
»Presenečen in počaščen sem nad prizna-
njem. Z Janezom Trdino me druži predvsem, 
da sva se oba rodila v Mengšu, kjer sva doma. 
Večino svojega dela sva naredila drugje. Nikoli 
pa nisva pozabila, da sva Mengšana in oba sva 
ponosna na to.«

Anton Škarja
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Glasilo Občine Mengeš, junij 2015, letnik XXII, številka 6 

str. 19 str. 22 str. 30str. 06 str. 13

Na slavnostni seji 
zlato priznanje 
Antonu Škarji

Yes team si je 
na mednarodnem 
tekmovanju priplesal 
peto mesto

Plečnikova medalja 
za leto 2015 tudi 
Varstveno delovnemu 
centru INCE

Ana Tofant zmagovalka 
TOP 8 Republike 
Slovenije za mladinke 
v namiznem tenisu

Ikone 
mengeških 
likovnikov 
na ogled



ANIMACIJE

UČENJE IN ZAPOSLITEV
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob četrtkih od 17.00 do 22.00: za mlade od 10. leta dalje, dijake in 
študente,  v Mladincu, termin po predhodnem dogovoru, v Mladincu (Rok R.)

* Ob sobotah in nedeljah, od 10.00 do 13.00 ali od 13.30 do 16.30, oziroma po dogovoru: Organiziramo 
ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA VAŠE OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, izkušeni animatorji bodo 
poskrbeli za prijetno in igrivo vzdušje, v prostorih Mladinskega centra  (Sanja T.)

ZDRAVJE IN LEPOTA

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš:
junij 2015 

MLADINC je odprt vsak dan od 17.00 do 22.00 ali glede na dogodke
drustvo.aia@gmail.com, T:070-732-070 

PLES IN USTVARJANJE

KAJ SE DOGAJA
* Pogovorno srečanje« VIDIM PRIHODNOST – predstavitev poklica, ŠTUDIJ MODERNIH JEZIKOV IN 
POKLICNE USMERITVE, v sredo, 3. junija, ob 17.30, v Mladincu (Alenka Z.)
* Gledališka predstava SOBOTNI KLUB OŠ, premiera v soboto, 6. junija ob 19.00 v KD Mengeš, gosto-
vanje v nedeljo, 7. junija ob 19.00 v KD Kovor (Suzana K.)
* Delavnica OSNOVE TEHNIKE VOŽNJE – TURNO/GORSKO KOLESARNJENE, v  ponedeljek, 8. junija 
ob 16.30, zbore pred Mladincem (Roman N.)
* Zanimivo popotovanje – ARMENIJA, v torek, 9. junija ob 19.00, v Mladincu, vabljeni vsi (Uroš in Lea)
* RAZSTAVA ustvarjalnih izdelkov udeležencev kiparsko – arhitekturnih delavnic AIA,  v sredo, 10. junija 
ob 18.00, v Knjižnici v Mengšu (Vilma K.)
* Delavnica »VIDIM PRIHODNOST – POT DO CILJA, v torek, 16. junija ob 19.00, v Mladincu (Vesna S.)
* Delavnica »OBVLADAJ STRES S ČUJEČNOSTJO«, v torek, 23 junija ob 18.00, v Mladincu, delavnica 
je brezplačna , obvezne prijave na e-mail ali telefon zgoraj (Tina J.).
*PREDSTAVITEV MEDNARODNIH IZMENJAV, v sredo, 24. junija ob 18.00, v Mladincu, nam bo pred-
stavila ESSI iz Finske, ki je na izmenjavi v Sloveniji (Essi P., Mojca P.)
* MOVIE NIGHT RISANKE – PENGUINS OF MADAGASKAR, v soboto, 27. junija ob 17.00, v Mladincu 
(Sara P.)

* HIP HOP, torek in četrtek, od 18.00 do 19.00 - mladinska skupina,   v  plesni dvorani Mladinca (Sanja T.) 
* KIPARSKE IN ARHITEKTURNE USTVARJALNE DELAVNICE, vsako sredo od 15.00 do 17.00,v Mla-
dincu (Vilma K.)
* DRAMSKA SKUPINA ZORANA, ob petkih ob 18.00, v mali dvorani Mladinca (Suzana K. in Polona G.)
* DELAVNICE KVAČKANJA, ob ponedeljkih ob 16.00,  v Mladincu (Dari K.)

* Vadba za mlade in mlade po srcu »MIGAJ ZDRAVO ZA ