zagotovili varne kolesarske
povezave med naselji, saj podpiramo prevoze na delo in drugam s
kolesom. Prav zato smo se v začetku leta pridružili regionalnemu
projektu ureditve regionalnih kolesarskih povezav, ki ga vodi Občina
Kamnik. Pa vendar je bilo poleti število kolesarjev nad pričakovanji,
zato smo se odločili, da zanje zagotovimo večjo varnost v prometu.«
Občina je pripravila elaborat za izvedbo označbe prometnega pasu
namenjenega mešanemu prometu s horizontalnimi oznakami, simboli kolesa in dodanima dvema puščicama v smeri vožnje. V letošnjem letu so se talne oznake namenjene kolesarjem izvedle na
lokalni cesti Mengeš–Loka oziroma po Liparjevi in Trzinski cesti.
Na Občini Mengeš verjamemo, da bo tudi dolgoročna rešitev, izgradnja regionalnih kolesarskih povezav, ki je predvidena v omenjenem
regionalnem projektu, realizirana v prihodnjih letih.

Najprej jih je pozdravil Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole
Mengeš, nato pa še Franc Jerič, župan Občine Mengeš, saj je občina
ustanoviteljica šole: »Ponosen sem, da vas lahko pozdravim v tako
velikem številu, tako otroke kot starše in da lahko pohvalim šolo,
ki jo bodo sedaj obiskovali tudi vaši otroci. V širši regiji je poznana
tako po dobrem vodstvu kot po dobrih učiteljih in kot prostor, kjer se
učenke in učenci dobro počutijo in se uspešno pripravijo na prehod
v srednjo šolo. Kot ustanovitelj se občina stalno trudi izboljšati pogoje za delo in učenje. V času poletnih počitnic tokrat ni bilo večjih
investicij, saj smo se intenzivno ukvarjali s pridobitvijo gradbenega
dovoljenja za Večnamensko športno dvorano Mengeš. Priprave na
gradnjo so v polnem teku, septembra se bodo na območju športne
dvorane začela predhodna arheološka izkopavanja.« Na koncu je
župan novim učenkam in učencem zaželel prijeten začetek šole ter
zanimivo in uspešno šolanje.
Nove učenke in učenci so nato tudi skozi igro spoznali svoje učitelje
in pomočnike, sošolce ter skupaj s starši obiskali svoje razrede.
Prijetno druženje je vsekakor obljubljajo zanimivo in otroške radosti
polno šolsko leto.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Besedilo in foto: Občinska uprava

V letošnjem letu so bile talne oznake namenjene kolesarjem izrisane
na lokalni cesti Mengeš–Loka oziroma po Liparjevi in Trzinski cesti
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Obnova brvi čez Pšato
pri Kulturnem domu
Mengeš
Občina Mengeš je pri pripravi proračuna za leto 2018 znova
pregledala stanje brvi in mostov v občini ter se odločila, da bo
zaradi dotrajanosti v letu 2018 obnovila eno brv in en most.
Uspešno je zaključena obnova brvi čez Pšato pred Kulturnim
domom Mengeš, medtem ko sanacija mostu na cesti Mengeš
Vodice še poteka.

Obnovam vodovodnega
omrežja na Šubljevi,
Šolski in Janševi ulici
bo sledila še obnova na
Zoranini in Trubarjevi
ulici ter sanacija
črpališča v Mali Loki
Tudi v letu 2018 je Občina Mengeš v sodelovanju z Javnim
komunalnim podjetjem Prodnik v poletnih mesecih, ko je zaradi šolskih počitnic manj prometa, nadaljevala z obnovo vodovodnega in kanalizacijskega sistema. V poletnih mesecih
se je začela zamenjava glavnega voda s hišnimi priključki ter
točkovna sanacija kanalizacije na treh ulicah, na Šubljevi,
Šolski in Janševi ulici v skupni dolžini več kot 800 m.

Obnovljena brv predstavlja pomembno izboljšavo za vse obiskovalce Športnega parka Mengeš ter za vse učenke in učence varnejšo pot v šolo

V začetku šolskih počitnic je bila ob brvi čez Pšato pred Kulturnim domom Mengeš najprej postavljena nadomestna, začasna brv. Sledili sta
odstranitev kovinske konstrukcije in obnova temeljev, ki so bili prilagojeni novi kovinski konstrukciji. V drugi polovici avgusta je sledila montaža nove konstrukcije brvi, namestitev pohodnih, masivnih lesenih tal
in nove ograje. Obnova je bila končana pred začetkom šolskega leta.
Obnovljena brv predstavlja pomembno izboljšavo za vse obiskovalce
Športnega parka Mengeš ter za vse učenke in učence varnejšo pot v
šolo.
Besedilo in foto: Občinska uprava

Obvestilo uporabnikom obnovljene
brvi čez Pšato pri Kulturnem domu
Z začetkom novega šolskega leta 2018/2019 je bila zaradi
dotrajanosti stare brvi, za uporabnike odprta nova brv čez Pšato. Zasnova nosilne kovinske konstrukcije nove brvi je enaka
stari brvi. Pri obnovi brvi so bili obnovljeni oporniki na obeh
straneh, celotna nosilna konstrukcija iz jekla vključno z ograjo, lesena podkonstrukcija in leseni tlak (iz hrastovih letev) ter
obrežno zavarovanje pod oporniki s kamnom v betonu. Po končanih delih je na lesenem držalu ograje vidno izločanje tanina (temni odtenki), kar je normalen naravni proces pri lesenih
hrastovih konstrukcijah.
Prav tako je moč opaziti tanine na konstrukciji jeklene ograje, ki
se lahko zamenja za rjo, ki pa seveda to ni. Sama konstrukcija
je vroče cinkana in barvana v grafitno sivi-črni barvi, zaradi
same tehnologije cinkanja je v konstrukciji mostu in ograji videti luknje, ki se morajo pustiti zato, da se konstrukcija brvi in
ograje pocinka tudi z notranje strani in seveda, da pri cinkanju
le-ta odteče iz notranjosti konstrukcije. Sama tehnologija vročega cinkanja se uporablja za zaščito jeklenih konstrukcij, ki so
izpostavljene zunanjim vremenskimi vplivom zato, da se doseže
dolgotrajna zaščita pred rjo jeklene konstrukcije.
Temni odtenki na konstrukciji torej niso rja, ampak tanin, ki se
odceja iz lesa in tudi umazanija iz ozračja in dežja.
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Obnova vodovoda na Šolski ulici, ki je bila potrebna tudi zaradi prilagoditve trase vodovoda načrtovani gradnji Večnamenske športne dvorane
Mengeš, je bila zaključena v zadnjem tednu avgusta, pred začetkom
novega šolskega leta. Obnova vodovoda na Šubljevi ulici se je združila z
gradnjo hitrostne ovire v obliki izvennivojskega križišča, ki je bilo zgrajeno
pri izvozu iz Šubljeve ulice na Grobeljsko cesto. Ukrep bo med drugim
pripomogel tudi k prometni varnosti, saj bosta hkrati s hitrostno oviro
izdelana tudi dva prehoda za pešce, s čimer bo krajanom omogočeno
varno prehajanje čez cesto, kar do sedaj ni bilo možno prej kot pri gasilskem domu. Obnova vodovoda na Janševi ulici se bo zaključila s prenovo
celotnega cestišča predvidoma v mesecu oktobru.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je vsem prebivalcem omenjenih in
sosednjih ulic zahvalil za razumevanje in potrpljenje pri zastojih in drugih
nevšečnostih, ki so posledica obnove oziroma gradbenih posegov: »Skupaj z JKP Prodnik si prizadevamo za izvedbo rednih vzdrževalnih del na
najbolj dotrajanih odsekih vodovodnega omrežja v občini, saj je to edini
način za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo iz pipe.«
V JKP Prodnik in na Občini Mengeš zagotavljamo, da se bo z rednimi
in sistematičnimi investicijami na vodovodnem omrežju nadaljevalo v
skladu z razpoložljivimi sredstvi in potrebami na celotnem območju občine Mengeš. V planu obnov za prihodnje leto sta Zoranina in Trubarjeva
ulica ter sanacija črpališča v Mali Loki. Sredstva za obnovo vodovoda so
zagotovljena iz omrežnin.
Besedilo in foto: Občinska uprava

Vzrok za obnovo vodovoda na Šolski ulici je dotrajanost in prilagoditev trase
vodovoda načrtovani gradnji Večnamenske športne dvorane Mengeš

Še v letošnji gradbeni
sezoni bo obnovljen vsaj
del ceste na spodnjem
Dobenu
Občina Mengeš je v poletnih mesecih pridobila vsa potrebna
dovoljenja in projekt ter sredstva za gradnjo oziroma rekonstrukcijo kratke, a tehnično izredno zahtevne ceste na Dobenu. Predvideno je, da se bo najprej gradil tehnično zahtevnejši del ceste, ki se bo po končani gradnji zavaroval tudi z
mrežami sidranimi v skalo. Na celotni dolžini ceste v dolžini
skoraj 330 m, ki bo z muldo in bankino široka 3,5 m, bo urejeno še izogibališče in odvodnjavanje, zgrajena javna razsvetljava ter zamenjan vodovod s hišnimi priključki. Ocenjena
projektantska vrednost 1. faze je 101.934,95 EUR, vrednost druge faze pa 156.853,34 EUR, obe bosta financirani iz
proračuna občine Mengeš. Za zamenjavo vodovoda in hišnih
priključkov na območju gradnje pa so sredstva zagotovljena
v proračunu JKP Prodnik, in sicer iz omrežnin.

Občina Mengeš je z JKP Prodnikom dosegla dogovor, da se bo na območju obnovitvenih del zamenjal tudi vodovod s hišnimi priključki

Gradbeno dovoljenje
za športno dvorano
je dne 7. 9. 2018
postalo dokončno in
pravnomočno – zahteva
Civilne iniciative (Tomaža
Štebeta) v celoti
zavrnjena

Cesta v naselju je od studenca naprej zelo strma in v slabem stanju,
zato se je Občina Mengeš odločila za obnovo cestišča. Kljub kratkemu odseku, skupaj 330 m, je projektant zaradi tehnično zahtevne
izvedbe predlagal obnovo v dveh fazah. V 1. fazi se bo obnavljal
najbolj strm del ceste. Na občini upajo, da bo 2. faza zaključena v
prihodnjem letu.
Poleg obnove cestišča z dodatnim utrjevanjem se bo uredilo tudi
odvodnjavanje, ki je sedaj urejeno s štirimi cestnimi požiralniki. Z
novozgrajeno muldo in bankino bo celotno cestišče široko 3,5 m, za
srečanja pa bo urejeno tudi izogibališče. Bankine bodo v določenih
delih imele tudi odbojno ograjo. Zelo pomemben del obnove ceste bo
tudi gradnja javne razsvetljave na celotni dolžini ceste.
Občina Mengeš je z JKP Prodnikom dosegla dogovor, da se bo na območju obnovitvenih del zamenjal tudi vodovod s hišnimi priključki.
Ob zaključku del bo izvajalec ustrezno navezal dostope na obnovljeno cesto ter izvedel grobo in fino planiranje nabrežin v delih, kjer bo
poseg vanje potreben. Cesta v naselju Dobeno, od studenca naprej
bo tako urejena po veljavnih predpisih in standardih ter bo zagotavljala višjo prometno varnost.

Celotna vsebina gradbenega dovoljenja je v celoti objavljena na spletni strani Občine Mengeš.
10. 9. 2018 so se pričele arheološke raziskave. Razpis za izbor
izvajalca izgradnje športne dvorane je v pripravi.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Besedilo in foto: Občinska uprava

Zahteva Civilne iniciative Mengeš, ki jo predstavlja Tomaž Štebe, da se mu prizna lastnost stranskega udeleženca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za športno dvorano je bila
zavrnjena s strani Upravne enote Domžale. Zoper navedeni
sklep se je nato vlagatelj pritožil tudi na Ministrstvo za okolje
in prostor, pritožba je bila zavrnjena tudi z njihove strani.
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V okviru vzdrževalnih del na Osnovni šoli Mengeš
zamenjan zahodni del strehe in obnovljene zunanje
stopnice
Na Osnovni šoli Mengeš so v času poletnih počitnic potekala redna vzdrževalna dela, v okviru katerih se je v skladu z dogovorom med predstavniki šole in občine ter sredstvi v proračunu občine Mengeš zamenjala streha na zahodnem delu Osnovne
šole Mengeš in obnovile zunanje stopnice v kuhinjo.

Del strehe v zahodnem delu šole je bil zamenjan v mesecu juliju, avgusta
so sledila še zaključna dela v učilnici pod streho

V času energetske sanacije Osnovne šole Mengeš, v letu 2014, je
bila poleg drugih ukrepov zamenjana tudi streha šole, razen v zahodnem delu šole. Pri pregledu energetskih izgub v času ogrevanja
je bilo ugotovljeno, da zahodni, neobnovljeni del strehe predstavlja območje velikih energetskih izgub. Kasneje je bilo pri ogle-

du zahodnega dela strehe ugotovljeno tudi, da je streha na tem
delu zgradbe izredno dotrajana in potrebna zamenjave. V skladu
z dogovorom med predstavniki šole in občine je bila pripravljena
projektna dokumentacija in zagotovljena sredstva za zamenjavo.
Del strehe v zahodnem delu šole je bil zamenjan v času poletnih
počitnic, v mesecu juliju. Avgusta so sledila še zaključna dela v
učilnici pod streho.
Med pomembna vzdrževalna dela za leto 2018 je bila vključena
tudi obnova zunanjih stopnic do prehoda v kuhinjo. Stopnice so
bile pred obnovo prilagojene za lažji in hitrejši transport plinskih
jeklenk, ki so se v preteklosti uporabljale pri kuhanju. Ker so bile
stopnice dotrajane in se ne uporabljajo več za prvotni namen, so
se zgradile nove stopnice z novim podpornim zidom. Sedaj je zunanji dostop do prehoda v kuhinjo in kurilnico varnejši. Gradnja
novih stopnic je bila zaključena v času poletnih počitnic, v mesecu
avgustu.
Besedilo in foto: Občinska uprava

Interaktivni glasbeni
Zavarovanje odseka
levega brega struge Pšate center – ohranjanje
V mesecu juliju 2018 je bilo izdelano zavarovanje odseka lekulturne dediščine in
vega brega struge Pšate pri Bognarjevem mostu na Ropretovi
cesti v Mengšu.
razvoj turizma
Mesto Mengeš in občina Mengeš imata ugodne možnosti za razvoj turizma. Bogata zgodovina in ohranjanje naravnega okolja ponujata številne možnosti, med katerimi
izstopajo dediščina, kultura in naravne vrednote. Gospodarska preteklosti je občino zaznamovala, kot glasbeno
središče, zato je občina pristopila k načrtu za oživitev
glasbene dediščine, ki pa zajema tudi prometno in turistično infrastrukturo.
Zaradi neprestane erozije in poplavne ogroženosti okoliških objektov je
bilo izdelane 10 m skalne zložbe v beton in 30 m skalne zložbe v suho

10

V mesecu juliju je podjetje Hidrotehnik, d. d., ki je s strani Republike
Slovenije izbran koncesionar za urejanje vodotokov, izdelal levobrežno
skalno zložbo vodotoka Pšata pri Bognarjevem mostu. Zaradi neprestane erozije in poplavne ogroženosti okoliških objektov je bilo izdelane 10
m skalne zložbe v beton in 30 m skalne zložbe v suho. Poseg predstavlja
del sanacije brežine Pšate na tem območju. V prihodnje se obeta še izdelava odseka levobrežne in desnobrežne skalne zložbe pred mostom ter
izdelava stopnic za mostom. Izdelava stopnic se načrtuje še v letu 2018.

Občina bo tako pristopila k ureditvi stavbe Zajčeve vile, v kateri načrtuje ureditev Interaktivnega glasbenega centra, ki bo predstavljal
prepoznavno turistično blagovno znamko, privlačno za domače in
tuje obiskovalce.
Interaktivni glasbeni center bo del širšega razvojnega načrta, ki bo
vključeval tudi prometno ureditev in oživitev obstoječih in bodočih
kulturnih točk.
Občina je že pristopila k izdelavi projektov, s katerimi bo lahko kandidirala na evropskih razpisih za sofinanciranje ohranjanja in promocije kulturne dediščine in celovite ponudbe kulturnega turizma.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Besedilo: Občinska uprava
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V času šolskih počitnic obnovljeni dve otroški igrišči
in zaključene priprave za gradnjo novega v naselju
ob jezeru na Pristavi
Občina Mengeš se je v letu 2018 odločila za sanacijo dveh otroških igrišč ter za gradnjo novega igrišča v naselju ob jezeru
na Pristavi. Obnova igrišč, najprej igrišča v neposredni bližini Osnovne šole Mengeš, nato pa še igrišča v večstanovanjskem
naselju med Slamnikarsko in Levčevo ulico, je potekala v času šolskih počitnic. Priprave za gradnjo novega v naselju ob
jezeru na Pristavi so se začele že v začetku leta, projekt pa je bil dokončan konec šolskih počitnic. Z gradbenimi deli bodo
začeli predvidoma v septembru in ob ugodnem vremenu bo gradnja končana v letošnji, jesenski gradben sezoni.
Na obeh igriščih se otroci radi zadržujejo, zato so bila igrala dotrajana in potrebna obnove oziroma zamenjave. Na igrišču ob Osnovni
šoli Mengeš so bile nameščene manjkajoče gugalnice, popravljene
obstoječe gugalnice in pod iztekom tobogana nameščena mehka
podlaga. Hkrati so bile na otroškem igrišču zamenjane klopi in
popravljena zaščitna ograja. Na otroškem igrišču v večstanovanjskem naselju med Slamnikarsko in Levčevo ulico so se pod vsemi
igrali (tobogan, gugalnice ipd.) namestile manjkajoče mehke podlage, pri glavnem igralu pa je bila zamenjana. Zamenjala se je tudi
mivka v peskovniku. Sanacija obeh igrišč je bila končana v začetku
avgusta. Obnova je potekala na podlagi zapisnika o pregledu in

preizkusu otroških igral, ki ga je izvedlo pooblaščeno podjetje za
pregled vgrajene opreme.
Ob jezeru na Pristavi je v zadnjih letih nastalo večje naselje individualnih stanovanjskih hiš, zato smo se na Občini Mengeš odločili
za gradnjo otroškega igrišča. Načrt za gradnjo igrišča v velikosti
300 m2 so začeli pripravljati v začetku leta. Otroško igrišče bodo
sestavljala igrala iz naravnih materialov, ki bodo od otrok zahtevala različne motorične sposobnosti, npr. guganje, plezanje in drugo.
Med najbolj atraktivnimi igrali bo plezalo v obliki piramide, ki bo
visoko 7 metrov. Zanimive konstrukcije je tudi dvojna gugalnica. Otroško igrišče bo osvetljeno, opremljeno s klopcami in koši
za odpadke. Zasajena bodo drevesa, ki bodo v poletnih mesecih
zagotavljala senco, in živa meja, ki bo obiskovalcem za druženje
zagotavljala zeleno, naravno okolje.
Besedilo in foto: Občinska uprava

Ob jezeru na Pristavi je v zadnjih letih nastalo večje naselje individualnih
stanovanjskih hiš, zato so se na Občini Mengeš odločili za gradnjo otroškega igrišča

Obnova igrišč ob Osnovni šoli Mengeš in v večstanovanjskem naselju med
Slamnikarsko in Levčevo ulico je potekala na podlagi zapisnika o pregledu
in preizkusu otroških igral, ki ga je izvedlo pooblaščeno podjetje za pregled
vgrajene opreme

Koledar dogodkov in prireditev v občini Mengeš – september in oktober 2018
KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

petek, 21. september ob 20. uri nedelja, 23. september ob 23. uri
ponedeljek, 1. oktober ob 17:15

26. SEJEM V MENGŠU

Mengeš

Tečaj angleščine za otroke

petek, 5. oktober ob 17. uri

4. gasilski dan v Loki pri Mengšu

sobota, 6. oktober ob 17. uri

Maša za pokojne gasilce v Loki pri
Mengšu

Društvo Aia - Mladinski center Mengeš,
Slovesnka cesta 28, 1234 Mengeš
Športni park Loka pri Mengšu, Športni
park Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš
Cerkev sv. Primoža in Felicijana v
Loki pri Mengšu, cerkev sv. Primoža
in Felicijana v Loki pri Mengšu, 1234
Mengeš

Kulturno društvo MIHAELOV
SEJEM in TOMA PRIREDITVE
DRUŠTVO AIA - MLADINSKI
CENTER MENGEŠ
PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO LOKA PRI MENGŠU
PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO LOKA PRI MENGŠU
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Intervju: Matevž Štepec
Matevž, si Mengšan in ali se počutiš povezan
z Mengšem?
Sem rojen Mengšan, moram pa priznati, da
sem v preteklosti svojo identiteto večkrat povezoval z Ljubljano kot pa z Mengšem, saj
zaradi izobraževanja in raznih priložnosti tam
preživim več časa kot doma. Ravno to dejstvo
me je spodbudilo, da raziščem trend odhajanja mladih iz naše občine, in da začnem opozarjati na pomanjkljivosti in na priložnosti, ki
bi jih mladi v naši občini lahko imeli.
Kakšno karierno in poklicno pot si želiš?
Za svojo nadaljnjo študijsko pot sem izbral
dodiplomski program mednarodnih odnosov
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Že od nekdaj me je zanimalo delovanje
skupnosti, medsebojna povezanost vseh akterjev ter moč posameznika, da v sistemu nekaj spremeni. Predvsem pa me zanimata zunanja politika in diplomacija. Nad tem me je
navdušilo predvsem delo, ki sem ga opravljal
pri protokolu Republike Slovenije.
Kako se je porodila ideja za to tvojo raziskavo
o mladih v občini Mengeš?
Ideje o takšni raziskavi so se nabirale že nekaj
časa. Glavna spodbuda je bilo nezadovoljstvo
med sovrstniki, ki ga opažam že dlje časa. Počutil sem se odgovornega, da te želje izpostavim in nanje opozorim.

Čas je za dialog med
mladimi in oblastjo
Devetnajstletni maturant Gimnazije Ledina, Matevž Štepec, je letos prejel
Trdinovo nagrado za raziskovalno delo z naslovom Vizija mladinskega razvoja
Občine Mengeš. Netipičen najstnik, ki ga zanimajo družbenopolitična dogajanja,
veliko časa in energije vloži v aktivno udejstvovanje na najrazličnejših družbenih
področjih.
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Kako bi komentiral dejstvo, da se v Mengeš
priseljuje ogromno mladih družin? Nekako to
ne sovpada s tezo, da se mladi izseljujejo zaradi slabših priložnosti.
Drži, da imamo veliko mladih priseljenih družin. To dokazujejo že zadnji SURS-ovi podatki,
ki Mengeš uvrščajo med občine z največjim
selitvenim prirastkom. Priseljevanje mladih
družin, predvsem iz Ljubljane, je poledica
cenejših nepremičnin in ne zaradi izrazitejših
boljših pogojev za bivanje v Mengšu. Bojim pa
se, da trenda priseljevanja ne znamo izkoristi
in ga uporabiti v svoj prid ter prebivalce aktivno vključiti v skupnost. Mengeš posledično
postaja spalno naselje, njegovi prebivalci pa
pasivni občani. Po statističnih podatkih ima
Mengeš kljub priseljevanju v primerjavi z Ljubljano kar 2,32 odstotka manj mladih.
Katere projekte so mladi izpostavili na področju, povezanem z infrastrukturo in prometom
ter kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje
tega področja?
Zdi se mi, da je največja prepreka moje generacije nekvaliteten javni prevoz. Res je, da so
se stvari izboljšale z uvedbo enotne kartice,
vendar stanje še daleč ni zavidljivo. Prevoz
je namreč omejen zgolj na avtobuse, katerih
frekvenca pa je majhna. Na dolgi rok bi bilo
morda najbolj smiselno razmišljati o železnici.

li v občini, povečala bi se prepoznavnost, prav
tako pa bi dobiček ostajal pri nas. Lahko bi
razvili resort, ki bi vseboval tako turistično kot
športno in druge dejavnosti. Seveda bi preureditev potekala v skladu z naravovarstvenimi
zahtevami.
Kaj se ti zdi ključen problem za slabšo prepoznavnost turizma v Mengšu?
Mengeš ima izjemen potencial na področju
društvene dejavnosti in ima tovrstno dejavnost izjemno dobro razvito. Temu je vredno
nameniti poudarek in spoštovanje. Mislim pa,
da je ključen problem v promociji in posredovanju obvestil, sploh med mlajše generacije.
Moji sovrstniki redko berejo časopise, zato
bi bilo smiselno razmišljanje o digitalizaciji, ki bi poleg ustanovitve TIC-a pripomogla
k prepoznavnosti občine. Lep primer bi bila
moderna aplikacija za pametne telefone, ki
bi vsebovala vse športne, kulturne, turistične
in druge dogodke, razpise ter prosta delovna
mesta v občini … Občina bi z ustanovitvijo
Turistično informacijskega centra (TIC) ne le
povezala vse dejavnosti, temveč tudi produktivneje posredovala sporočila med občane.

"Bojim se, da trenda priseljevanja v Mengeš ne znamo izkoristi in ga uporabiti v svoj prid."

Kakšno je mnenje mladih v zvezi z izgradnjo
športne dvorane? So podali še kakšne druge
predloge v zvezi z izboljšanjem športne podobe Mengša?
Zagotovo mladi pozdravljamo izgradnjo športne dvorane, za katero je sedaj že skrajni čas
glede na vse prepreke in leta čakanja. Upam,
da jo bomo uspešno tržili. To je eden od projektov, ki je izredno pozitiven za razvoj Mengša.
Prav tako podpiramo izgradnjo kolesarske steze in prek nje povezavo s sosednjimi občinami.

Obstajajo pa mnoge kratkoročne rešitve, na
primer vključitev v mrežo LPP, predvsem pa
povečati število prevozov, sploh ob poznejših
urah in vikendih. Drži, da občina neposredno ne upravlja javnega prevoza, vendar sem
prepričan, da bi ob izkazanem interesu lahko našli skupen jezik s prevozniki. Da pa bi
rešili tudi problem prometne obremenjenosti,
bi bilo smiselno subvencioniranje avtobusnih
vozovnic delovno aktivnim, ki se dnevno vozijo
v druge občine. Tako bi se bistveno zmanjšale prometne konice, tovrsten prevoz pa bi bil
okolju prijaznejši in hitrejši.
Kje meniš, da ima Mengeš potencial, da bi se
lahko razvil na področju turizma?
Turistično-infrastrukturni projekt, ki bi po mojem mnenju imel največji potencial, je preureditev mengeškega bajerja po zgledu Zbilj,
čolnarne Trboje ali pa “plaže” ob Ljubljanici,
kamor moja generacija zahaja izredno pogosto. To bi bil eden od načinov, kako bi lahko
mlade pritegnili, da bi svoj prosti čas preživlja-

Za svojo nadaljnjo študijsko pot je Štepec izbral dodiplomski program mednarodnih odnosov na
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
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Intervju: Matevž Štepec
V AIA – MC smo odprti za ideje in zanima
nas, ali so mladi izpostavili še kakšne predloge v zvezi z dejavnostjo Mladinskega centra?
Mladinski center igra ključno vlogo pri zapolnjevanju dejavnosti mladinskega sektorja v
občini. Tako vključuje najrazličnejše posameznike z drugačnimi ozadji v družbo. Kar sovpada tudi z načeli vizije mladinskega razvoja, to
je omogočiti vsem kar najboljše pogoje za
bivanje in obstoj v občini. Veselim se sodelovanja tako na kulturnem kot tudi na področju
konkretnih sprememb mladinske politike Občine Mengeš.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Poleg študijskih obveznosti se zavzemam, da
se zahteve in predlogi, ki sem jih izpostavil
v viziji obravnavajo in kar se da realizirajo. S
tem namenom smo z ekipo mladih Mengšanov ustanovili Iniciativo mladinskega razvoja
Občine Mengeš, ki bo aktivno opozarjala na
aktualna vprašanja in bo spodbudila vse, tako
stare in mlade, da se nam pridružijo v boju za
pravice mladih. Cilja sta dva, prvi, da se mladi
zbudijo in postanejo aktivni; drugi – spodbuditi vse politične stranke in kandidate za župane na prihajajočih volitvah, da se zavežejo
k uresničevanju zahtev iniciative mladih v prihajajočem mandatu. Vse to pa z namenom,
da Mengeš postane mladim prijazna občina,
polna izzivov in priložnosti.

"Zanimal me je trend odhajanja mladih iz naše občine, in da začnem opozarjati na pomanjkljivosti
in na priložnosti, ki bi jih mladi v naši občini lahko imeli."

Bi izpostavil še kakšno področje?
Osebno menim, da je sodelovanje med Občino in mladimi preslabo. Želim si, da bi Občina
organizirala javne tribune za mlade. Čeprav
bi se jih najverjetneje udeležila zgolj peščica
najbolj zainteresiranih mladih, bi bila Občina
seznanjena z našimi željami in pričakovanji.
Za začetek pa je kot rdeča nit nujna vizija, ki
bi bila vodilo za spremembe na tem področju.
Sam sem tudi velik podpornik odbora za mladinska vprašanja. Tako bi se pobude in želje
najhitreje realizirale. Že večkrat sem izpostavil
tudi vprašanje občinske štipendije. Zdi se edina pravilna poteza, da Občina nagradi svoje
dijake in študente, ki širijo prepoznavnost občine. Tako bi tu zadržali marsikatere mlade
upe, ki drugače priložnosti iščejo zunaj domačega kraja. Podeljevanje občinskih štipendij
ni nič novega, je stalna praksa v marsikaterih
občinah, recimo v Domžalah, Ljubljani, v preteklosti tudi v Trzinu.
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Z AIA – Mladinskim centrom Mengeš si pred
leti sodeloval kot prostovoljec. Kaj menijo
mladi o prostovoljnem delu in v kakšni meri
so se pripravljeni udejstvovati?
Zdi se mi, da je miselnost, da se mladi samo
pritožujemo, nismo pa pripravljeni zares kaj
spremeniti, postala kar dejstvo v očeh mnogih, sploh političnih odločevalcev. Moja izkušnja je taka, da sem bil s te perspektive velikokrat tretiran kot neizkušen in lahkomiseln.
Tako mišljenje še povečuje negativen odnos
mladih do kakršnega koli sodelovanja v skupnosti.
Poznam mnoge prostovoljce, ki širokosrčno
sodelujejo v najrazličnejših organizacijah. Njihovo delo je neprecenljivo. Mladinski center je
lep primer dobre prakse, kaj ti lahko prostovoljstvo ponudi. Res pa je, ne glede na mnoge
aktivne prostovoljce, pasivnost med mladimi
še vedno eden največjih problemov, s katerimi
se morajo začeti ukvarjati tudi odločevalci.

Štipendije so stimulativna nagrada mladim s
strani Občine

Še kakšno razmišljanje, misel, sporočilo za
konec?
Ključ do uspeha na katerem koli področju sta
sodelovanje in komunikacija. Ni vedno lahko,
je pa ključno, če želimo, da se razmere na področju mladinske politike v občini premaknejo
na bolje. Zato se veselim sodelovanja z Občino in z vsemi organizacijami, ki vidijo možnosti sodelovanja in razvoja na podanih področjih. Prav tako pa pozivam mlade, da stopijo iz
okvirov ugodja in se borijo za naše pravice in
boljši jutri mladih v občini Mengeš.
Besedilo: Blanka Tomšič
Foto: E. V.

OBVESTILA - OGLASI

Obvestilo
Zaradi izvedbe kolesarske dirke,
7. VN OBČINE MENGEŠ,
bo v nedeljo, 07. 10. 2018
med 09. 0 0 in 14. 0 0 uro

POPOLNA ZAPORA
Slovenske ceste
(od križišča za Brnik do Gasilskega
doma), del Grobeljske ceste in Zavr ti.

Kolesarsko društ vo Mengeš
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DOBENO

Na Dobenu je tudi
poleti živahno
Poleti, julija in avgusta, ko je turistična sezona na vrhuncu,
večina ljudi odide na dopuste in izlete, na morje, ob jezera,
v hribe ali gore ... Letošnje poletje je poleg visokih temperatur radodarno tudi s pogostimi lokalnimi padavinami, ki
se ne malokdaj spremenijo v nevihte. Tudi na Dobenu se
čuti poletni utrip, manj je pohodnikov in tudi tukajšnja gostišča, ki so sicer dobro obiskana, imajo manj gostov.

Otroški kino pod zvezdami na dvorišču Anžinove domačije

No, kljub poletnemu zatišju, pa se je v kraju dogajalo oz se dogaja kar
nekaj aktivnosti, ki jih je treba omeniti. Ker občina letos za Dobeno
kljub potrebnim prenovam cest v naselju, zaradi drugih prioritet, ni
planirala sredstev, je bilo mogoče iz sredstev za vzdrževanje sanirati
le nevarni ovinek pod gostiščem Ručigaj, kjer se je zaradi posedanja
zunanjega dela cestišča zgodilo že nekaj nesreč. Izvajalci Gorenjske
gradbene družbe so v mesecu juliju opravili ta poseg in uredili še
nekaj metrov bankin.
Ker so bili nekomu koši za smeti ob cesti na Dobeno očitno zelo všeč,
se ni mogel upreti skušnjavi in jih je odpeljal s seboj. Zato smo se z
občino dogovorili, da odtujene smetnjake nadomestijo, poleg tega pa
postavijo še dva dodatna, saj je za nekatere žejne in lačne obiskovalce, ki se namenijo potešiti svoje potrebe v enem od Dobenskih
hramov, do tja daleč in že po poti malo pomalicajo in pogosto različna embalaža obleži kar ob cesti. Koščevi fantje so smetnjake že
namestili.
V soboto, 14. julija, zvečer pa smo imeli na Dobenem otroški kino
pod zvezdami, ki sta ga organizirala domačina, Gregor Lorber in
Primož Premk. Kino-predstava Ježek in vran na sirovi dirki je bila
prikazana na dvorišču Anžinove domačije, kjer so obiskovalcem, več
kot 60 jih je bilo, ponudili tudi kokice, sladkorno peno in palačinke
... otroci so bili navdušeni, zato se avgusta planira še ena predstava.
Zaradi vse večjega prometa na Dobenu smo se z občino dogovorili,
da prometne razmere na terenu pregleda in oceni prometni strokovnjak, tako smo v začetku avgusta na Dobenu dobilo lepo število
novih prometnih znakov, ki naj bi pripomogli k izboljšanju in ureditvi
prometnih razmer v kraju. Glede na ozke in slabe (ponekod močno
deformirane) ceste v naselju, kjer se povečuje tudi število otrok, moramo skopo odmerjene prometne površine deliti pešci, kolesarji in
motoriziranimi udeleženci, kar zahteva veliko previdnosti in strpnosti
vseh, še posebej ob sobotah in nedeljah, ko pride na Dobeno veliko
obiskovalcev. Ker za razliko od drugih naselij v občini kraj ne premore
otroškega igrišča, cesta nemalokrat služi tudi temu namenu, kar še
dodatno izpostavlja nevarnosti našo najobčutljivejšo populacijo.
Upamo, da bo postavitev novih prometnih znakov pozitivno vplivala
na obnašanje vseh udeležencev in pripomogla k večji varnosti krajanov in obiskovalcev Dobena.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Slovenski dan in
Mengšani na 75.
Beljaškem sejmu 2018
Tudi na letošnje povabilo na tokrat že na 75. Beljaškem (Villach) sejem (Kirchtages) smo se v Turističnem društvu in občini Mengeš odločili sodelovati. V ponedeljek, 30. julija, ob
7. uri zjutraj smo se na pot odpravili s člani Harmonikarskega
orkestra Mihaelov sejem, harmonikarjev Kluba Stopar in Mladinsko folklorno skupino Svoboda Mengeš ter seveda članice
in člani TD Mengeš. Skupaj torej 42 udeležencev.
Na meji kot običajno ni bilo nobenih zapletov, tako da smo v mesto Beljak
prišli pravočasno. Ob 9.30 je harmonikarje že čakal prvi nastop. Organizatorji, predvsem pa g. Gerhard Liepuschich, so nam že pripravili mesto od
garderob do prostora, kjer smo predstavili našo kulinariko (potice, hvancate in štrudle) in seveda vse prospekte, ki so nam na voljo v našem društvu.
Opazili smo veliko zanimanje (veliko več kot prejšnja leta) za kolesarstvo
in pohodne poti, kot tudi za širše območje naše občine (Srce Slovenije).
Ob 11. uri je bil tradicionalni sprejem predstavnikov šestih občin, ki sodelujejo na tem Slovenskem dnevu s svojo predstavitvijo in kulturnim programom. Občine, ki že več let sodelujemo, so: Kranj (10 let pobraten z
mestom Beljak), Bled, Brda, Tolmin, Globasnica (Avstrija) in Mengeš. Mengeš sta na sprejemu zastopala Nataša Vrhovnik Jerič kot predsednica ZKD
in Jože Vahtar kot predstavnik Občine Mengeš in vodja odprave.
Sicer vedno lahko zapišem, da so naši nastopajoči odlično nastopili v svojih
terminih (dvakrat po pol ure), tokrat pa so bili enostavno fantastični. Sicer
pravimo, da enostavno ni težko se predstaviti, če je veliko publike in letos
lahko zapišem, da je bilo obiskovalcev in poslušalcev toliko kot še nikoli. Posebna pohvala gre Mladinski folklorni skupini, ki je z navdihujočim
nastopom pričarala to umetnost. Seveda pa za to odliko stoji njihov vodja
Boštjan Svete. Vodja obeh harmonikarskih skupin, ki sta se predstavili, pa
je naš Robi Stopar, ki je z nastopi svojih varovancev dokazal, da so v nastop
vložili veliko dela.
Dobrote, ki so jih pripravile članice TD Mengeš, pa so takoj pošle, saj so jim
mnogi rekli: »Spomin na moj dom, na našo deželo Slovenijo«!
Letošnja želja vseh letošnjih udeležencev iz Mengša je bila, da bi ostali vsaj
kako uro še na koncertu Alpskega kvinteta. In imeli smo kaj videti, saj je na
koncertu po oceni organizatorjev bilo okoli 5.000 obiskovalcev. Doživetje,
ko »Alparji« zaigrajo tisto našo Mi se imamo radi in vsi ljudje na trgu pojejo
to slovensko pesem, je nepopisno – kratko malo – za doživet!
Ura je bila že malo pred deveto, ko smo se iz Beljaka odpravili proti domu.
Harmonika in slovenska pesem sta nas vseskozi spremljala peta iz mladih
sodelujočih na letošnjem Beljaku 2018. Povabilo beljaškim organizatorjem
pa velja: vidimo se na letošnjem Mihaelovem sejmu!
Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar

MENGEŠKI UTRIP

Piknik Medobčinskega društva Sožitje Mengeš v
Hiši na travniku na Dobu
Člani Medobčinskega Društva Sožitje iz Mengša smo imeli na sončno nedeljo, 10. junija 2018, piknik v Hiši na travniku
na Dobu, v hiši Vilerjevih, ki so nam prijazno odstopili prostor. Pridni prostovoljci so bili delavni že od zgodnjih jutranjih ur,
saj so pripravili prostor za piknik s klopmi in mizami, postavili šotore, pripravili žar, uredili dobitke za srečelov in podobno.
Predsednica društva, dr. Tatjana Novak, je najprej vse toplo pozdravila, nato pa pozdravila posebne goste: podžupana Občine
Moravče, Stanislava Ravnikarja, ter predsednico Turističnega društva Šenčur, Damjano Pečnik z njeno ekipo, ki je prišla z
namenom, da nam pripravijo poslastico, pražen krompir.
Na začetku piknika nas je prišel pozdravit tudi podžupan Občine Mengeš,
Bogo Ropotar, ki je bil zaradi drugih obveznosti z nami le kratek čas. Predsednica je navzočim prenesla pozdrave tudi od predsednice društev in direktorice Zveze Sožitje ter župana in podžupanje Občine Domžale.
Podžupan Občine Moravče, Stanislav Ravnikar, se je zahvalil za povabilo,
pozdravil vse navzoče in nam zaželel uspešno delovanje še naprej. Damjana Pečnik nam je prav tako zaželela prijetno druženje, predstavila je delovanje Turističnega društva Šenčur in povedala, kako se pripravlja pražen
krompir, ki smo ga seveda vsi pokusili.
Za glasbo je skrbel Kvintet Dori, ki je igral poskočne viže, plesišče se je
hitro napolnilo s pari, ki so se urno vrteli, da je bilo veselo. S prelepim
glasom se jim je pridružila tudi naša članica, Maja Keržič, prostovoljka in
vodja taborov VŽU. Med glasbeniki je Boris Razboršek, harmonikar, pred
kratkim praznoval okrogli jubilej 40 let, tako da smo mu v društvu pripravili
skromno darilo kot zahvalo, da nam fantje igrajo na naših piknikih in nam
lepšajo druženje.
Za dobro počutje in razgibanje je poskrbel Klemen Dolenc, ki je pod krošnjami dreves pokazal vaje, ki smo jim z veseljem sledili.
V kulturnem programu sta sodelovali plesni skupini društva. Sončki so pod
mentorstvom Bernarde Rozman in Mateja Logarja zaplesali tri plese, Plesna skupina Face pa je pod vodstvom Klemna Pirmana predstavila venček
poskočnih.
Pridružila sta se nam ambasadorja evropskega leta kulturne dediščine Rok
Trkaj in prof. dr. Igor Saksida, ki sta se s pesmimi dotaknila naših src. Kulturna dediščina je povsod okoli nas in v nas samih. Spremlja nas v naših
domovih, v mestih in vaseh. Je vse, kar mi vsi prenašamo iz roda v rod, kot
del svoje lastne kulture.
Z zanimanjem smo si ogledali program skupine Kavboj ritem, marsikdo je
poskočil ob kavbojskih melodijah.
Da pa želodčki niso bili lačni, sta poskrbela ga. Fani in g. Viktor, ki sta
pripravljala dobrote z žara, čevapčiče in hrenovke. Ga. Joži in ga. Marta sta
poskrbeli za serviranje hrane, g. Jurček za hladno pijačo.

Za glasbo je skrbel Kvintet Dori, ki je igral poskočne viže

Promotor skupine Atlantic Group, Valter Orehek, je pripravljal dišečo
kavo in kapučin.
Za sladko osvežitev je skrbel Sladoledni butik Ćatipi iz Mengša, g. Rudži je
delil velikanske kepice sladoleda.
Prostovoljke so pridno prodajale srečke, vsem donatorjem srečk se od
srca zahvaljujemo za podarjene nagrade.
Popoldan nam je polepšal prihod nadškofa, g. Alojzija Urana, ki je vnesel v
dogajanje še več pozitivne življenjske energije. Radi smo mu prisluhnili in
skupaj smo peli ponarodele, ljudske pesmi.
Niti kulturnega programa so bile v rokah Francija Rozmana. Najlepše se
mu zahvaljujemo za vloženo delo in trud. Prav tako gre zahvala prostovoljcem, mamam, rejnicam in članom društva, ki so pripravili dobrote, s katerimi smo se sladkali. Lepo je, da si najdemo čas za sprostitev in druženje,
se pogovorimo o vsakdanjih težavah in nam je lažje.
Besedilo in foto: Metka Mestek

Donacija poletnih oblačil
za otroke iz Hoferja in
Rotary cluba Domžale
V Centru za socialno delo Domžale smo prejeli donacijo poletnih
oblačil za otroke iz trgovskega podjetja Hofer, ob posredovanju
Martine Oražem iz Rotary cluba Domžale.
Razdelili smo jih med materialno šibke družine ter matere in otroke v
Materinskem domu Ljubljana. V imenu otrok in družin, prisrčna hvala.
Besedilo in foto: Marta Tomec

Zbrali smo veliko oblačil za otroke
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Avstrijska ORF snemala prispevek za oddajo
"Dober dan, Koroška" v Mengšu
Včasih smo postavljeni pred »hitre« izzive. Tako smo bili v Turističnem društvu Mengeš po Janezu Peru, seznanjeni in
naprošeni za pomoč pri organizaciji snemanja prispevka za oddajo avstrijske ORF, ki jo v prevodu pokažejo pod naslovom »Dober dan, Koroška« tudi na slovenski RTV. Tema je bila, kako v našem okolju pripravimo najbolj optimalen žar
oziroma peko mesa na žaru. Prostor smo si našli v prijetnem okolju Lovske koče v Mengšu.

Snemalec in ozvočevalec sta bila avstrijska Slovenca

Snemanje žar mojstra Marjana Urbanije

Organizacija je hitro stekla s tem, da smo si pridobili odlične izdelke
podjetja Meso Kamnik in seveda tudi opravo za našega žar mojstra
Marjana Urbanije. Seveda pa brez dobrega domačega kruha, ki ga
je spekla predsednica Zorka, ni šlo, kot tudi ne brez odličnega štrudlja in dobrot z naših vrtov od bučk do paradižnika. Marjan nam je
pokazal tudi pripravo Antonove kranjske klobase na žaru, ki je res
odlična. Žal vsega ne bo videti na televiziji, pa vendar so bili člani
avstrijske ekipe (snemalec in ozvočevalec sta avstrijska Slovenca in
nam vsem dobro znani organizator Beljaškega sejma Gerhard Liepuscich) navdušeni nad našim pristopom, tako da je še daleč v noč
potekal z njimi razgovor in morda tudi možnost kakšne predstavitve
v prihodnosti.
Besedilo: Jože Vahtar
Foto: Miha Požar
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Na koncu pa pokušina

Ogled zajetij in vodovarstvenega območja Izviri pod
Krvavcem – z gorniškim pohodom in pobiranjem
odpadkov po Lukenjskem grabnu
Peterica že izkušenih smo se zbrali 7. julija: Roman iz Šenčurja, Vido iz Volčjega Potoka in iz Mengša Jana, Zvone in Tomaž.
Najprej smo si ogledali stanje okoli spodnje postaje žičnice, kamor je hudourniški udar v začetku junija iz Lukenjskega grabna
in reke Reke pod spodnjim zajetjem vodovoda nanosil ogromno materiala.
Prihodnje leto bosta jubilejna že dvajseta ogled in pohod. Zbrane
bomo imeli podatke oz. slike dogajanja v naravi – grabnih od leta
2000. Zapis in slike so objavljeni na FB strani Civilne iniciative
Mengeš.
Besedilo in foto: mag. Tomaž Štebe

Vsi zbrani pohodniki

Predvsem zato smo se letos odpravili po tem grabnu. Do Gospince
je bilo 940 m višinske razlike. Pohod po grabnu je bil na nekaterih
delih zahteven. Vodni udar s Kriške planine, kjer ni pravega zadrževanja, je odnašal in nanašal veliko materiala prav po tem grabnu.
Po pohodih v letih 2008, 2011, 2014, 2015 in letos lahko znova
trdimo, da je padavinske vode potrebno zadržati in razpršiti zgoraj.
Ne pa graditi zadrževalnikov spodaj. Povrhu še neustreznih, ki jih
razrahlja in odnese že manjša količina vode. Je pa sanacija nad spodnjim zajetjem v preteklih letih uspešno obvarovala zadrževalnike.

Velik pomen prav zgrajenih zadrževalnikov

Medgeneracijska delavnica ob reki Pšati
Zavod Revivo je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA, v nedeljo, 12. avgusta, v Športnem parku Mengeš
organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati. Projekt EVREKA poteka pod okriljem razpisa »LAS
Za mesto in vas«, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V prvem delu delavnice smo z udeleženci določili kakovostni razred reke
Pšate po metodi RCE (Obrežje, struga in okolje), si zapisali morfološke in
fizikalne značilnosti reke ter spoznali aplikacijo Barrier Tracker.
Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke po metodi RCE dosega najnižjo oceno, ki jo po tej metodi lahko določimo, kar
iz ekomorfološkega vidika pomeni, da je potrebna popolna obnova rečne
struge. Menimo, da je glavna težava proučevanega odseka v pomanjkanju
obrežne in vodne vegetacije.
V drugem delu delavnice smo predstavili različne metode vzorčenja. Največ pozornosti so pritegnile ribe (navadni globoček, mrena, pohra, klen in
pisanka), žuželke (larve mladoletnic in kačjih pastirjev), vrtinčarji in alge.
Udeleženci so z žalostjo ugotovili, da nekoč pisane travnike cvetic danes
ob strugi nadomeščajo sestoji tujerodnih invazivnih rastlin, kot so žlezava
nedotika, japonski dresnik in enoletna suholetnica.
Na izbranem odseku so udeleženci z aplikacijo Barrier Tracker identificirali
tudi tri pregrade in jih vnesli v evropski atlas pregrad. Poudarili so, da smo
presegli njihova pričakovanja, kar nam daje zalet za prihodnje aktivnosti.
Vse zainteresirane vabimo, da si ogledate našo spletno (www.evreka.si) ter
Facebook stran, kjer vas bomo obveščali o prihajajočih aktivnostih.
Besedilo in foto: Tinkara Koleša

Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke po
metodi RCE dosega najnižjo oceno
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Toplice Sv. Martin, foto: Maja Tomšič

Zabavno-plesni tabor, poln izzivov in presenečenj
V avgustu je tudi letos v prečudoviti naravi potekal zabavno-plesni tabor, ki ga že več let zaporedoma organizira AIA – Mladinski
center Mengeš. Na taboru se je zabavalo 18 otrok, starih od 8 do 16 let, zanje pa je skrbelo devet prostovoljcev.
Pot smo začeli v našem glavnem mestu Ljubljana, od koder smo se
na pot odpravili z vlakom. Letos nas je čez mejo na Hrvaško do našega tabora zapeljal turistični vlakec, ki so se ga otroci zelo razveselili.
Pričakali so nas preostali nasmejani prostovoljci. Za dobrodošlico so
nam postregli z otroškim šampanjcem in sadjem, nato pa se je začel
program. Najprej je potekala igra ''Človek ne jezi se" v živo'. Otroci,
ki so pri igri izpadli, so prejeli izzive, ki so jih morali izpolniti v tednu
tabora. Sledila je ''imitacija živali'', ki so jih posneli v skupinah. Posnetke vsake skupine smo si ogledali na ''Movie nightu''. Zvečer pa je
bil zabaven ''športni turnir''. Naslednje dni so bile razne dejavnosti:
Zjutraj je potekala ''jutranja telovadba'', nato so sledile ''ustvarjalne
delavnice, delavnice petja''. Hiphoparji so se učili tudi plesne koreografije, ki jih je sestavila njihova trenerka Sanja Tomšič.
Vsak večer so potekali zanimivi večeri, v katerih so otroci pokazali
tudi svojo ustvarjalnost. Ko je bil ''večer Egipčanov'', so se oblekli v
Kleopatre in mumije. Sodnikom so pripravili zanimivo predstavo. Na
večeru ''Pitch perfect'' so se otroci v skupinah predstavili s petjem
brez uporabe pripomočkov, samo s svojim glasom in telesom. Preizkusili so se tudi v latinskoameriških plesih na večeru ''Zvezde plešejo''.

Imeli smo tudi ''večer ob ognju'' in si ogledali njihove filme, ki smo se
jim vsi skupaj iz srca nasmejali. Pri ''Masterchef'' so izdelali ustvarjalne krožnike, pripravili čokoladni ter sadni sladoled. Seveda smo
obiskali tudi Toplice Sveti Martin na Muri, plavali, se zabavali na toboganih in na plavajočih ovirah, ali pa se namakali v topli vodi. Čakalo
jih je tudi veliko presenečenj, od ''supanja'' do namiznega nogometa v
živo, pa do ''zip lina in adrenalinskega parka''. Preizkusili so se tudi v
''bubble nogometu'' in drugih igrah. Svoj pogum so pokazali na ''Poti
preživetja'', na kateri je bilo polno izzivov, ugank in presenečenj.  
Za zaključek so iskali ''skriti zaklad'', vsi udeleženci tabora pa so
prejeli darilo. V slovo smo se z nasmejanimi obrazi pri vlaku objeli in
se veselili nove plesne sezone v AIA ter naslednjega poletnega tabora. Utrinke z letošnjega tabora si lahko ogledate na youtube kanalu
Društvo AIA.
V AIA-Mladinskem centru se s septembrom in oktobrom začenjajo raznovrstne dejavnosti, za vsakogar se kaj najde. S septembrom se
ponovno začenjajo tudi plesne dejavnosti hip hop. Pridružite se nam!   
                                                                                                            
Besedilo in foto: Maja Tomšič

Brezplačni tečaj angleškega tečaja v AIA –
Mladinskem centru
Že drugo leto zapored smo v društvu AIA organizirali brezplačen tečaj angleškega jezika za otroke z željo, da otrokom približamo ta
čudoviti in še kako koristen jezik. Tečaj je vodila profesorica angleškega jezika in književnosti z bogatimi izkušnjami pri poučevanju
otrok, mladostnikov in odraslih.
Na tečaju angleščine med 6. in 10. avgustom smo se imeli enkratno. Otroci v prvi skupini (do 11 let) so jezik spoznavali skozi igre
in pesmice. V petih šolskih urah so se naučili osnovna spoznavna
vprašanja in odgovore, angleško abecedo ter črkovati svoje ime. Na
takšen način učenja še niso bili navajeni, a jim je takoj postal všeč.
V drugi skupini (med 12 in 13 let) so otroci bogatili besedišče z
različnimi igrami ter se veliko pogovarjali. Poudarek je bil na sedanjiku in vsakodnevnih opravilih. Oktobra ponovno začnemo s tečaji
angleščine.
Besedilo in foto: Vanja Vojvodić, prof.
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26. tradicionalni Sejem v Mengšu
Od petka, 21., do nedelje, 23. septembra, bo v naravnem okolju Mestnega parka Mengeš, torej v športnem parku in drevoredu, potekala prireditev 26. Sejem v Mengšu.

Zaključni del sejma v nedeljo bo namenjen koncertu Mengeške godbe,
podelitvi priznanj in zvokom Veselih Begunjčanov

Na stojnicah ob Kulturnem domu in na poteh drevoreda bo
obiskovalcem na voljo pestra ponudba izdelkov lokalnega porekla, izdelkov domače in umetnostne obrti ter in tudi drugih
kakovostnih domačih izdelkov s kmetij. Seveda ne bo manjkalo raznovrstnih tekstilnih izdelkov ter proizvodov za ohranjanje zdravja.
Svojo dejavnost in domače dobrote bodo predstavila Turistična
društva ter skupine iz domače in sosednjih občin.
V Mengšu, kjer so doma glasba in veseli ljudje, je tradicionalno bogata
tudi bera spremljevalnih obsejemskih dogodkov, ki bodo potekali pod
velikim šotorom in na prostem.
Tudi letošnji dogodki ne bodo samo glasbeno obarvani, pač pa bodo
organizatorji pripravili kar nekaj zgodb s področja ohranjanja tradicij.
Predvsem bo zanimivo spoznavati dejavnosti in ročne spretnosti,
ki se k sreči še ohranjajo in prenašajo iz roda v rod, kot tudi že skoraj
izumrla kmečka opravila.
Program 26. Sejma v Mengšu je sicer objavljen na zadnji strani
glasila, zato se bom v tem zapisu le besedno sprehodil po programu
in ob tem izpostavil nekaj žlahtnejših dogodkov.
Petkova pumpa, nato pa Pop Design odpirajo prizorišče letošnjega sejma.

Nepozabna glasbena sobota

Sobotno dopoldne, po odprtju sejma, je namenjeno najmlajšim, tako
izvajalcem kot tudi obiskovalcem, saj se bodo predstavili mladi glasbe-

niki, plesalci in folklorna skupina, po otroški gledališki predstavi pa bo
navduševal še čarovnik.
Vendar to še ni vse, kar bo v dneh sejma ponujeno našim nadobudnežem, saj se bodo lahko sprostili in tekmovali na Otoku sonca, športa
in zabave, spoznali in preizkusili različne glasbene instrumente in taborniške veščine. Lahko se bodo zapeljali še s poni kočijo ali pa se
navduševali v Luna parku.
Zgodnje sobotno popoldne bodo z nastopom začela dekleta plesne skupine Country Coral iz Dolenjskih Toplic, popoldanski del pa bo predvsem glasbeno obarvan, tudi z nastopom obeh mengeških godbenih
zasedb. Po ansamblu Oberkrainerji bodo namreč zaigrali veterani Mengeške godbe, za njim Stopar kvintet, predstavila se bo tudi glasbena
družina Per.
Mengeška godba, pod taktirko Dimitrija Ledererja, obljublja in vabi na
pravi spektakel, z vokalnimi solisti in Kvatropirci. Za zaključek pa se
bodo z veselimi vižami predstavili Biseri.

Nedeljski poudarek na kulturni dediščini

Osrednji nedeljski dopoldanski dogodek se pod šotorom začne ob 10.
uri s Sv. mašo za božje varstvo pri prostovoljnem delu gasilcev, nato
bodo na odru zazvenele orglice, tamburice in seveda tudi harmonike.
Kot je uvodoma navedeno, bo v nedeljo na ploščadi potekal tudi prikaz
ohranjanja kulturne dediščine oz. praktični prikaz rokodelstva: pletenja,
vezenja, izdelovanja košar, kovaštva. Na letošnjem sejmu pa bo moč
videti tudi kmečka opravila: priprava jabolčnika, klepanje kose, ličkanje
koruze, priprava kruha.
Prej navedeno je v bistvu spremljajoče prizorišče, soliden in prepričljiv
uvod v osrednji nedeljski dogodek: Ohcet po stari šegi.
Povorka s konjeniki, kočijo, glasbeniki in svati bo pred šotorom zaustavljena, seveda sledi šranganje in nato ohcet pod šotorom, ob kateri
bodo prikazani plesi s pogačo, majoliko in svatovski plesi ter igre kot
tudi sprejem »ta mlade« in snemanje nevestinega venca.
Zaključni del sejma je namenjen koncertu Mengeške godbe, podelitvi
priznanj in zvokom Veselih Begunjčanov.
Vabimo vas, da obiščete sejemsko prizorišče, se seznanite s ponudbo
na stojnicah ter se razvedrite ob pestrem kulturno-zabavnem programu.
Besedilo in foto: Matjaž Repnik

Simon Bele je postal zlati
maturant
V petek, 6. julija, je na Srednji šoli Domžale potekala slavnostna razglasitev rezultatov mature za program strojni tehnik, ekonomski tehnik in tehnik računalništva. Na slednjem
sta Simon Bele in Andraž Dežman presegla mejo 20 točk in
osvojila naziv zlatega maturanta.
Veselje je bilo še toliko večje, ker sta to prva zlata maturanta v
osemletni zgodovini programa tehnik računalništva. S tem rezultatom sta potrdila opravljeno kvalitetno delo vseh profesorjev in profesoric na šoli. Za njiju se bo na šoli uredil poseben prostor, kjer bo
za vedno zaznamovan zlati dosežek. Čestitke vsem maturantom za
njihov uspeh, staršem za podporo in profesorjem in profesoricam za
predano delo. Zdaj je čas za veselje!
Besedilo in foto: Tadej Trinko, prof.

Od leve proti desni, Andraž Dežman, razredničarka Petra Krhlanko in
Simon Bele
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Tabor gasilske mladine – Rogla 2018
V četrtek, 23. avgusta, na vroč in soparen dan, smo se nekaj po 9. uri odpravili na Roglo, kjer smo organizirali že deveti
tabor gasilske mladine. 47 otrok in 13 mentorjev smo se nekaj čez 11. uro vsi strinjali, da je prijetno in bolj hladno vreme
na Rogli pravi balzam po naporno vročih dneh v dolini. Rogla je pred leti že gostila naš tabor gasilske mladine in vsi smo si
jo zapomnili tudi po okusni, zdravi in raznoliki hrani. Tudi letos smo dobro jedli.
Prvi dan tabora smo si privoščili adrenalinsko sankanje, ki nas je vse
navdušilo, adrenalin s sankališča pa nas je pognal na dolg sprehod po
obrobju resorta. Občudovali smo zeleno rastlinje, dihali svež zrak, med
seboj obujali spomine na zadnje leto in snovali načrte za prihajajoče dni.
Drugi dan smo začeli z jutranjo telovadbo, preostanek dneva pa smo
namenili gasilsko izobraževalnim temam. Učenje je potekalo v dveh
skupinah, pri čemer je starejša skupina odšla na odlično pripravljeno
orientacijo, ki je na sedmih kilometrih vsebovala sedem kontrolnih točk,
ki jih je iskalo sedem skupin s tremi člani. Vsako točko je bilo potrebno
s pomočjo veščin orientacije najti in se na njej evidentirati. Druga, mlajša skupina, pa je poglabljala znanja in prakso redovnih vaj ter izvajala
vajo z vedrovko. Proti koncu treninga so nas obiskali predstavniki obči-

ne Mengeš – župan Franc Jerič, predsednik GZ Mengeš Janez Koncilija
in predsednik PGD Topole Franc Hribar. Ogledali so si naše delo, odšli
z nami na kosilo in se na jasi pred hotelom z nami slikali. Tako je nastala že deveta skupinska fotografija, tokrat v oranžno-rdeči kombinaciji
majic. Po slikanju so starejši otroci naredili analizo pohoda z orientacije, mlajši pa so se sprostili s krajšim počitkom. Sledilo je plavanje v
notranjem bazenu in športne igre na igrišču. Po večerji smo odšli na
pohod proti razglednemu stolpu na Rogli, nazaj pa smo se vrnili po
malce daljši poti in si ogledali še igrišče imenovano Pohorska vasica in
čudežno gobico z neverjetnimi kapacitetami. Na tretji dan tabora so nas
zbudile dežne kaplje, ker pa dež ni kazal nobenih namenov, da bi prenehal zalivati naravo, smo ta dan posvetili izobraževanju; starejši otroci
so poglabljali snov za tekmovanje Matevža Haceta, mlajši pa so v dveh
skupinah ponovili gasilsko organizacijo in prvo pomoč. Gasilski tabor pa
vseeno ne bi bil tisti ta pravi, če ne bi bilo časa tudi za igro in zabavo.
Popoldan tega dneva smo izpolnili še to zadnje poslanstvo namenjeno
druženju in zabavi – igrali smo se vislice, jungle speed, se kartali, igrala
je tudi harmonika. Aktivne pa je bilo tudi nekaj elektronike. Dan smo
zaključili z diskom polnim glasbe, plesa in zabave.
Zadnji dan tabora smo se zbudili v mrzlo in deževno jutro. Kar malce
težko smo zlezli iz toplih postelj, pri čemer pa nas je motiviralo pričakovanje dobrega zajtrka. Po zajtrku smo spakirali kovčke, pospravili,
se toplo oblekli in počakali avtobus, ki nas je odpeljal domov novim
dogodivščinam naproti.
Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Sandi Zajc

Pomembna je bila tudi zabava in dobra volja

Nova organiziranost centrov za socialno delo
S 1. oktobrom 2018 bo v Sloveniji začelo z delovanjem 16 območnih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo dosedanjih
62 centrov. Dosedanji centri ne bodo ukinjeni, pač pa bodo reorganizirani v enote območnega centra.
Vlada je konec aprila sprejela pravne podlage, na osnovi katerih se bo
izvajala reorganizacija dosedanjih centrov za socialno delo. Novi območni
centri bodo poslovali tako na svojih sedežih kot tudi zunaj, v svojih enotah
– na lokacijah dosedanjih centrov.
Center za socialno delo Domžale bo po novem deloval kot območni Center
za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, ki bo imel sedež v Domžalah,
na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, posloval pa bo tudi v treh
enotah, na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve
postajajo enote CSD Osrednja Slovenija – vzhod. CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo s 1. oktobrom spojeni v nov pravni subjekt, kot
naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.
S strani vlade je bilo imenovanih 16 vršilcev dolžnosti direktorja novousta-
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novljenih centrov, ki so pooblaščeni, da do imenovanja direktorjev opravljajo naloge za pripravo delovanja centrov in organizirajo ter vodijo strokovno
delo in poslovanje centrov.
Vršilka dolžnosti direktorja za območni CSD Osrednja Slovenija – vzhod je
ga. Danica Kolšek, ki je tako kot drugi vršilci dolžnosti direktorjev, imenovana za dobo enega leta, to je od 1. julija 2018 do 30. junija 2019.
CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo do 30. septembra 2018
poslovali kot samostojni javni zavod, s 1. oktobrom pa bo pogodbene obveznosti prevzel CSD Osrednja Slovenija – vzhod. Za uporabnike storitev
centra za socialno delo reorganizacija ne prinaša nobenih sprememb.
Besedilo: Maja Karničnik, Center za socialno delo Domžale

Prinašalci so čakali, iskali, plavali in prinašali ...
Klub za delo prinašalcev (KDP) je v sodelovanju z Lovsko družino Mengeš ter Ribiško družino Bistrica Domžale ob podpori
občine Mengeš 18. in 19. avgusta že četrtič organiziral Tradicionalen dogodek ob Mengeškem jezeru, delovni test iz prinašanja ter delavnico in vzrejno preizkušnjo z mednarodno udeležbo.
V nedeljo zjutraj je bila na sporedu delavnica iz prinašanja pod
vodstvom Stefaana Bollena, ki se je je udeležilo petnajst prinašalcev in njihovih vodnikov. Najprej so bili na vrsti začetniki, ki so
delali na osnovah, naprednejša skupina pa se je lotila zahtevnejših
izzivov na velike razdalje.
Popoldne po delavnici je sledila še vzrejna preizkušnja pod okriljem
Kinološke zveze Slovenije, ki jo je ocenjeval slovenski sodnik Jože
Velikonja. Uspešno opravljena preizkušnja je eden izmed pogojev
za pridobitev vzrejnega dovoljenja za psa prinašalca. Sestavljajo
jo štiri discipline: vodljivost, strelomirnost, prinašanje predmeta
s kopnega in prinašanje predmeta iz globoke vode. Preizkušnjo je
uspešno opravilo vseh enajst psov, ki so se je udeležili.
Rezultate si lahko ogledate na spletni strani KDP: www.wtslo.com,
kjer boste našli tudi veliko drugih uporabnih informacij. Hvala za
gostoljubje in se vidimo spet v Mengšu prihodnje leto!

Pomerilo se je 19 prinašalcev in njihovih vodnikov

Na sobotnem tekmovanju na terenih ob jezeru Pristava sta delo
prinašalcev ocenjevala mednarodno priznana sodnika in vrhunska
tekmovalca Stefaan Bollen (Belgija) in Zsolt Böszörményi (Madžarska). V petih jakostnih razredih (začetniki, novinci, vmesni, odprti
in veterani) se je pomerilo 19 prinašalcev in njihovih vodnikov. Psi
so morali potrpežljivo opazovati strelce in metalce, ki so v gozd,
visoko travo in globoko vodo skrivali ter metali polkilogramska
platnena prinosila. Ko je sodnik to dovolil, je pes na povelje vodnika stekel na delo ter poiskal in prinesel želeno prinosilo svojemu
vodniku v roke. Sliši se preprosto, vendar ni. Vremenske razmere
so bile ugodne, tereni in pogoji za delo odlični, toda naloge so bile
tako zahtevne, da so jih zmogli le najboljši. Med prinašalci so bili
zastopani po večini labradorci, gladkodlaki prinašalci ter dva zlata
prinašalca. Tekmovanje je štelo za Zlato raco 2018 – nagrado, ki
jo vsako leto prejme najboljši tekmovalni par sezone.

Besedilo: KDP
Fotografije: Špela Jagodic

Pes je na povelje vodnika stekel na delo ter poiskal in prinesel želeno
prinosilo svojemu vodniku

Zlata poroka Stanke in Antona Müller
Verjetno jih bo čedalje manj, ki bodo dočakali tak zakonski jubilej, kot sta ga dočakala Stanka in Anton Müller iz Mengša. Mladim
se ne zdi vredno skočiti v zakonski jarem iz sto in več vzrokov, a vendar, če pobarate zlatoporočence, kaj jim je najlepše v življenju,
vam v en glas odgovorijo, družina in njuni skupni trenutki.
V prijetnem ambientu gostilne Zajc v Mali Loki v družbi sorodnikov,
sosedov in prijateljev je bilo njunih trenutkov kar nekaj, nekaj se jih
je nabralo pa tudi čez vsa ta skupna leta, kar 50 jih je že, da tistih
pred poroko ne prištevamo, let skupnega življenja ali zlati jubilej.
Eden izmed posebnih trenutkov je bil tudi obisk župana Franca
Jeriča, ki je opravil poročni obred in ju ponovno vezal za naslednjih
50 let. V svojem nagovoru jima je zaželel veliko lepega in dobrega,
predvsem pa zdravja, da ju bodo lahko še dolgo obiskovali njuna
otroka in vnuki. Slednji imajo pri babici in dediju vedno zaslombo
in še kaj sladkega se najde v shrambi za njih. Da jima bo zdravje
dobro služilo, sta v darilo od župana prejela tudi med domačih
Mengeških čebelarjev, za sladko življenje pa tako ali tako sama
skrbita že pol stoletja. Čestitkam ob jubileju se pridružujem tudi
sam, saj se s Tonetom velikokrat srečamo na različnih prireditvah
in krajih. Naj vaju Bog živi še nadaljnjih petdeset let in naj vaju na
vajinih skupnih poteh spremlja Marijino varstvo.
Besedilo: DJD
Foto: Ida Koleša

Kot darilo sta od župana prejela tudi med domačih Mengeških čebelarjev
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Izbira toplotne črpalke v petih korakih
Vedno več ljudi se odloča za ogrevanje s toplotno črpalko. Razlogov za to je več kot dovolj. Ogrevanje s toplotno črpalko je do
trikrat cenejše kot s kurilnim oljem. Na ta način tudi bistveno manj onesnažujemo okolje. Je najbolj udoben način ogrevanja,
saj je temperatura v prostoru zelo konstantna, s samo napravo pa ni nobenega dela. Eko sklad bo primaknil tudi zajetno
subvencijo, za toplotno črpalko tipa zrak-voda kar 2.500 EUR. Tako prihranite že v prvem letu, saj je skupni strošek elektrike
in vračanja kredita za toplotno črpalko bistveno nižji, kot pa strošek nabave kurilnega olja.

Brezplačen izobraževalni seminar
Zavedate se, da ta korak preprosto morate narediti, a niste povsem
prepričani, katero toplotno črpalko bi izbrali? V mesecu septembru
podjetje Termaks pripravlja brezplačen izobraževalni seminar na temo
Izbira toplotne črpalke v petih korakih. Predstavili vam bodo letošnjo
ponudbo vseh najboljših toplotnih črpalk na slovenskem tržišču in kaj
vse moramo upoštevati pri izbiri. Ogledali si boste, katere toplotne črpalke so najprimernejše za nove objekte s talnim ogrevanjem, in predvsem, katere so najprimernejše za starejše objekte z radiatorskim
ogrevanjem. Seminar bo v naši ali eni od sosednjih občin. Predaval
bo Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je brezplačna, obvezna pa
je prijava na GSM 041 692 410 do petka, 21. septembra 2018. O
lokaciji in terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo znano število prijav.
Katere toplotne črpalke so najprimernejše za starejše objekte z radiatorskim ogrevanjem?

Besedilo in foto: Robert Žibrik

Razpis za projekte, ki krepijo lokalni razvoj LAS Za
mesto in vas
Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi
z območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic.
Svojo projektno idejo prijavijo na: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75
odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR) z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih
stroškov.
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem javnem
pozivu je 607.600,00 evrov. Razpis je odprt še do 28. septembra
2018. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za
mesto in vas (www.las-mestoinvas.si).
Dodatne informacije in svetovanje vam nudi vodilni partner LAS: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije prek elektronske
pošte: las-zmv@rralur.si ali telefonskega kontakta: 01 306 1905.
LAS Za mesto in vas je bila ustanovljena leta 2015 na pobudo
šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod,
Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske
urbane regije. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji
z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva.
Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi
razvojnimi izzivi, ki jih naslavlja prek projektov, sofinanciranih s strani
Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), so
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lokalni akterji prepoznali kot primerno in pomembno priložnost za
razvoj, ki bo temeljil na realizaciji razvojnih potencialov ter reševanju ključnih izzivov območja. LAS deluje na štirih tematskih področjih, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih
potreb: 1) ustvarjanje delovnih mest, 2) razvoj osnovnih storitev, 3)
varstvo okolja in ohranjanje narave ter 4) večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin.
Projektne ideje, ki se prijavljajo na razpis, morajo podpirati enega
od naslednjih ukrepov:
• Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev (ESRR);
• Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov (ESRR);
• Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in
programskih vsebin (EKSRP);
• Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina (EKSRP);
• Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja
narave in okolja (ESRR);
• Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine (EKSRP, ESRR);
• Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi (ESRR).
Besedilo: Darja Demšar

Lokalne volitve 2018 in nevladne organizacije
Bližajo se lokalne volitve 2018 in jeseni lahko že pričakujemo prve predstavitve programov strank in kandidatnih list za
vodenje in razvoj občin, v katerih živimo in delujemo. Priprave na lokalne volitve že potekajo in marsikateri politični kandidati
se vedno bolj zavedajo, da dobrih programov ne morejo pripraviti brez sodelovanja s skupnostjo. Tu jim društva ponujamo roko.
Z namenom večjega vključevanja civilne družbe v oblikovanje lokalnih
politik si vsa regionalna stičišča nevladnih organizacij iz Slovenije letos še posebej prizadevamo za več dialoga med kandidati na lokalnih
volitvah in lokalnimi nevladnimi organizacijami. Ustvarili smo skupno
kampanjo »šola za župane«, katere cilj je spodbuditi kandidate za župane k aktivnemu vključevanju izzivov in problemov lokalnih skupnosti in
nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.

Aktualne v teme v kampanji za lokalne volitve 2018
z vidika nevladnih organizacij
Nevladne organizacije predlagamo, da se v predvolilni kampanji odprejo
razprave na področju humanitarnih in izobraževalnih programov, socialnih stisk in duševnega zdravja, mobilnosti starejših, njihove oskrbe
in kakovostnega staranja, programov za invalide in ustreznega urejanja
prostora za njih, delovne integracije ranljivih skupin in dolgotrajne brezposelnosti.
Zelo aktualna problematika, ki je podprta tudi z dobrimi praksami nekaterih slovenskih občin, je participativni proračun in tudi participativno urejanje prostora. Nevladne organizacije pričakujemo tudi debato in

rešitve v smeri problemsko ali tematsko naravnanih občinskih razpisih,
predvsem z vidika povezave in med strategijami razvoja regij in občinskimi razpisi. Na ta način lahko nevladne organizacije namreč prevzamemo večjo vlogo pri razvoju občine.
Za koordinacijo sodelovanja NVO v kampanji za lokalne volitve smo odgovorni Stičišče NVO Osrednje Slovenije. Prispele vsebine bomo obdelali
in iz njih pripravili konkretne ukrepe. Na tem mestu vabimo vsa društva,
zavode in ustanove, da proaktivno pristopijo k podajanju predlogov in
pobud za dopolnjevanje ali spremembo politik. Za več informacij smo
dosegljivi na info@consulta.si ali na telefonski številki: 01/3209-484.
Obenem vabimo k oddaji predlogov tudi širšo javnost. V ta namen smo
za lažjo in bolj učinkovito komunikacijo razvili aplikacijo Pametni glas, s
katero lahko vaše predloge, pobude in komentarje za izboljšanje stanja
v občinah zasavske in osrednjeslovenske regije oddate na tej povezavi:
http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas/.
Besedilo: Nina Groboljšek

Pomoč mladostnikom v težavah
Na Centru za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD) se pri svojem delu veliko srečujemo z mladimi, ki se znajdejo v težavah,
bodisi zaradi kaznivih dejanj bodisi zaradi težav, s katerimi se spopadajo v času svojega odraščanja in na poti osamosvajanja.
V primeru vedenjskih in vzgojnih težav nudimo mladostniku in družini
pomoč v obliki svetovanja in spremljanja. V primerih, ko mladoletnik
stori kaznivo dejanje oz. je obravnavan kot storilec prekrška, izvajamo
vzgojne ukrepe, ki jih mladoletnikom izreče sodišče po kazenskem zakoniku oz. po zakonu o prekrških, ter ukrepe za zaščito otrok, njihovih
koristi in pravic po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Namen vzgojnih ukrepov ni kaznovanje mladostnikov, temveč da se
s strokovnim vodenjem in pogovorom mladim poskuša prikazati, da
so kazniva dejanja, deviantno vedenje, neupoštevanje pravil in družbenih norm tista, ki so sporna in ne oni sami. Mladostnike in otroke
spremljamo, jih spodbujamo in v njih iščemo tiste vire moči, ki so zanje
spodbudni, da se jih usmeri na pot, ki je za njih primerna in koristna.
V obravnavo so vedno vključeni starši in skrbniki in skupaj z njimi iščemo najboljše možne rešitve za njihove otroke. Običajno vzgojna nemoč
staršev in težave, ki se pojavijo v zvezi s tem, starše spravlja v veliko
stisko in obup. Kljub temu je dobro, da v takih primerih poiščejo pomoč pri ustreznih institucijah in v zvezi s tem možne rešitve, do katerih
lažje pridejo ob pomoči strokovnih delavcev CSD ali drugih zunanjih
institucij.
Otrokom je po naši zakonodaji priznan poseben status. Z dopolnjenim
14. letom starosti postane otrok kazensko odgovoren, kar pomeni, da
je za kaznivo dejanje storjeno po 14. letu mladostnik deležen obravnave/aktivnosti organov odkrivanja, pregona in sojenja (policija, tožilstvo,
sodišče).
Sodnik za mladoletnike, preden izreče vzgojni ukrep, zaprosi CSD, da
razišče mladoletnikovo osebnost in družinske okoliščine, v katerih mladoletnik živi. Ob izreku vzgojnega ukrepa sodišče upošteva mnenje CSD.
Ukor, kot najmilejši ukrep, se izreče, kadar je potrebno mladoletnika
opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja.

Navodila in prepovedi se izrečejo z namenom vplivanja na mladoletnika in na njegovo vedenje. Tri izmed navodil in prepovedi vodi, nadzira
in pripravi pristojni center za socialno delo, ob sodelovanju s sodnikom
za mladoletnike:
• poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s plačilom,
delom ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s kaznivim
dejanjem;
• opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti;
• udeležiti se programov socialnega treninga.
• CSD izvaja vzgojni ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva,
pri katerem spremlja mladostnikovo šolanje, ga usmerja, preverja
okoliščine v domačem okolju in ga spodbuja k aktivnemu in kakovostnemu življenju.
Kot najstrožji ukrep, ki ga lahko izreče sodišče, je oddaja v vzgojni
zavod ali prevzgojni dom in le za najhujša kazniva dejanja je kazen
mladoletniški zapor.
V primeru težav v odraščanju pa lahko CSD sam ali skupaj s starši
namesti mladoletnika v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino.
Dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na mladoletno prestopništvo in težave v odraščanju, je kar nekaj. Pomemben faktor je okolje – družina,
šola, vrstniki, prosti čas. Na mladostnika pomembno vplivajo neurejeni družinski odnosi, neuspeh v šoli, kakovost preživljanja prostega
časa, uživanje nedovoljenih substanc ...
Obdobje najstništva je za marsikatero družino obdobje težkih preizkušenj. Strokovni delavci CSD poskušamo družinam, ki se spopadejo
s tovrstnimi težavami, nuditi ustrezno strokovno pomoč in podporo.
Besedilo: Maja Karničnik, CSD Domžale
Mengšan – september 2018
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Starosti prijazne skupnosti – svetovni odgovor na
staranje prebivalstva
Občina Mengeš se odloča, da bo v prihodnjih letih posvetila več pozornosti pravočasnemu reševanju perečih nalog ob staranju
prebivalstva; pri tem vstopa v družbo občin in mest po Evropi in drugega razvitega sveta, ki se ob tem povezujejo v svetovno
in slovensko mrežo Starosti prijazna mesta in podeželske skupnosti. To je učinkovit program Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO, mednarodna kratica WHO), da bi ustrezno odgovorili na izzive staranja prebivalstva. Kaj je ta svetovni program?

Slika krajev in skupnosti se v začetku tretjega tisočletja po vsem
svetu spreminja zlasti v dvojem: ljudje se selijo v mesta in prebivalstvo se stara. Obe spremembi sta tesno povezani z razvojem
znanosti, tehnologije in demokracije. Razvoj slednje veča vrednost
človekovega življenja. Čeprav je po svetu še veliko revščine in zapostavljanja, so v čedalje večjem delu sveta kulturne in materialne
dobrine dostopne večini prebivalstva. Med temi dobrinami sta poleg miru osnovni socialna in zdravstvena varnost, saj neposredno
dokazujeta, v kolikšni meri družba spoštuje osebnost in življenje
vsakega človeka.
V preteklem stoletju je človeštvo kljub dvema svetovnima vojnama
na vseh področjih doseglo velik napredek. Posebej velik je bil napredek zdravstva, ki se kaže v obvladovanju in uspešnem zdravljenju prej neozdravljivih bolezni. Živimo bolj zdravo, bolj čisto, uživamo bolj neoporečno vodo in hrano, smo bolje oblečeni in obuti,
stanovanja so varna in topla. Nalezljive bolezni manj kot kadarkoli
prej ogrožajo življenja ljudi.
Posledica napredka je tudi ta, da vse več ljudi doživlja visoko starost. V zadnjih sto letih se je pričakovana življenjska doba podvojila.
Delež starih ljudi hitreje narašča tudi zaradi nizke rodnosti – v Sloveniji je za tretjino prenizka, da bi ohranjala dva milijona domačega
prebivalstva. Ob prelomu tisočletja je bilo na svetu 11 odstotkov
ljudi starih nad 60 let, do leta 2050 pa računajo, da jih bo že 22
odstotkov; takrat naj bi bilo na svetu prvič v zgodovini več starih
ljudi kakor otrok. V Sloveniji je že zdaj nad 20 odstotkov prebivalcev
starih nad 60 let, čez 20 let kaže, da jih bo dvakrat več. Vse več
je stoletnikov, v Sloveniji jih imamo že okrog 250; nekateri med
njimi so še povsem samostojni. Naraščajoča dolgoživost iz leta v
leto bolj spreminja tradicionalno sliko sveta. Vse probleme, izzive
in možnosti, ki jih povzroča staranje prebivalstva, imenujemo demografska kriza. Beseda kriza ne pomeni samo težav, temveč tudi
nove skrite razvojne možnosti.
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Podaljševanje človeškega življenja je tesno povezano z urbanizacijo,
to je z rastjo mest in urbanega urejanja podeželja z ugodnimi stanovanjskimi razmerami, informacijsko in drugo infrastrukturo. Danes
že več kot polovica vseh ljudi na svetu živi v mestih, leta 2030 naj
bi izmed petih Zemljanov že trije.
Da bi obvladovali na svetu demografsko krizo, je SZO pripravila
program Starosti prijazna mesta in podeželske skupnosti, ki se širi
po vsem svetu. Leta 2005 so na 18. svetovnem kongresu gerontologije (to je vede o staranju in starosti) v Rio de Janeiru sklenili, da
je treba prisluhniti potrebam starajočih se ljudi in udejanjiti rešitve,
s katerimi bodo naselja in življenje v krajevnih skupnostih bolj prijazna staranju in starosti. V 33 različnih mestih po vsem svetu so
z raziskavo povprašali starejše ljudi, kaj je za njih starosti prijazno
in kaj bi izboljšali na naslednjih pomembnih področjih življenja: v
stavbah in na javnih površinah, pri prevozu, v svojih bivališčih, v
družabnem življenju, pri vključevanju v dejavnosti družbe, pri zaposlitvah, pri obveščanju ter pri storitvah zdravstvenih in drugih služb
v skupnosti. Enako so povprašali tudi oskrbovalce starih ljudi in
izvajalce storitev v skupnosti. Na podlagi vseh mnenj in predlogov
so za omenjena področja opredelili okrog 84 značilnosti starosti
prijaznega mesta, izdali priročnik za uresničevanje projekta Starosti
prijazna mesta in začeli oblikovati svetovno mrežo starosti prijaznih
mest. Namen programa je, da se sleherno mesto oceni samo, kaj
mora in zmore storiti, da bo staranju in starosti bolj prijazno. Priporočila zrcalijo predvsem potrebe po medsebojnem spoštovanju
in varnosti, socialni vključenosti, sožitju ljudi ter naravi prijazni infrastrukturi in arhitekturi ob upoštevanju krajevnih značilnosti. Kraj
usmerijo v razvoj, ki je prijazen starim in vsem drugim prebivalcem,
še zlasti mladim družinam – kar je namreč prijazno starim ljudem,
je prijazno tudi mlajšim.
Takoj za tem je steklo tudi prizadevanje za starosti prijazno podeželje. Pri njem je prednjačila Kanada, ki je po temeljiti pripravi izdala
priročnik za starosti prijazno podeželje in odročne skupnosti. Marsikje tvorijo zaradi izseljevanja mladih pretežni delež podeželskih
skupnosti stari ljudje. Zato je program Starosti prijazne podeželske
občine enako potreben kot program starosti prijaznega mesta ali
velemesta. Pri obeh so glavni cilji in način dela enaki. V Evropi je
večina podeželja urbanizirana: način življenja, komunikacijske povezave, dostopnost storitev in druge ugodnosti vsakdanjega življenja
so podobne kot v mestih. Takšna je tudi večina Slovenije. Vsaka
naša občina ima krajevno središče, ki deluje kot manjše mesto.
Pomemben rezultat, ki ga dosegajo občine in mesta po svetu, ki se
vključujejo v nacionalne in svetovno mrežo starosti prijaznih skupnosti, je to, da njihova krajevna politika, uprava, strokovne in civilne
organizacije začno reševati eno od najtežjih nalog bližnje prihodnosti – pripravljati krajevne razmere in ljudi na čedalje večji delež
starih ljudi z uspešnim učenjem za boljše sožitje med mlajšimi in
starejšimi.
Besedilo: dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Foto: Zlatka Zebec

ŠPORT - Intervju: Žiga Fermišek

Golobradi Mengšan kot Napoleon osvaja Genovo
Pred mesecem dni je kot strela iz jasnega odjeknila novica, da bo Mengšan, 16-letni Žiga Fermišek svojo nogometno pot nadaljeval pri italijanskem klubu Virtus Entella iz Chiaverija v pokrajini Ligurija, v okolici Genove. Žiga, ki je zaradi svojih predstav v
dresu ljubljanskega NK Brava in predvsem v dresu z državnim grbom, že nekaj časa na radarju nogometnih klubov iz tujine, je
tako stopil na pot, ki ga bo peljala do uresničitev njegovih sanj – do igranja v eni izmed petih najmočnejših lig na svetu.
z mladimi in dobrimi pogoji za trening. Tam sem
se razvil in kot član tega kluba tudi dobil prvič
vpoklic v državno reprezentanco Slovenije.
Občutek, ko oblečeš dres z državnim grbom,
pa je prav gotovo nekaj posebnega.
Žiga: Nositi slovenski dres in igrati za svojo državo je res nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi nogometašu. Prvič sem stopil med vratnici v dresu
državne reprezentance na Turnirju narodov proti
Združenim državam Amerike. Občutka ponosa,
radosti ne znam opisati z besedami, vem le, da
sem po tej tekmi dobil še dodaten zagon, motivacijo, da delam še več in močneje.

Zakaj si se odločil za nogomet in kdaj si se
pridružil prvim treningom?
Žiga: Na prvi nogometni trening sem šel s šestimi leti, predvsem zaradi mojega starejšega brata Tima, ki je kot moj vzornik, takrat že treniral
v NK Mengo 28. Moj prvi trener je bil tako kot
za večino mengeških fantov Aleš Dimec, ki sem
mu že na prvem treningu povedal, da je moja
edina želja postati nogometni vratar.

Kako je prišlo do kontakta z italijanskim klubom Virtus Entello? Kakšne informacije si imel
o klubu, o delu z mladimi?
Žiga: Preko mojega agenta so me najprej januarja poklicali na enotedenski preizkus, kjer nas je
bilo več vratarjev iz različnih držav sveta. Občutek je bil že takrat dober, zato nisem bil pretirano
presenečen, ko so me meseca maja povabili na
turnir v Torino, kjer sem tudi prvič branil za moštvo in prejel priznanje za najboljšega vratarja
turnirja. V tistem trenutku sem imel več ponudb
domačih kot tudi klubov iz tujine, a sem se na
koncu odločil za Entello. Pretehtala je usmerjenost kluba v delo z mladimi, zato verjamem, da
je to najboljša možnost za moj razvoj in napredovanje tudi v prihodnje.

Kaj ti je v obdobju nastopanja za mengeško
moštvo najbolj ostalo v spominu?
Žiga: V spominu igranja za NK Mengo 28 so mi
ostali vsi soigralci, trenerji, s katerimi smo bili v
nižjih selekcijah zelo uspešni. Tudi zaradi njih
sem na turnirjih dobival priznanja za najboljšega vratarja, še najbolj pa mi je ostal v spominu
osvojen naziv za najboljšega vratarja na domačem Kraljevem memorialu, na katerem je hkrati
naziv za najboljšega igralca prejel moj klubski
kolega Anže Jerič.
Najbrž odločitev, da odideš iz matičnega kluba NK Mengo 28, ni bila lahka? Kaj je bil razlog, da si odšel in kako je kasneje potekala
tvoja nogometna pot?
Žiga: Nazivi in priznanja niso ostali neopazni.
Že kmalu so do staršev pristopili predstavniki
drugih, večjih klubov, ki so ponujali boljše pogoje za delo, strokovnejši pristop in s tem hitrejši
napredek. Čeprav mi je bilo zelo, zelo hudo zapustiti prijatelje in domači klub, sem vedel, da
enostavno moram iti. Želje po napredku, dokazovanju, na koncu koncev tudi sanje po igranju
v reprezentanci, so bile močnejše. Odšel sem v
NK Bravo, ki je veljal za klub z izrednim delom

Tudi za družino najbrž ni povsem enostavno,
da otrok odide pri tvojih letih od doma. Kako so
starši sprejeli tvojo odločitev oziroma ali je bila
to samo tvoja ali skupna odločitev?
Žiga: Seveda je težko tudi za mojo družino, da
sem odšel pri 16 letih. A starši so me vedno
vzpodbujali in tako bo tudi v prihodnje. Na meni
pa je, da jim to zaupanje povrnem, tako da
postanem ne samo dober, profesionalen vratar,
ampak tudi dober, pošten človek, tako kot sta
naju z bratom starša vzgajala.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? V katerem
dresu te lahko pričakujemo v prihodnje, morda
z državnim grbom?
Žiga: Točnih načrtov nimam, želja pa je, da bi
nekoč zaigral v eni izmed petih najboljših lig na
svetu. To je končen cilj, za katerega se zavedam,
da je visok, a sem za dosego pripravljen narediti
prav vse, zato sem prepričan, da mi bo uspelo.
Seveda brez trdega dela in odrekanja ne bo šlo.
Kot otrok mengeškega kluba si nedvomno inspiracija številnim mladcem, ki tekajo v Športnem parku Mengeš. Kaj bi povedal, svetoval
vsem mladim nogometašem, ki želijo stopati
po tvoji poti?
Žiga: Vsem najmlajšim, ki si želijo postati nogometaši, bi svetoval to, da naj sledijo svojim
sanjam in da naj jim bo nogomet predvsem v
veselje in užitek.
Za konec pa še priložnost za zahvalo vsem, ki
bi jih radi izpostavil ...
Žiga: Velike zahvale gredo NK Mengo 28, v katerem sem začel svojo nogometno pot in kjer
sem preživel najlepše trenutke kot otrok. Seveda
iz tekmovalnega in nogometnega pa gre zahvala tudi NK Bravo. Najbolj pa bi se zahvalil svoji
družini, ki mi vedno stoji ob strani in me podpira
na moji nogometni poti.
Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Sedaj si že nekaj časa v novem okolju. Kakšni
so prvi občutki ob sklenjenem dogovoru za
prestop v nov klub?
Žiga: Ja, res je, v Italiji sem že skoraj en mesec,
a se še privajam na vse skupaj. Ni enostavno
kar naenkrat biti sam, brez prijateljev, družine
v drugi državi, kjer ne govorijo tvojega jezika.
A se zavedam, da moram tudi to dati skoz, če
želim tja, kamor sem namenjen. Klub, treningi,
namestitev in vse, kar gre zraven, je na visoki,
profesionalni ravni. V tem obdobju so moji dnevi
kar enolični, trening, počitek in spet trening. Če
pa ostane kaj časa, pa gremo s soigralci na plažo ali pa v mesto. Za zdaj sem zelo zadovoljen.
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Ime Mengša znova ponesli
čez slovenske meje
Smučarsko-skakalni klub Mengeš je imel tudi v preteklih dveh
počitniških mesecih svoje predstavnike na različnih »frontah«.
Anže Lanišek, član mlade slovenske reprezentance A, se je udeležil treh tekem za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze
(FIS), v katero je letos štartal s 30. mestom v Visli.
Zatem je 22-letni Domžalčan konec julija v Hinterzartnu za vsega 0,8
točke zgrešil finale, v Courchevelu pa se je 11. avgusta v poletni različici
svetovnega pokala izkazal z dvanajstim mestom. Da je »Žaba«, kakor ga
pravzaprav vsi kličejo, ta čas dejansko med najbolje pripravljenimi slovenskimi reprezentanti, je konec prejšnjega meseca dokazal še s četrtim
mestom na preizkušnji za pokal Cockte v Kranju.

Ime Mengša so čez mejo ponesli tudi mlajši varovanci trenerja Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota. Taj Ekart je odlično nastopil
na mednarodni prireditvi v Hinterzartnu, kjer je 26. julija na 80-metrski
napravi v konkurenci skakalcev, starih do 15 let, osvojil tretje mesto.
Teden dni prej sta na 40-metrski skakalnici v Ruhpoldingu mengeške in
slovenske barve uspešno zastopala tudi Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec, ki sta med dečki, starimi do 12 let, zasedla osmo oziroma 17.
mesto, na ekipni preizkušnji pa prispevala levji delež k bronasti kolajni
Slovenije. Le nekaj dni po vrnitvi iz Nemčije pa sta Nik in Timo na prireditvi za pokal Flosarja na Ljubnem mengeškemu klubu priskakala še
dvojno zmago. Na oder za najboljše se je tedaj ob Savinji zavihtela tudi
tretjeuvrščena Anja Kukar (do 11 let).
Še ene stopničke je ob slovesu od avgusta prispeval tudi Taj Ekart, ki je na
tekmovanju za pokal Cockte v Kranju med mlajšimi mladinci (do 16 let)
pristal na tretjem mestu.
Medtem mengeški orliči lovijo že peto zaporedno lovoriko v alpsko-jadranskem pokalu in vabijo vse otroke, starejše od pet let, ki bi radi izkusili
občutek letenja, da se jim pridružijo. Kako zabavni so treningi, se lahko
prepričajo na lastne oči vsak dan (ob 18. uri) na skakalnicah pod Gobavico. Vse, kar jih zanima o tem športu, pa bodo lahko izvedeli tudi na
tradicionalnem Mihaelovem sejmu, na katerem bodo znova navzoči tudi
člani SSK Mengeš.
Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Miha Šimnovec

Kondicijske priprave v
Kranjski Gori 2018

Priprave članov v polnem
razmahu

Tudi letos smo kondicijske priprave že tradicionalno začeli v
Kranjski Gori. Skupno se je priprav udeležilo 44 igralk in igralcev, ter štirje trenerji v dveh skupinah.

Za igralce članskega nogometnega moštva je poletnega premora že zdavnaj konec, saj so stopili v tretji teden priprav za
prvenstvo, ki se nezadržno bliža. Treningi pod taktirko trenerja
Varge potekajo ob odličnem razpoloženju in opazno visoki delovni vnemi.

Prva skupina je imela priprave od 28. do 31. julija in je štela 23 mladih
namiznotenisačev, priprave so vodili trenerja David in Natalija ter pomočnica trenerja Sara. Poudarek je bil na osnovni kondicijski pripravi, specialni namiznoteniški pripravi in na "teambuildingu".
Vsi mladi (tudi devet novincev) so bili zelo zadovoljni in vsestranska angažiranost trenerjev je pomagala, da so priprave uspešno zaključene in da
se delo sedaj nadaljuje v klubu za zelenimi mizami.
Druga skupina je bila na pripravah od 1. do 5. avgusta in je štela 21
igralk in igralcev, predvsem starejših članov NTS Mengeš. Drugo skupino
priprav so vodili trenerji David Orešnik, Gregor Gostiša in Žiga Zupan.
Tudi oni so imeli največ poudarka na bazični pripravi, vzdržljivosti, moči
in teambuildingu.
Po končanih kondicijskih pripravah v Kranjski Gori se je delo nadgrajevalo
v klubu čez celoten avgust v sodelovanju s sosednjimi klubi in klubi v
tujini (Hrvaška, Italija, Nemčija).
Priprave so bile naporne, vendar so jih igralci opravili na zelo visokem
nivoju in prav ta segment NT sezone je še kako pomemben za kvalitetno
delo v nadaljevanju, brez težav lahko trdim, da je pred nami dolga, a
uspešna sezona.
Besedilo in foto: David Orešnik

V trenažnem sistemu je trenutno 22 nogometašev, v naslednjem tednu
pa se bodo ekipi priključili še drugi. Moštvu so že od prvega dne priprav
priključeni tudi mladinci Blaž Arh, Urban Juras, Jan Sašek in Jan Tome,
ki bodo v prihodnje še imeli pravico nastopa za mladinsko ekipo.
"Fantje so na zbor prišli dobro razpoloženi, spočiti in predvsem željni
dela. Ekipo smo prevetrili, še dodatno pomladili, tako da bomo zanesljivo najmlajši v ligi. Imamo odlične pogoje za treniranje, vzdušje je odlično. Še naprej bomo stremeli k temu, da bodo za NK Mengo 28 igrali
prvenstveno mladi igralci iz Mengša in okolice. Moj cilj je bolj kot v rezultat usmerjen v igro. Ekipa bo igrala prepoznavno napadalno, dinamično
in agresivno igro, s katero želimo ustvarjati vse pogoje za napredek kluba
in naših nogometašev. Vsekakor se že vsi veselimo dela, prijateljskih
tekem in predvsem prihajajočih izzivov, ki se bodo zvrstili že kmalu," je
dejal trener Veljo Varga.
Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Priprave so bile naporne

Ekipo smo prevetrili, še dodatno pomladili, tako da bomo zanesljivo
najmlajši v ligi
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Počitniški nogometni turnir trojk
V soboto, 30. junija, je AIA – Mladinski center Mengeš organiziral tradicionalni nogometni turnir trojk na igrišču pred dvorano
Partizana. Turnirja se je udeležilo kar šest ekip, torej 18 igralcev, ki so imeli dobro podporo navijačev s tribun.
Tekmovanje se je začelo zelo napadalno, nogometašev ni ustavilo
niti vroče in zelo soparno vreme. Na tekmah smo videli veliko
število golov, največje presenečenje turnirja pa je bila domača ekipa
''Blokovci'', ki je bila druga najmlajša in je po tesnem porazu v finalu
proti ekipi ''Živ žav'' osvojila drugo mesto. Vse ekipe so igrale na
polno do zadnjega žvižga sodnice Maje.
Zmagala je ekipa Živ žav, v kateri so igrali Drago, Darko in Ismar,
ki je postal nogometaš z največ doseženimi goli na turnirju. Drugo
mesto so osvojili Mengšani Andrej, Adnan in Alen v ekipi Blokovci,
ki so redni udeleženci naših turnirjev trojk. Tretji so bili Andraž,
Aljaž in Rok v ekipi Union. Tudi to tekmovanje trojk v nogometu je
potekalo hitro in brez večjih prekinitev.
Vse ekipe so igrale na polno do zadnjega žvižga sodnice Maje.

Besedilo in foto: Simon Štebe

Za uvod visoka zmaga
Člansko moštvo je v soboto, 2. septembra, na igrišču Pod Gobavico gostilo moštvo Hermes Ljubljana. Zaradi obilnega deževja
so bile razmere na igrišču vse prej kot dobre, kar pa ni motilo mladih, dokazovanja željnih Mengšanov.
V prvem polčasu se je poznala trema domačih igralcev, ki so si priigrali
številne priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Ljubljansko mrežo je v
38. minuti z enajstih metrov načel Anej Kmetič, s čimer je postavil tudi
izid polčasa. V drugem polčasu se je ponovil enosmerni promet proti
golu gostov, a so bili tokrat domači igralci ob zaključkih bolj zbrani in
visoko zmagali.
Na koncu zaslužena, visoka zmaga rumeno-črnih z izidom 8:0, ki so jo
igralci posvetili poškodovanemu soigralcu Timu Primožiču, ki je prestal
zahtevno operacijo in mu na ta način zaželeli čim hitrejše okrevanje.
V naslednjem krogu čaka mengeško ekipo težko gostovanje v Šmartnem.
Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Varovanci trenerja Varge so tekmo začeli v postavi: Brumec Luka (V), Šuštar Janez, Štruklec Luka, Duščak Nejc, Krpič Primož, Omojuwa Omolade Ilemboye, Topić Darko (K), Arh Blaž, Levec Anže, Kmetič Anej, Reven
Jure, Rezervni igralci: Marinko Luka, Clirim Ahmetaj, Arh Anže, Kunavar
Martin, Obadić Jure, Potočnik Matevž, Loboda Luka.

Strelci Laby's Mengo 28:
1 : 0 Kmetič Anej (38') 11m; 2 : 0 Topić Darko (59'); 3 : 0
Kmetič Anej (65'); 4 : 0 Kmetič Anej (79') ; 5 : 0 Ahmetaj
Clirim (81'); 6 : 0 Kmetič Anej (83'); 7 : 0 Kmetič Anej (86');
8 : 0 Potočnik Matevž (92').

Začeli tudi v selekciji U-9
V torek se je prvič v sezoni predstavila tudi selekcija U-9. Na
tekmo je trener Grega Ciglar poklical tudi nekaj fantov iz selekcije U-8, ki so svojo priložnost odlično izkoristili.
Na turnirju v Ihanu so se naši nogometaši v dveh skupinah pomerili
z vrstniki iz NK Komenda, NK Radomlje in NK Ihan. Fantje so dali
vse od sebe in prikazali odlično igro, ki je prinesla tudi lepe rezultate!
Najlepši rezultat turnirja pa je zagotovo zadovoljstvo fantov.
Besedilo in foto: Boštjan Marinko
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Mengeš je odlična odskočna deska za mlade igralce
»Glej ga, tega modela, ki ima kocko na glavi« je bilo slišati s tribun, ko je prvič na igrišče pritekel v mengeškem dresu. Moderna,
skrbno izbrana, negovana pričeska pa je bila v središču pozornosti samo do prvega sodnikovega žvižga. Hiter, eleganten, agresiven, lačen dokazovanja, je že na prvi tekmi zabil hat-trick. Ponovno se je nogometno rodil. Aleksa Jevtimijević je nogometaš,
čigar zgodba spominja na tiste iz ameriških filmov, ko se glavni junak z globokega dna dvigne na vrh. Aleksa še ni na vrhu, je pa
na pravi poti. Veseli smo, da smo bili tudi mi, v mengeškem klubu, del te zgodbe in držimo pesti, da mu uspe. Preprosto zato,
ker si to zasluži. Nekaj o svoji poti in ciljih v prihodnje nam je zaupal v intervjuju.
na to navadil in začel igrati še bolje, zabijal sem
še več golov. Vsako sezono sem bil med tremi
najboljšimi strelci lige, a vsakič mi je zmanjkal
gol ali dva, da bi uresničil svoje sanje in postal najboljši. To me je gnalo naprej, imel sem
dodaten motiv za nadaljnje treninge in tekme.
Ekipa je bila takrat med najboljšimi v Sloveniji, vrhunec mojega obdobja pri Interblocku pa
so bile tekme v evropski ligi in osvojeno tretje
mesto na mednarodnem turnirju v Švici, kjer
smo igrali proti najboljšim evropskim ekipam,
kot so Juventus, Basel, Dinamo Zagreb, Willem II, Chievo Verona, AC Milan in še mnogim
drugim.
Aleksa, najprej o tvojih začetkih; kako se spominjaš svojih prvih nogometnih korakov?
Nogomet me je spremljal že v otroštvu, saj se
je doma vse vrtelo okoli nogometa. Najprej
sem večino časa preživel ob igrišču, ko sem
kot otrok na vsaki tekmi občudoval najboljšega
vratarja, takrat mojega nogometnega, kasneje
pa tudi življenjskega vzornika in heroja – očeta Dejana. Kmalu sem tudi sam želel »brcati
okroglo usnje«, a sem za razliko od očeta, ki
je živel za obrambe mreže, sam že od začetka
živel za zabijanje golov. Še danes je zame tistih
nekaj sekund, ko žoga leti proti mreži, nekaj,
kar težko opišem z besedami, saj v meni sproži
občutke nepopisne sreče, radosti, zadovoljstva.
Kratek pregled tvoje dosedanje nogometne
poti. Vloga okolja (družine) kluba pri tvojem
uspehu?
Čeprav me je žoga takrat spremljala na vsakem koraku, pa sem svojo nogometno pot
začel relativno pozno – pri desetih letih v NK
Radomlje. Takratni pogoji v Radomljah niso bili
tako dobri, kot so na primer danes, vendar pa
so trenerji vedno dali vse od sebe in znanje, ki
smo ga vpijali kot spužve, nesebično prenašali
na nas. Vsako leto je klub vedno več pozornosti
posvečal mladim igralcem, njihovemu razvoju
in izboljšanju pogojev za delo, kar se je odrazilo tudi na mojem napredku, za kar sem jim
zelo hvaležen. Pri trinajstih letih so moje dobre
igre prvič opazili tudi ogledniki drugih, večjih
klubov. Odločitev ni bila lahka, vendar je bil nekako pravi čas za nove izzive in prvi prestop.
Moja pot se je nadaljevala pri ljubljanskem NK
Interblock, kjer so sloveli po odlični mladinski
šoli in članskem moštvu, ki je takrat igralo v
prvi slovenski ligi. Tam sem najprej igral za
selekcijo U-13, a so me trenerji hitro priključili
starejši selekciji U-14. Intenzivnost treningov se
je bistveno povečala, s treh treningov na teden,
na dva treninga na dan. Sčasoma sem se tudi
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Kot mladinec si veliko obetal, nato pa je prišla
poškodba, s katero je povezan tudi tvoj prihod
v Mengeš?
Na žalost se je pojavila poškodba kolena, ki se
je iz treninga v trening stopnjevala. Kljub temu
da sem hodil na terapije, preglede, počival,
delal vaje in poskusil vse mogoče, ni bilo nič
bolje. Na koncu je bilo tako hudo, da enostavno
nisem mogel več hoditi, kaj šele teči oziroma
igrati nogomet. Za mladega nogometaša, ki je
vseskozi sanjal, da bo nekoč poklicni nogometaš, za fanta, ki mu je žoga pomenila vse in še
več, je bil to močan udarec. V trenutku se mi je
podrl svet, enostavno nisem bil več isti Aleksa.
V šoli sem popolnoma popustil, zapiral sem se
vase, hlastal sem po nezdravi hrani in kmalu je
tehtnica pokazala 100 kilogramov. Nogomet je
bil še vedno moja strast, a so se sanje o igranju
vedno bolj oddaljevale.
Prelomna točka, ki je pomenila premik v pravo smer, je bil dopust v Srbiji. Na vsakoletnem
vaškem turnirju v malem nogometu, je ekipi iz
moje vasi manjkal igralec, zato so me vzeli v
ekipo – bolj zaradi številke. Občutek po tako
dolgem času neigranja nogometa, ni bil isti,
vendar sem se po zmagi na turnirju in doseženem lepem številu zadetkov, odločil poskusiti
še enkrat, še zadnjič – vrniti se na nogometno
pot, pot do mojih sanj.
Kako je prišlo do kontakta med tabo in NK
Mengo 28? Kako te je sprejela ekipa, trener?
Za NK Mengo28 mi je povedal prijatelj, ki je
takrat igral za klub. Prepričala me je ideja, vizija, poslanstvo kluba, veliko število igralcev,
kvalitetni treningi, na koncu pa je bližina kluba od doma odločila, da oblečem rumeno-črni
dres. Trener mladinske in članske ekipe je bil
Ante Bratić, ki me je zelo lepo sprejel in na
prvih treningih veliko pozornosti namenil mojemu kolenu in dobremu počutju v novem okolju.
Soigralci so me zelo hitro sprejeli, veliko je bilo
druženja tudi zunaj igrišča, kar mi je bilo zelo

všeč, saj je cela ekipa nekako dihala skupaj.
Svoje prve tekme v mengeškem dresu se bom
vedno rad spominjal, saj je zame pomenila
novo nogometno rojstvo in začetek novega obdobja, obdobja, ko je šlo samo še navzgor.
Prvo sezono v rumenem dresu si začel odlično in si poleg igranja za mladinsko vrsto prislužil tudi že prvi vpoklic v člansko moštvo.
V tej sezoni 2015/2015 si bil četrti najboljši
strelec mladinske lige (16 golov) in peti strelec članske lige (8 golov). Kako to, da si praktično eksplodiral takoj, ko si začel s ponovnim
igranjem po poškodbi?
Omenjeno prvo tekmo v mengeškem dresu
smo dobili prepričljivo, sam pa sem ob vrnitvi na zelenico dosegel hat-trick. Še sam nisem
mogel verjeti, mislil sem, da sanjam. Verjetno
je bila taka vrnitev posledica vrhunskih skupinskih, kot tudi individualnih treningov, ki sem
jih opravil pod budnim očesom trenerja Anteja
Bratića. Ante mi je bil v tistem obdobju več kot
trener, bil je moj zaupnik, svetovalec, motivator, skratka, človek, ki je verjel vame in mojo
uspešno vrnitev v nogomet. Za vse, kar je storil
zame, mu bom večno zelo hvaležen.
Tudii v naslednjih sezonah ti je šlo odlično.
V sezoni 2015/2016 si bil z 10 zadetki četrti
strelec lige, v sezoni 2016/2017 pa si dosegel
tudi vrh in postal prvi strelec lige s kar 15
zadetki. Najbrž ti brez ekipe ne bi uspelo?
Nogomet je ekipni šport in seveda mi brez
ekipe nikoli ne bi uspelo zabiti toliko zadetkov.
Kar mi ni uspelo v dresu Interblocka, mi je v
sezoni 2016/2017 uspelo v mengeškem dresu.
Izpolnil sem svojo dolgoletno željo in postal najboljši strelec lige. Čeprav je bil to zame osebno
velik uspeh, pa je ob veselju ostalo kar nekaj
grenkega priokusa, saj nam kot ekipi ni uspelo
izpolniti glavnega cilja – napredovati v višjo ligo.
Kako ocenjuješ pogoje za delo, delo trenerjev,
kvaliteto treningov, možnost za dokazovanje
in napredovanje v Mengšu? Je lahko Mengeš
odskočna deska za mlade igralce?
Mislim, da je Mengeš odlična odskočna deska
za mlade igralce, ki se še razvijajo in za katere
je najpomembnejše, da kvalitetno trenirajo in
imajo veliko minutažo na tekmah. Kaj pomaga
igralcu pri 19 letih, da trenira v prvoligaškem,
drugoligaškem klubu, če na tekmi ne dobi svoje
priložnosti. Ko jo končno dočaka, pa mora v
15 minutah pokazati vse, kar zna, pritisk nanj
je ogromen, saj je v nasprotnem zopet obsojen
na »gretje« klopi. Čez čas številni mladi igralci
obupajo nad nogometom, še preden se je njihova kariera pravzaprav začela.

Tudi sam sprva nisem razumel, kaj bom delal v
5. ligi, a sem po pogovorih z izkušenimi igralci,
trenerji doumel, da imajo prav. Kvalitetno treniranje, konstantno igranje, športno življenje,
ogromno odrekanja, vztrajnost – vse to je
potrebno, če želiš in hočeš živeti svoje nogometne sanje.
Pogoji za trening na igriščih Pod Gobavico so
odlični in marsikateri klub v višjih ligah lahko
samo sanja o njih. Trenerji so šolani, imajo
igralske izkušnje, na splošno v klubu prevladuje prijateljsko vzdušje, kjer velja načelo »vsi
za enega, eden za vse«. Trenerji veliko pozornosti posvečajo posamezniku in osebnemu napredku, pri čemer sta name največji vtis naredila Veljo Varga in Darko Topić, ki sta mi vedno
stala ob strani in pomagala pri vseh stvareh
povezanih z nogometom in tudi osebnih zadevah. Na nas mlade igralce pa sta prenesla tudi
veliko mednarodnega znanja in izkušenj, ki sta
jih pridobila v najvišjih ligah doma in v tujini.

Zaradi dobrih iger je zanimanje za tebe izkazalo precej klubov, na koncu si se odločil za
odhod v Avstrijo. V kakšen klub si odšel?
Čeprav so po končani sezoni 2016/2017 prihajale ponudbe iz slovenskih klubov, tudi iz višjih
lig, sem vseeno čutil, da je bolje še malo počakati in kvalitetno trenirati. Med zimskim prestopnim rokom pa je prišla ponudba iz Avstrije,
ki je nisem mogel zavrniti. Po pogovoru z družino in trenerjem Vargo, sem se odločil preizkusiti
se v tujini in narediti korak naprej v svoji karieri.

Po odigranem spomladanskem delu prvenstva
v Avstriji in fantastičnem vstopu v novo sezono, najbrž že lahko narediš določene zaključke
glede tvojega igranja v Avstriji. Kako potekajo
treningi in tekme ter na splošno delo v klubu?
Kako Avstrijci gledajo na slovenski nogomet in
na slovenske nogometaše v Avstriji?
Prvi vtisi so bili zelo podobni tistim, ki sem jih
imel kot 13-letnik, ko sem prestopil v Interblock
oziroma v močnejšo sredino. Treningi so zelo
intenzivni, pričakovanja pa ogromna, saj sem
moral od prvega trenutka, ko sem stopil na igrišče, upravičiti dejstvo, da sem tujec, da prihajam iz Slovenije. Na srečo sem že na prvi tekmi
zabil štiri gole, tako da je bilo potem vse nekako
lažje. Preglavice mi je delalo samo (ne)znanje
nemščine, kar je privedlo do situacij, ko so se
moji soigralci pogosto nasmejali do solz.
V letošnji sezoni si zamenjal klub. Očitno ti je
selitev dobro dela, saj zabijaš gole kot po tekočem traku, uvrščen pa si bil tudi v enajsterico
kola. Kakšna so bila tvoja pričakovanja glede
novega kluba, rezultatov in tvojega osebnega
učinka na igrišču? Kako si zadovoljen s tvojim lastnim izplenom v prvih krogih prvenstva
in kakšna so tvoja pričakovanja ter želje za
naprej?
Po odigranem spomladanskem delu sem se kar
dobro prilagodil avstrijskemu sistemu igre, ki je
zelo napadalno usmerjen, igra pa se občutno
hitreje kot v Sloveniji. Po uspešni polovici sezone so prišle ponudbe za igranje v večjih klubih.
Zamenjal sem sredino, rezultati po prvih kolih
in tudi moj doprinos pa pričajo, da sem se odločil pravilno. Trenutno zasedamo drugo mesto
na lestvici, sam pa sem dosegel že 8 zadetkov. Pričakovanja za to sezono so velika, saj si
želimo sezono zaključiti med tremi najboljšimi
ekipami. Moji osebni cilji in pričakovanja pa so
prvenstveno vezana na uspeh ekipe, saj so ekipni dosežki imeli pri meni vedno prednost pred
osebnimi. Sam pri sebi, čisto po tihem, pa sem
si že pred sezono postavil cilj – 20 doseženih
zadetkov.

sporočam in jim polagam na srce, naj sanjajo.
Tudi če se sanje zdijo nemogoče, tudi če nihče
drug ne verjame v njih, tudi če se trenutno zdijo
zelo oddaljene – sanjajte. Ne primerjajte se z
drugimi športniki, učite se od boljših, pomagajte drugim. Vsak dan imejte pred seboj samo en
cilj – biti boljši športnik, boljši človek, kot ste
bili včeraj. Trdo delo, predanost cilju, odrekanje,
skrb za svoje telo in želja, ki ne sme popustiti,
dokler cilja ne dosežete. To je recept, s katerim
boste prišli tja, kjer si želite biti in postali to, kar
si želite postati.
Na koncu bi se rad zahvalil svoji družini za
vso podporo, čas, ki so ga z menoj preživeli
na nogometnih igriščih, vse kilometre, ki so jih
prevozili zaradi nogometa, vse skrbi, ki so jih
povzročile slabe tekme, ljubezen, veselje in srečo, ki so jo z menoj doživljali in delili ob mojih
uspehih.
Zahvala gre tudi vsem trenerjem, soigralcem in
drugim, ki so bili del moje dosedanje poti, ki so
mi pomagali, svetovali, me trenirali ali kakorkoli
pripomogli k napredku na moji poti. Posebna
hvala gre tudi tistim, ki so dvomili o meni, oziroma se smejali mojim sanjam, bili so le dodatna
motivacija na moji poti.
Še enkrat hvala NK Mengo 28 za vsa leta, ki
sem jih preživel v klubu in upam, da bom nekoč, morda ob zaključku kariere ali pa kot veteran zopet oblekel sveti, rumeno-črni dres.
Besedilo in foto: Boštjan Marinko

Osebno sporočilo mladim športnikom ...
Verjamem, da lahko s trdim delom dosežemo
vse zastavljene cilje, zato mladim športnikom

Članska ekipa z novimi
okrepitvami
Članski ekipi so se pred začetkom sezone pridružili trije novi
nogometaši.
Nejc Duščak prihaja na posojo iz drugoligaškega nogometnega kluba
Radomlje. Omojuwa Omolade je v prejšnji sezoni branil barve NK
Ihan, v letošnji sezoni pa bo hitronogi Nigerijec navduševal občinstvo Pod Gobavico. Janez Šuštar k nam prav tako prihaja iz vrst NK
Radomlje. Mladi vezist bo pomembna okrepitev na sredini igrišča.
Prestopni rok pa se s temi okrepitvami šele začenja ...
Besedilo in foto: Boštjan Marinko

S tremi novimi nogometaši v novo sezono
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KULTURA

Otroška FS Mengeš / državna revija Pika poka pod goro v Rogaški Slatini
Za okroglo mizo na gradu Žovnek

8. Tabor ljubiteljskih
slikarjev in fotografov
Slovenije
V nedeljo, 1. junija, je bilo središče dogajanja na gradu
Komenda na Polzeli, kjer sta udeležence 8. Tabora ljubiteljskih
slikarjev in fotografov Slovenije nagovorila Marko Slokar,
predsednik KUD Polzela, in Klavdija Sitar, predsednica ZLDS.
Ljubiteljski slikarji in fotografi so se zbrali na taboru, ki je namenjen skupnemu ustvarjanju in druženju pred poletnimi počitnicami.
Kar 40 udeležencev si je ogledalo grad Komenda, graščino Schenek na
Polzeli, v senci visokih dreves pa so se nekateri lotili slikanja. Drugi so si
ogledali grad Žovnek nekaj kilometrov stran, ki ga že 26 let neutrudno
obnavljajo prostovoljci. S fotografskimi aparati v rokah so zalotili pri delu
in obnovi gospoda Franca Kralja, bivšega ravnatelja, župana Braslovč
Branimirja Strojanška ob mešalcu betona, zidarskega mojstra Rudija Sedovška pri gradnji opornega zidu. Vse čestitke vsem zanesenjakom, ki
vztrajajo pri obnovi. Grad Žovnek že kaže svojo podobo, ki so jo fotografi
ujeli na sto in en način v svoje foto zapise. Iz Likovnega društva Mengeš
sta se tabora udeležili dve članici, Leonida Goropevšek in Binca Lomšek.
Vsa nastala dela, tako platna kot tudi fotografije, bodo udeleženci dokončali in izbor poslali na razstavo, ki bo na ogled postavljena 15. septembra. Stkala so se nova poznanstva, druženje je bilo zelo živahno in
sproščeno. Zdaj pa na počitnice …

Folklora vabi k vpisu
Folklorna skupina Mengeš vstopa v novo šolsko leto, v novo
plesno sezono in ob tej priložnosti odpiramo vrata vsem,
ki bi se nam radi pridružili pri tej dejavnosti. Obiščite nas
in skupaj bomo spoznavali slovensko ljudsko izročilo, svoje
korenine in našo bogato kulturno dediščino.
Hkrati pa se pri nas najde:
• obilo zabave
• veliko novih prijateljev – doma in v tujini
• izjemna gostovanja na mednarodnih festivalih in izmenjave s folklornim skupinami (ko pridejo oni k nam in gremo mi k njim …)
Če te zanima ljudski ples, če znaš igrati na kakšen inštrument, mogoče
lepo poješ ali pa si samo rad v dobri družbi, je folklora pravi naslov
zate. Vaje so prilagojene vsem starostnim skupinam in ob prvem stiku
se skupaj dogovorimo, kateri skupini bi se pridružili. Vaje potekajo v
naslednjih terminih:
• Otroška skupina vsako sredo od 17.30 do 18.45 v šolski avli
• Mladinska skupina vsako sredo od 20.00 do 21.30 v šolski avli
• Članska skupina vsak četrtek od 20.30 do 22.00 ure v plesalnici
Mladinskega centra
Kako se pridružiti skupini? Enostavno – v navedenih terminih prideš na
vajo, kjer te bomo sprejeli, te seznanili z osnovnimi ritmi in počasi vpeljali
v prve plesne korake.
Besedilo: Boštjan Svete
Foto: arhiv FS Mengeš

Ples ni nekaj, kar bi lahko razložili z besedami.
Plesati ga je treba!
					
(Paige Arden)

Besedilo in foto: Binca Lomšek, Boštjan Svete

Mengeška godba po počitnicah vstopa v jubilejno
135. leto delovanja
Za Mengeško godbo je daljši poletni premor, med katerim smo si godbenice in godbeniki odpočili ter nabrali novih moči, da
bomo kos novim izzivom, ki nam jih prinaša že 135. igralna sezona neprekinjenega delovanja.

Mengeška godba skupaj z veteransko sekcijo v Topolah pri kapelici sv.
Lucije

Med poletnimi počitnicami smo imeli le en nastop, in sicer na slovesnosti v
Topolah, na kateri smo združili moči z Veteransko sekcijo in pod vodstvom
Primoža Kosca, v nedeljo, 19. avgusta, odigrali sv. mašo pri kapelici sv.
Lucije. Že čez dobrih štirinajst dni pa smo začeli z rednimi vajami v novi
sezoni. V soboto, 1. septembra, smo imeli tudi prvi nastop. Udeležili smo se
praznovanja 20. obletnice delovanja naše prijateljske godbe, Godbe Lukovica, ki je ob tej priložnosti pripravila srečanje okoliških godb. Poleg naše in
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domače godbe sta pod šotorom v Šentvidu pri Lukovici nastopili še Godba
Domžale in Godba Moravče. Za konec uradnega dela je tako družno zaigralo
okoli 150 godbenic in godbenikov.
To jesen nas boste lahko slišali na več nastopih doma in po Sloveniji. Samo
septembra imamo načrtovanih šest nastopov, med njimi pa bo izstopal sobotni večerni koncert na 26. tradicionalnem Sejmu v Mengšu, ki so ga organizatorji poimenovali Spektakel Mengeške godbe s Kvatropirci, ansamblom
Biseri ter solisti. Na tem koncertu bomo izvajali okrog triurni ter predvsem
raznolik glasbeni repertoar, od zabavne, narodno-zabavne, nekaj klasike, dalmatinskih, za konec pa skladbe s preteklih rock koncertov. Se vidimo na naših nastopih, še posebej v soboto, 22. septembra, ob 19. uri pod šotorom na
Sejmu v Mengšu. Vstop je prost. Za termine drugih nastopov pa spremljajte
oglasno desko pred godbenim domom, našo spletno ali Facebook stran.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Lara Dolenc

Povorka pred nastopom

Turneja mengeške folklore v Črni gori
V petek, 24. avgusta, smo se folklorniki mladinske in članske folklorne skupine Mengeš odpravili v Črno goro, deželo
sanjske obale, zanimive sredozemske arhitekture in eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij na jugu Balkana.
Drugi festivalski dan nas je po programu čakal izlet z ladjico, ki nas
je popeljala po različnih prečudovitih peščenih plažah. Na ladjico
smo se vkrcali v Sutomoru, potem pa nas je popeljala do prve postaje v Petrovcu na moru, nadaljevali smo do Budve, končali pa na
čisto samotni Kraljičini plaži in od tam odpluli do začetne postaje.
Zopet smo imeli na sporedu nastop, tokrat v Baru, kjer smo se
predstavili s kar dvema spletoma. Mladinska skupina je ponovila
splet Frižekson, skupaj s člansko skupino pa še Ta potrkano, ki
vedno navduši občinstvo.
Na zadnji dan turneje smo se po zgodnjem zajtrku odpravili proti
Sloveniji, vendar tokrat po drugi poti. Ustavili smo se v starem
mestnem jedru Sarajeva, kjer smo si privoščili tamkajšnje dobrote
– čevapčiče in kavo. V zgodnjih jutranjih urah pa se vrnili v mengeško garderobo, pospravili noše in s tem zaključili še eno uspešno
turnejo.
Mladinska FS Mengeš

Po dolgi in naporni vožnji z avtobusom smo prispeli v majhno mestece Sutomore, dobro uro oddaljeno od Budve, ki predstavlja center
turizma v črnogorskem primorju. Zaradi izredno visokih temperatur
smo si preostanek dneva vzeli prosto za vodne aktivnosti na tamkajšnji plaži.
Naslednji dan smo se odpeljali v središče Budve, kjer smo si z vodnikoma ogledali očarljivo mesto, obdano z beneškim obzidjem, katerega korenine segajo v 15. stoletje, popoldne pa smo lahko preživeli
na peščenih plažah, kjer smo za tako veliko skupino, kot smo mi, res
težko našli prosto mesto na mivki.
V ponedeljek smo se iz Sutomora odpravili na kratko vožnjo z avtobusom do mesta Bar, ki danes velja za največje črnogorsko obalno,
predvsem pa pristaniško mesto. Bar se nahaja nasproti mesta Bari
v Italiji, zato mu lahko rečemo tudi Antibari oz. Antivari. Mesti imata
še dandanes pomembne pomorske povezave. Skupaj smo obiskali
znamenito palačo kralja Nikolaja, se sprehodili po obali in si ogledali
mesto.
Po kosilu je sledil naš prvi nastop v mestu Budva. Najprej je bila na
sporedu povorka folklornikov iz različnih držav udeleženk, v samem
središču mesta pa je sledil še nastop posameznih predstavnikov.
Slovenijo in Mengeš smo mladi folklorniki predstavili s spletom Frižekson.

Besedilo: Lara Kolenc
Foto: Neža Jankovič

Razglednica
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Boš odgovoren in boš
odstopil ali pa boš
razrešen, ko si dolžan
vedeti ali si celo bil
opozorjen o kršitvah, pa
nisi ukrepal oz. si sam
kršitelj?

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

Poglejmo, kako je s tem aktualnim trumpovskim in delno
papeškim dogajanjem na konkretnih primerih pri županu,
gospodu Jeriču, in delno tudi pri direktorju JKP Prodnik,
gospodu Faturju.
Navedel bom le nekaj preteklih in aktualnih primerov, ki zadevajo oz.
so se ali se dogajajo v občini Mengeš:
• Nezakonit odstop od pogodbe o nakupu že v večini plačanih
spodnjih prostorov 'Melodije', ki stoji na mestu rojstne hiše pisatelja Janeza Trdine, za namene muzeja in druženja – brez ustreznega sklepa Sveta Občine Mengeš v času odstopa od pogodbe;
• Izigran referendum o ohranitvi oskrbe z alpsko vodo izpod Krvavca, pravic in lastništva ter o sodelovanju pri obnovi in modernizaciji Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec;
• Kršitve oz. neizvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš o ohranitvi
oskrbe s pitno vodo iz Izvirov pod Krvavcem;
• Porušitev glavnega vodovoda!
• Tri leta, od 2010 do 2013, dvakratno zaračunavanje smetarine
s strani JKP Prodnik;.
• Obnova poslovilnih vežic se je izvajala nezakonito z naročilnicami in ob več kot dvakratnih stroških namesto zakonito z javnim
razpisom in pogodbo, čeprav je to bilo pripravljeno in predlagano županu.
• Med take primere sodi tudi krivo navajanje oz. obtoževanje nekoga zaradi lastnih (ne)namernih napak, predvsem pa spornih
ravnanj ali neukrepanja ter nesposobnosti.
Prijave oz. pobude nadrejenim organom za presojo o tem niso obrodile sadov. Namesto ukrepanja je bilo usmerjanje na inšpekcije, ki
tudi niso ukrepale oz. so raje usmerjale zadeve na sodišča. Zakaj so
potem vse te službe, če niso pripravljene prevzeti prijave in izvesti
postopkov namesto občana oz. državljana?
Spisek primerov v Republiki Sloveniji bi bil tudi zanimiv. Ne le razvpiti
TEŠ6. Ne gre le za kazensko in odškodninsko odgovornost, ampak
tudi položajno. Vse meji še na korupcijo.
Problem ni samo v zakonodaji. Med glavnimi sta pasivnost in
sprijaznjenost s stanjem med državljani oz. občani (in davkoplačevalci). Pa tudi slabo stanje demokracije, saj so pasivni oz. celo
soodgovorni tudi izvoljeni predstavniki in njihove organizacije, v
navedenih primerih v občinskem svetu.
Besedilo: mag. Tomaž Štebe, civilnainiciativamenges@gmail.com,
tomaz.stebe@gmail.com
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NOVO V MENGŠU!

TEČAJI ANGLEŠČINE
ZA ODRASLE IN MLADOSTNIKE

ALI GOVORITE ANGLEŠKO? NAUČITE SE
Z NAŠO POMOČJO INDIVIDUALNO ALI V
MAJHNIH SKUPINAH. NUDIMO VRHUNSKE
INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE ZA MLADE TER
PREVAJAMO V VSE SVETOVNE JEZIKE.
DO KONCA SEPTEMBRA IZKORISTITE 10%
POPUST NA ZGODNJE PRIJAVE!
www.speakup.si

041 986 501

TRDINOV TRG 14
MENGEŠ

OptikaGolavšek
Vida Golavšek s. p.

Slovenska c. 28, 1234 Mengeš
T: 01/7237-968
M: 040-284-081
S: www.optika-golavsek.si

OBVESTILA - OGLASI

Mercator bo supermarket na Zavrtih odprl jeseni
Od začetka leta 2018, ko je stanovanjsko-poslovna soseska Glavni trg Mengeš dobila novega lastnika, se prej nedokončana stavba pospešeno ureja. Tega so se posebej razveselili v Mercatorju, saj so se odločili, da bodo že jeseni v
prostorih urejenega objekta odprli sodoben supermarket. Poudarili so, da bo ponudba prilagojena predvsem rednim,
dnevnim kupcem, njihovim nakupovalnim navadam in potrebam, vabili pa bodo tudi z novostmi in akcijami ugodnih
nakupov. V slavnostno odprtje supermarketa Mercator v Mengšu bodo vključili tudi občanke in občane, saj je trgovina
pomembno stičišče dogajanja vsakega živahnega in razvijajočega se kraja, kar Mengeš prav gotovo je. Mercatorjeva
trgovina na Slovenski cesti 67 pa tudi po odprtju novega supermarketa ostane.
Supermarket Mercator Mengeš bo meril dobrih 800 m2 oziroma
s pomožnimi prostori 1.417 m2. Obiskovalke in obiskovalce bo
vsak dan pričakovala sveža ponudba pekovskih izdelkov in slaščic,

nekatere bodo sproti pekli kar v trgovini. Pomemben del ponudbe
na delikatesi s toploteko bodo dnevno sveže kuhane, okusne malice ali kosila, pa tudi mesnica bo dobro založena s svežim mesom
in mesnimi pripravki. Posebej široka bo ponudba oddelka s svežim
sadjem in zelenjavo, dobro založeni pa bodo tudi oddelki z mlekom
in mlečnimi izdelki, z različnimi pijačami in vsemi drugimi izdelki,
ki jih dnevno potrebuje vsako gospodinjstvo.
Vsa oprema v trgovini bo nova. Urejena pa bodo tudi parkirišča
pred trgovino, ki bodo rezervirana za kupce. Supermarket je bil
postavljen z vizijo razvoja kraja v prihodnjih desetletjih, zato želi
Mercator v sodelovanju z občino Mengeš prispevati k dobrobiti
soseske in k boljši kakovosti življenja njenih prebivalcev. Sedaj se
je zanje odprla tudi možnost zaposlitve, saj v svoje vrste posebej
vabi trgovke in trgovce iz občine Mengeš.

Fotografija je simbolična

Besedilo in foto: Tina Drolc

v mengšu sestavljamo novo ekipo.
pridružite se nam!

dobra služba. dobra družba.

Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana

Prijavi se na prosto delovno mesto v novem
supermarketu in postani del dobre lokalne zgodbe.

Svojo prijavo posredujte na www.mercatorgroup.si/kariera.
Za dodatne informacije nam pišite na zaposlitev@mercator.si.
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Jezero Pristava kot zgled
in priložnost
Mengeš je kraj, ki ima ogromno potenciala, ki še čaka, da
se ga izkoristi v dobrobit tako prebivalcev kot tudi obiskovalcev. Eden izmed njih je prav gotovo jezero Pristava, ki
ponuja veliko možnosti za kakovostno preživljanje prostega
časa ob nekaj posegih v njegovo ožjo in širšo okolico. Članki, objavljeni v Mengšanu na temo ureditve okolice jezera
Pristava, so me vzpodbudili k zapisu naše nedavne izkušnje na potepanju po Avstriji. Tam smo odkrili vzoren primer urejene okolice ter sožitja narave in prebivalcev v kraju
Großsteinbach
(http://www.gemeinde-grosssteinbach.at/
gde_grosssteinbach/index.php). Navdušila nas je podobnost
z našim »mengeškim« jezerom, zato smo se pri upravniku
pozanimali, kako so se lotili ureditve in upravljanja okolice.
Pesnik Aljoša Rode

Dve pesmi z mojega
nastopa na Svetovnem
dnevu poezije 21. marca
Vera II
Sto in eno napako,
ki jih razum zagreši,
dober um s srcem popravi,
in dokaj dni človek živi,
po svoji postavi,
da duša se z mirom poslovi,
ko se na novo pot odpravi.

Zrenje v eter

V začetku je bilo to eno jezero, namenjeno ribičem. S prekopom so
ga prepolovili in uredili ribolovno območje, drugi del pa so namenili
obiskovalcem in kopalcem. Okolico so uredili do te mere, da se da
okoli jezera lepo sprehoditi, namestili so klopce in lesene pomole. Na
delu, ki je namenjen za ribolov, ni zaželeno preživljanje prostega časa,
prepovedano je parkiranje in omejen je dostop do vode.
Na delu, ki je namenjen obiskovalcem, so nameščena igrala, manjši gostinski lokal s sladoledom, pecivom, prigrizki in pijačo (https://
www.das-strandgut.at/english/). Lokal upravljajo zasebniki, medtem
ko okolico jezera upravlja občina. Občina je na tem delu uredila tudi
parkirišče za nekaj avtodomov (PZA), kjer so na voljo WC in umivalnik ter elektrika. Cena za nočitev z avtodomom je 5 EUR z elektriko,
dnevna karta za obisk prostora za preživljanje prostega časa pa pribl.
3 EUR (ločena cena za odrasle in otroke). S strani občine je določen
upravnik, ki zgledno skrbi za okolico ter po potrebi opominja obiskovalce na »hišna pravila«. Jezero ni ograjeno in vendar sta čistoča in
urejenost na izredno visoki ravni. Kljub velikemu številu obiskovalcev
ni čutiti direndaja in ponuja prijetno sprostitev.
Jezero Pristava bi lahko sledilo temu zgledu, saj ima izjemne možnosti tudi v širši okolici (Rašica, Gobavica, Dobeno, pohodništvo,
kolesarjenje, plavanje …), njegova prednost je tudi bližina mestnega
parka in pripadajoče infrastrukture.
Glede na porast »avtodomarstva« in PZA-jev v Sloveniji bi se občina
Mengeš pridružila čedalje večjemu številu slovenskih krajev, ki z ureditvijo PZA-ja privabljajo goste iz bližnje in daljne okolice ter v tem
vidijo dodano vrednost za kraj in njegove prebivalce.
Besedilo: Tanja Perovšek

V noč,
v temni eter,
zasrši glasbe univerzuma veter;
orkester zaori,
glasov sto zazbori,
v vesolja globine,
v stvarstva širine,
da vse kar sije in se razdaja
ali kar temno molči,
srh spreleti,
prežame in pretrese,
Besedilo in pesmi: Aljoša Rode
od glasbe neizmerne moči,
od ljubezni,
do s severnim sijem obdane,
svetle, mlade in večne noči.

Besedilo: Aljoša Rode
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Volitve
Občinske so volitve tik pred
nami.
Se iti še? Pojavi se vprašanje.
Za boljši vseh, saj to so naše
sanje.
Al' pustiti, naj trudijo se sami.
Sprejeti proračun je težka stvar,
dvorana nova domišljijo buri,
za šolo v Loki so zaprte duri.
Res, ne delati velikih si utvar.

Še vrabci naši smejejo se s
streh,
da ceste so pobarvane na
plavo,
za pešce, da bi le poželi slavo.
Je vredno truda, le delen je
uspeh,
da barka gre vsaj malce v pravo
smer?
Ali naj s prijatli raje pijem per?

Mirjan Trampuž, občinski svetnik

POPRAVKI IN ODGOVORI
Popravek oziroma odgovor na navedbe
občinske uprave v prispevku "Gradnja
Športne dvorane, nerazumno zadrževanje
postopkov s strani Civilne iniciative Mengeš"
(Mengšan, julij 2018, str. 6)

Postopke za veliko športno
dvorano na neprimerni
lokaciji 'zadržuje' župan že
10 let
Župan še kar vztraja, krši pravila in celo prikriva dokumentacijo in se noče niti pogovarjati. V Sloveniji ni sicer nič posebnega niti 20 let »mečkati« s postopki (2. tir, TEŠ6) in potem
trmasto vztrajati, kljub temu da so hude spornosti že v izhodišču. Poleg župana na 4. strani se je Civilne iniciative Mengeš
v isti izdaji Mengšana lotila tudi občinska uprava. Dodali so
celo dokaze o nečem, kar nihče ne zanika niti ne skriva. Naši
popravki, ki bi po zakonu morali biti objavljeni na 6. strani, pa
so romali na konec glasila, med pisma bralcev. Prava orkestrirana predvolilna gonja pred novembrskimi volitvami že pred
dopusti. Namesto da bi se odkrito pogovorili, predvsem pa
dogovorili o naših konkretnih vrednotah. Priče smo določanju
in pribijanju na križ, ponavljanju sprenevedanj brez dokazov.
Civilna iniciativa Mengeš nikakor ne zadržuje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD). Dejstva zato so naslednja:
Občina Mengeš (župan) se je na našo zahtevo z dne 23.4.2018 za seznanitev z dokumentacijo za GD pozno in presenetljivo, dne 28.5.2018,
odzvala z odločbo o zavrnitvi - zaradi problematičnosti razkritja v teku
upravnega postopka. Pozno zato ker smo se dogovorili za seznanitev takoj
po prvomajskih praznikih.
Zato smo 10.5.2018 posredovali vlogo / prijavo neposredne stranske
stranke CIM v postopku izdaje GD za projekt »Telovadnica / športna dvorana Mengeš«. In dne 12.6.2018 vlogo za seznanitev s popisom zadev in
dokumenti GD. Seznanitev je bila 28.6.2018.
Vse navedeno ne more biti razlog za zadrževanje postopkov.
Zakaj vse te komplikacije, če je s posegom v odprt prostor Mestnega parka
Mengeš in z izpolnjevanjem pogojev za GD ter s proračunskimi postopki
vse v redu?
Je pa zaskrbljujoče županovo nasprotovanje razkritja dokumentacije v teku
upravnega postopka! Občina celo najema odvetnike v teh postopkih zavračanja. Ne odziva se na povabilo k pogovorom o okoliščinah investicije.
Poleg pozne, morda popolne vloge, šele v juniju 2018 je vztrajanje pri
zavračanju statusa stranskega udeleženca sedaj tisto kar lahko zadržuje
postopke, čeprav upravna enota v tem času lahko preverja popolnost in
ustreznost vloge ter predvsem izpolnjevanje vseh pogojev za zakonito in
skladno GD za športno dvorano.
In ponavljam – vse je prikladen izgovor za ne narejeno v 12 letih.
O okoliščinah, spornostih in dogajanju so zapisi na FB strani: https://
www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/913780592156186.
Besedilo:mag. Tomaž Štebe, član Sveta Občine Mengeš; Vodja Civilne iniciative MengešMengeš

»Del deset strani dolge odločbe o zavrnitvi seznanitve z dokumentacijo
projekta za gradbeno dovoljenje, ker 'razkritje bi povzročilo napačno razumevanje vsebine projekta«.

»Prikaz županove lokacije velike večnamenske prireditveno-športne dvorane v odprt prostor Mestnega parka Mengeš z rušenjem zunanjih igrišč
in lokacije C-variante športne dvorane na mestu sedanje telovadnice, ki
predvideva veliko dodatnih prostorov za Osnovno šolo Mengeš (sklepi
Sveta občine leta 2001 in 2005)«.
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»'Obravnava športne dvorane glede na dolgoročne potrebe Osnovne šole Mengeš novembra leta 2005 kot usmeritve za proračun 2006 in razvojne programe 2006–2009.' Predhodno je bila že leta 1999 izdelana 'Projektna naloga za celovito rešitev kompleksa OŠ Mengeš in za izdelavo idejnih zasnov
za športno dvorano za povečanje prostora za športno vzgojo in druge potrebe OŠ in Občine Mengeš.'.«

Popravek oziroma odgovor na navedbe občinske uprave v prispevku "Posebna obrazložitev
glede sredstev za gradnjo Športne dvorane Mengeš" (Mengšan, junij 2018, str. 6)

Športna dvorana Mengeš županova talka – 10 let
za krepko več kot pol milijona evrov
Civilna iniciativa Mengeš (CIM) s prvopodpisanim Tomažem Štebetom nikoli ni nasprotovala izgradnji športne dvorane in dodatnih
prostorov za OŠ. Delujemo za skupno javno dobro. Gre za populistično in predvolilno potvarjanje dejstev in lažnivo, celo kaznivo
določanje krivca.
'Vloga, vključitev' Civilne iniciative Mengeš (CIM) in 'nasprotovanje izgradnji objekta' naj bi bila vzroka za 'časovni zamik'. Zelo popreproščeno in všečno populistično določanje krivca za 10-letno sago velike
večnamenske prireditveno-športne (VVPŠ) dvorane ob Pšati, na lokaciji
in z rušenjem zunanjih igrišč. Časovni zamik po pretečenem gradbenem dovoljenju leta 2014 in 3 (tri) leta za ponovno vlogo za gradbeno
dovoljenje je popolnoma jasno krivda »Občinske uprave Mengeš«.
Torej župana g. Jeriča, ki med drugim ne ravna v skladu s pravili (navajam dvoje):
(1) Nikoli ni, niti po opozorilih, predlagal ustreznega dokumenta v
potrditev Svetu Občine Mengeš (DIIP), ki je predpogoj za uvrstitev
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investicije v proračun (jasno navedeno tudi v pojasnilu Ministrstva
za finance);
(2) Sporen je poseg v odprt prostor Mestnega parka Mengeš kot vrednote, rušenje zunanjih igrišč, cele vrste dreves in tudi zaradi kršenja
določil Občinskega prostorskega načrta – zahteva se OPPN, za podenoto ME35CDi Šola pa so dovoljene '12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)' – ne pa (VVPŠ) dvorana
za 1100 gledalcev na tudi prometno že sedaj težko obvladljivi lokaciji!
CIM in prvopodpisani Tomaž Štebe podpirata reševanje prostorskih
problemov Osnovne šole Mengeš – tako športne vzgoje kot drugih –,
ki se kopičijo z vedno večjim številom učencev – pol več v zadnjih 20-

ih letih. Poleg dveh starejših zunanjih igriščih v Mengšu in novejših
v Loki in Topolah, so za šport in rekreacijo potrebni ustrezni pokriti
prostori. Telovadnico TVD Partizan je potrebno modernizirati. In zgraditi tudi športno-prireditveno dvorano, toda ne v odprtem prostoru
Mestnega parka Mengeš in na obstoječih zunanjih igriščih ter prometno, logistično in iz poslovnega vidika na neustrezni lokaciji! Kar nekaj
rešitev sem predlagal. Tudi lokacijo nove šole, vrtca in telovadnice/
dvorane med Malim Mengšem in Loko.
Podpiramo izvedbo povečanja obstoječe telovadnice v športno dvorano (glejte zapis v istem glasilu Mengšan). Nenazadnje je bila o tem že
sprejeta odločitev na osnovi strokovno-tehnično-finančne študije variant in potrjena s sklepom Sveta Občine Mengeš: »Prostorski pogoji
športne vzgoje Osnovne šole Mengeš se zagotovijo z razširitvijo telovadnice v športno dvorano za dolgoročne potrebe OŠ Mengeš ter za
druge uporabnike do izgradnje velike športno-prireditvene dvorane.«.
Ko smo zahtevali seznanitev s PGD-dokumentacijo, nam je bilo to
zavrnjeno z dolgo – na 10-ih straneh (in zagotovo drago!) – pravniško argumentacijo. To je bil tudi neposredni razlog, da smo zahtevali

status stranke v postopku pri obravnavi gradbenega dovoljenja, ker
se pri preprečevanju seznanjanja in odklanjanju odkritega in strokovnega pogovora zaznava določena interesna nejevolja, celo prepričevanja posameznikov. Smo se pa lahko na Upravni enoti v Domžalah
brez kakršnihkoli zadržkov in zavlačevanja seznanili s celotno PGD-dokumentacijo od leta 2009! Sramotno, g. župan Jerič!
'Krivda' CIM in mene kot člana Sveta Občine Mengeš je zgolj v tem,
da delujem(o) v skladu s 44. členom Ustave Republike Slovenije (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev): »Vsak državljan ima pravico,
da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih
sodeluje pri upravljanju javnih zadev.«
Neosnovano poimensko določanje krivca za lastne 'časovne zamike' v
javnem glasilu Mengšan, spletni strani Občine Mengeš in na izredni
novinarski konferenci je sprevrženo in kaznivo dejanje, ki zahteva
najmanj opravičilo. Pa to ni edini primer. Žal!
Besedilo: mag. Tomaž Štebe, član Sveta Občine Mengeš; Vodja
Civilne iniciative Mengeš

Popravek oziroma odgovor na navedbe župana v uvodniku "Politika je delovanje za
skupno dobro, zakaj lasten interes ni sankcioniran?" (Mengšan, julij 2018, str. 4)

Župan trdi, da je projekt za veliko športno dvorano
pripravljen in se takoj lahko začne graditi
Krivca za težave izpolnitve pa je našel v osebi, ki se po njegovem videnju skriva za Civilno iniciativo Mengeš (CIM). Tudi kot
član Sveta Občine Mengeš, kot član CIM in kot občan in državljan imam pravico sodelovati, opozarjati, biti seznanjen in nadzirati vse, kar se dogaja v zvezi z javnim dobrim – vrednotami, ki so nezamenljive ter zadevami, ki vplivajo na kakovost bivanja
in predvsem zdravje. Kar vse so Mestni park Mengeš, zunanja igrišča v parku, alpska voda izpod Krvavca, kakovost, varnost,
gospodarnost in zanesljivost oskrbe z zdravo pitno vodo za Občino Mengeš in še veliko drugih 'malenkosti'. To je tudi dolžnost,
vsaj naj bi bila, tudi politike, ki deluje za 'skupno dobro'. Zakaj lasten interes ni sankcioniran je pravo in ključno vprašanje.
Zakaj se ne ukrepa pri povsem nedvoumnih nezakonitostih? Zakaj odgovorni molčijo? Zakaj odgovorni ne ukrepajo tudi, ko so
seznanjeni oz. opozorjeni? Kje je pravica in kaj je s pravom!?
Občinski svet nikoli ni ustrezno zakonito potrdil projekta oz. investicije v
športno dvorano. Ali zato pooblastil župana. Gre za t. i. DIIP, pa tudi PIZ
in IP v skladu s predpisano uredbo UEM.
Večinsko pa je potrdil sklep samo za t. i. »Zasnovalni projekt s projektno
nalogo« leta 2009. To sicer ni bila projektna naloga, pač pa (citiram) 'a)
splošne usmeritve, pričakovanja in podatki'. Brez resne študije in ocenjevanja variant lokacije in izvedbe športne dvorane kot to zahteva DIIP. In
to v gradivu brez obrazložitve predlagatelja (župana) in brez predlogov
sklepov – za tako pomembno investicijo.
Dejstvo je, da sem pri razpravi o dnevnem redu predlagal glasovanje o
umiku te točke glede zasnovalnega projekta. In sicer, ker je kar naenkrat
svet obravnaval lokacijo dvorane na mestu zunanjih igrišč brez predpisane in potrjene vsaj študije variant. Gradivo je bilo brez obveznega
predloga sklepov in tudi brez obrazložitve župana kot predlagatelja. Pa
tudi zato ker je bilo vse skupaj v nasprotju s predhodnimi sklepi Sveta
občine o povečanju telovadnice (glej varianta C).
Nisem pa potem predlagal sklepa, ker da bi se strinjal z lokacijo in rešitvijo. Pač pa preprosto zato, ker ga ni župan, ki bi ga moral. Nisem pa
tudi glasoval za tak moj predlog sklepa. Torej ni govora o moji nedoslednosti in celo krivdi, da so težave z investicijo v dvorano: pretečeno že
veljavno gradbeno dovoljenje (GD) leta 2015 in mečkanje z novim od

konca 2017 do maja 2018. Tu župan zelo zavajajoče išče krivca za svoje
časovne 'zamike'.
Da smo zahtevali status stranskega udeleženca v postopku obravnave
GD je neposredni razlog to, da nam župan ni omogočil seznanitve z vlogo. Ne morete verjeti, zakaj – zaradi občutljivosti dokumentacije, ker bi
njeno razkritje povzročilo napačno razumevanje vsebine.
Ni jasno, kaj naj bi bil 'lasten interes' v tem primeru!? In čigav? In zakaj?
In kakšna 'politika' je temu namenjena oz. je v skrivnostnem ozadju strah
zaradi seznanitve z dokumentacijo za GD. Ni razloga, zakaj se krčevito
trudijo, da tega povsem neproblematičnega statusa ne bi imeli. Če je z
investicijo vse v skladu s predpisi, tudi nek stranski udeleženec ne more
biti kak poseben razlog za karkoli. Je pa očitno namen uporabiti to kot
glavni razlog, da v 12 letih občina nima niti GD za dvorano. Pa nima niti
ustreznih postavk v proračunu!
Ni pa odločilno, kaj je kdo predlagal, kako je glasoval. Ob zakonitosti postopkov je bistveno, kaj je vrednota skupnega dobrega: ali bomo pozidali
Mestni park Mengeš in ali bomo porušili zunanja igrišča, kraj druženja
mladih in mladostnih.
Besedilo: mag. Tomaž Štebe, član Sveta Občine Mengeš; Vodja
Civilne iniciative Mengeš
Mengšan – september 2018
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ZAHVALE - OGLASI
Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.

Besede molčijo, nimajo moči, da bi v
oči povrnile nekdanji lesk. A obstaja
upanje, da je ljubezen močnejša od
pokrajin za smrtjo. Obstaja tolažba, da
ob bolečem slovesu od drage osebe vse
lepo in dobro, ki ju je v obilju darovala,
živita v nas naprej.

Dragi naš BRANKO
Minilo že 15 je let, odkar prekmalu zapustil si naš svet.
Komaj si iz fanta mož postal,
komaj si ves svet objel,
že odšel si zadnjič prek dobrav,
tvoj nasmeh je obnemel.
O kako pogrešamo te zdaj,
tebe pa ne bo nazaj.
Rad si živel, delal, rad igral in pel, rad si bil vesel …
Vendar kruta usoda in huda bolezen nista sprejeli
tvojih želja in zamisli.
Meni svoji mami, si lepe napotke za življenje dal,
potem pa mirno in tiho si zaspal.
Zato živim, kot naročil si mi ti in se snidenja s teboj
veselim.
Hvala vsem, ki njegov grob obiskujete in pri njem
postojite.

ZAHVALA

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 80. letu
starosti sklenil naš dragi mož, oče,
dedek, brat in stric

Svojo življenjsko pot je v 68. letu
starosti sklenila naša draga mami,
babi, tašča, teta, sestrična in
svakinja

Mama in vsi tvoji.

JANEZ PIRNAT

DANICA ŽNIDAR

iz Loke pri Mengšu, Testenova 50

rojena Šmuc, iz Mengša.

Iskrena hvala vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane svete
maše ter vsem, ki ste se prišli poslovit
na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se loškim gasilcem,
predstavnikom Kinološkega društva
Domžale, mengeškim veteranom vojne za Slovenijo, za častno spremstvo
in besede ob slovesu.
Hvala g. župniku Marku Koširju za
lepo opravljen pogrebni obred in sveto
mašo. Pevcem za ganljivo petje, trobentaču za odigrano Tišino in Pogrebni službi Vrbančič.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete
maše ob njenem prezgodnjem slovesu.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 94. letu starosti
sklenila naša draga sestra, tašča, stara mama,
prababica in teta

TONČKA ZIBELNIK
rojena Podržaj iz Mengša, Zavrti 5
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje in darovane sveče.
Hvala osebju Doma počitka Trzin za vso skrb
in nego.
Hvala pogrebni službi Vrbančič in vsem, ki
ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni
zadnji poti.
Vsi njeni
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Hvala vsem, ki ste imeli Janeza radi
in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

Zahvaljujemo se gospodu župniku Marku Koširju za lepo opravljen cerkveni
obred, gospe Marjeti Meti Reberšek za
ganljivo prebran govor, pevcem kvarteta
Cvet za ubrano petje, pogrebni službi
Vrbančič in vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti. Iskrena hvala tudi
vsem, ki postojite ob njenem preranem
grobu.
Vsi njeni najbližji

Memento mori
Memento mori
Dolgost
življenja
je kratka
Dolgost življenjanašega
našega
je kratka

Pomlad bo na naš vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nič več se glas tvoj ne sliši.
Ko na grobu svečka ti gori,
v naših srcih naprej ti živiš.

(Simon Gregorčič)

V SPOMIN

ZAHVALA

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 68. letu
starosti
sklenilaIvanki
naša draga
mami,
V spomin
Zabret
babi, tašča, teta, sestrična in
svakinja

Svojo življenjsko pot je v 92.
letu starosti sklenila naša draga
mama, babica, prababica, sestra,
teta in tašča

V 90. letu starosti se je poslovil
od nas naš dragi mož, oči, ata,
stari ata in tast

IVANKI ZABRET

ANICA KOPITAR

rojeni Grkman 1936 – 2018
rojeni Grkman 1936–2018

iz Mengša, Kamniška cesta 3

Iskreno
se zahvaljujemo
vsem
sorodOdšla
kamor
so odšli
tudi tisti,
ki oče
udi tisti,
kisisitja,jih
imela
rada.
Tvoj
Rudi,
mama Ana,
tvoj
mož
nikom,
sosedom,
znancem,
sodelavsi jih imela rada. Tvoj oče Rudi, mama
Janez inAna,
France.
cem in prijateljem za izrečena sožalja,
tvoj mož Slavko, sestra Marija,

SREČO ŠARC
iz Mengša, Mehletova ulica 11

Iskrena zahvala vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in
sveče ob njegovem slovesu ter gospodu Babiču za lep pogrebni obred.

darovano cvetje, sveče ter svete maše.
brata Janez in France.
Zahvaljujemo se pogrebni službi
Nekaj dni pred tvojo smrtjo sem bil pri
, sem bil
pri
tebi
v
Domu
počitka
Mengeš.
Verjetno
sva sežupniku
že
Vrbančič,
pevcem in gospodu
tebi v Domu počitka Mengeš. Verjetno
Posebna zahvala osebju Doma počitMarku Koširju.
Najlepša hvala Domu
sva se
že takratoči
poslovila.
Samo malo
si imela
odprte
in potem
si sijih kmalu
zaprla.
ka Mengeš za izkazano pozornost in
počitka Mengeš za vso skrb in nego.
imela odprte oči in potem si jih kmalu
nego na domu.
zaprla.
Zahvaljujemo se za vso skrb patronažli. So pa
spomini,
ki srečevali.
jih ne So
bom
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili
Nismo
se velikokrat
pa pozabil.
ni sestri Majdi in Sabini.
in jo pospremili na njeni zadnji poti.
spomini, ki jih ne bom pozabil.
Hvala pogrebni službi Vrbančič,
Srečanja so bila po navadi za praznik
pevcem kvarteta Krt, gasilcem, Drui za praznik
Vseh svetih, ko sem vas, trio sestre
Marijo,
Žalujoči:
Vsi njeni Polonco
Vseh svetih, ko sem vas, trio sestre
štvu upokojencev in vsem, ki ste ga
Marijo,vPolonco
in Ivanko peljal na grob
ih staršev
Komendo.
pospremili na njegovi zadnji poti.
vaših staršev v Komendo.
Obvezen pa je bil potem obisk pri
isk pritvojem
tvojem
mojemu
stricu Janezu, kjer smo bili
bratu,bratu,
mojem stricu
Janezu, kjer
Žalujoči: njegovi najdražji
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
tvoja sestra
Marija
in srečanje
nekaj zamrla.
dni za tem še moj stric, tvoj brat Janez
Nikoli več ne bo, kot je takrat bilo, a
upanje ostaja, saj življenje mora teči
naprej.
Helena, Slavka, Slavko, Franci, Matija,
at bilo,držite
a upanje
obstaja,
življenje mora teči naprej.
skupaj, kajti
mama vassaj
bo vedno
opazovala.

nci, Matija, držite skupaj, kajti mama vas bo vedno opazovala

ino

Nečak Franci Dolenc z družino

Mengšan – september 2018

41

ZAHVALE - OGLASI
Peto leto je minilo,
kar odšel si ti od nas,
vendar srčno bolečino
noče omiliti čas ...

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

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izobraževanje na tujih izobraževalnih ustanovah s ciljem pridobitve javno veljavnega
spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij na področju glasbene umetnosti,
družboslovja, naravoslovja ali tehnike.
Za področje glasbene umetnosti se nameni 70 %, za ostala študijska področja pa 30 % v proračunu razpoložljivih
sredstev.
V primeru, da za posamezno študijsko področje ni zadosti prijav, se preostanek razpoložljivih sredstev nameni za
drugo študijsko področje.

V SPOMIN
JANEZU KUŠARJU
Hvala vsem, ki ga nosite v srcu.

Žena Natalija,
mama Margareta
in brat Jernej z družino

2. Pogoji:
Kandidat mora biti slovenski državljan s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
kandidat mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij s področja, kot
je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika;
študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na
javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
kandidat na tem študiju pridobi uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za katero bo prejel
javno veljavno spričevalo;
kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe za pridobitev
izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi
ustanovami, če ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji;
ne gre za študijske programe, pri katerih je možno del obveznosti opravljati v Republiki Sloveniji;
oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih obveznosti
ali študijskih kreditov;
oblika študija ni študij na daljavo;
kandidat bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se prijavlja, ne bo v delovnem
razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini in
tudi ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali
pristojnem organu v tujini;
sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi potrdila o uspešno opravljenem letniku.
3. Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
za prvi letnik največ 2.000 evrov,
za drugi letnik največ 2.200 evrov,
za tretji letnik največ 2.400 evrov,
za četrti letnik največ 2.600 evrov,
za peti letnik največ 2.800 evrov.
Če zagotovljena sredstva zaradi večjega števila upravičencev ne zadoščajo za sofinanciranje študija v višini, kot
so opredeljena zgoraj, se zneski sorazmerno zmanjšajo.

Obvestilo!
Krajevna organizacija Rdeči križ
Mengeš obvešča vse občane Mengša,
da vsak četrtek med
9. in 10. uro zjutraj razdeljujemo
hrano in oblačila.
Vsi tisti, ki potrebujete pomoč, lahko le to dobite
na našem sedežu v kletnih prostorih
Zdravstvenega doma Mengeš.
Če kdo iz kakršnihkoli razlogov ne more na naš
sedež, naj nam to pisno sporoči na naš naslov:
KORK Mengeš, Zoranina ulica 3, 1234 Mengeš.
Naša organizacija bo poskrbela po dogovoru z
vami za dostavo na vaš dom.
Upravni odbor KORK Mengeš
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4. Razpisna dokumentacija, višina razpoložljivih sredstev in roki:
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Mengeš (pod rubriko Objave/Razpisi - Razpisna
dokumentacija, Javni razpis št.: 609-3/2018-2 in v tajništvu Občine Mengeš.
Sredstva za sofinanciranje študija v tujini so zagotovljena v proračunu Občine Mengeš na PP 19021 v višini
5.000,00 evrov.
Prijavitelj mora svojo vloga za prijavo na javni razpis predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje študija v tujini, št.: 609-3/2018-2 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, najkasneje do: 10. oktobra 2018 do 12.00 ure. Vloga se šteje kot pravočasna tudi, če je
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v roku, ki je zgoraj naveden (upošteva se datum in ura navedena
na poštnem žigu).
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od datuma za oddajo vlog.
Pristojna oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom:
Irena Kosec, tel. 01/7247106, elektronski naslov: irena.kosec@menges.si
Datum: 3.9.2018
Številka: 609-3/2018-2
								
								
Franc JERIČ
								
ŽUPAN

7. VELIKA NAGRADA OBČINE MENGEŠ 2018
DATUM:

NEDELJA, 07.10.2018

KRAJ:

MENGEŠ

NIVO TEKMOVANJA:

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

ORGANIZATOR:

Kolesarsko društvo Mengeš

TEKMOVALNA PROGA:

Krožna proga v dolžini 1000 metrov

POTEK TEKMOVANJA:
kategorija:
število krogov
dolžina
pričetek
tekmovanja

Ženske in Moški
Rekreativna dirka
15

dečki C /
deklice B in C
12

dečki B /
deklice A
15

dečki A /
mlajše mladinke
18

Mlajši mladinci /
Starejše mladinke
24

15.000m
9.00

12.000m
9.30

15.000m
10 min po
cilju C

18.000m
10 min po cilju
B

24.000m
10 min po cilju A

Starejši mladinci
30 + vzpon na
Mengeško kočo
32.000m
10 min po cilju
Ml.mladincev

PRENOSI:

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

START-CILJ:

na Slovenski cesti pred občinsko zgradbo v Mengšu, Zavrti, Grobeljska cesta, Šolska
ulica, Ogrinovo

PRAVICA NASTOPA:

Vsi dečki in deklice A,B,C, Ml.mladinci, ml.mladainke in starejši mladinci/ke z veljavnimi
licencami za leto 2018

KATEGORIJE REKREACIJA

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

DVIG ŠTARTNIH ŠTEV.:

V pisarni dirke - Kulturni dom Mengeš

STROŠKI:

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

NAGRADE:

Po pravilniku KZS in za prve tri v kategoriji med rekreativci

PRITOŽBE:

Pritožbe sprejema glavni sodnik 15 min. po objavi rezultatov.

SPLOŠNO:

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

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo vključno do 05.10.2018 preko aplikacije www.prijavim.se
Informacije:,tel.:041 519 419, e-pošta: primoz_ jeretina@t-2.net
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26. tradicionalni

SEJEM
V
MENGŠU
POD VELIKIM ŠOTOROM - OD 21. DO 23. SEPTEMBRA 2018
PETEK, 21. september
20:00 Največja in najbolj divja slovenska veselica:

PETKOVA PUUUUUMPAAAAAAAA!!!!!! & DJ YOHNY
POP DESIGN

SOBOTA, 22. september

OTOK SONCA, ŠPORTA IN ZABAVE:
DRUŠTVO AIA,
MLADINSKI CENTER MENGEŠ
ENGLISH CORNER
ŠPORTNO NAGRADNE IGRE
POSLIKAVA OBRAZA

9:00 Začetek sejma
JAHANJE, VOŽNJA S KONJIČKOM
9:30 Odprtje 26. SEJMA V MENGŠU
10:00 Mladi – mladim: nastop mladih glasbenikov, folkloristov in plesalcev
- godalni orkester Mihaelove strunce /mentor: Hervin Jakončič/
- otroška folklorna skupina OŠ Mengeš /mentor: Boštjan Svete/
- učenci diatonične harmonike šole Roberta Stoparja
PREDSTAVITEV AVTOHIŠ
- ansambel KUMSKE PUNCE
- plesna skupina AIA, Mladinski center Mengeš/mentorica: Sanja Tomšič/
TURISTIČNA DRUŠTVA PREDS12:00 Otroška gledališka predstava SKRITI ZAKLAD v izvedbi Zavoda Enostavno prijatelji
TAVLJAJO SVOJE DEJAVNOSTI
13:00 Čarovniško doživetje za otroke: čarovnik JOLE COLE
14:00 Plesna skupina Country Koral
IN DOMAČE DOBROTE
14:30 Ansambel OBERKRAINERJI
SOBOTA, 22. SEPTEMBRA
15:30 Mengeška godba – veterani /dirigent : Janez Per/
16:30 Ansambel Stopar kvintet
GALERIJA NA PROSTEM:
17:15 Glasbena družina Per se predstavi
LIKOVNO DRUŠTVO MENGEŠ
19:00 SPEKTAKEL MENGEŠKE GODBE
šov program s Kvatropirci in vokalnimi solisti
V NEDELJO NA PLOŠČADI V ŠPORTNEM PARKU
21:30 Zabava pozno v noč z ansamblom BISERI
PRAKTIČNI PRIKAZ ROKODELSKIH ZNANJ IN VEŠČIN

LUNA PARK

NEDELJA, 23. september

IZDELOVANJE KOŠAR, PLETENJE, VEZENJE, KOVAŠTVO ...

LAJNAR

10:00 SVETA MAŠA ZA BOŽJE VARSTVO PRI PROSTOVOLJNEM DELU GASILCEV
Sv. mašo bo daroval mengeški župnik g. Marko Košir, pri maši sodelujejo
Mengeška godba, pevci zborov Sv. Mihaela in Gasilska zveza Mengeš
ROD UPORNEGA PLAMENA:
11:15 SEJMARJI – nastop glasbene sekcije KD Mihaelov sejem/vodja: Marjan Urbanija/
TABORNIŠKE VEŠČINE
11:40 Tamburaški orkester KUD Vrhpolje /mentor: Milan Kontarček /
12:30 Klub harmonikarjev STOPAR in Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem
SOBOTA OD 15. DO 17. URE:
/mentor, vodja: Robert Stopar/
PREDSTAVITEV POKLICEV
14: 00 OHCET PO STARI ŠEGI /zasnova : Boštjan Svete, izvedba FS Svoboda Mengeš/
POLICIST IN GASILEC
15:30 Na tradicionalnem sejmu, tradicionalni koncert in tradicionalno najboljša
GLASBENA ŠOLA VOX
MENGEŠKA GODBA /kapelnik : Dimitrij Lederer/ z nastopom Mengeških mažoretk
SPOZNAVANJE RAZLIČNIH GLASBIL
/mentorica Anita Omerzu Tome/
Podelitev priznanj izvirnim stojnicam
V NEDELJO POPOLDNE PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL:
16:30 Glasba za dobro voljo in ples

z ansamblom VESELI BEGUNJČANI

in zaključek 26. Sejma v Mengšu.
Pokrovitelj 26. Sejma v Mengšu
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KLEPANJE KOSE, KUHANJE ŽGANJA, PRIPRAVA
JABOLČNIKA, LIČKANJE KORUZE, PRIPRAVA KRUHA
Organizatorja prireditve 26. Sejem v Mengšu:
Kulturno društvo Mihaelov sejem, Mengeš
mihaelov.sejem@gmail.com
TOMA, gostinske storitve, Boštjan Zadravec, s.p.
toma.prireditve@siol.net

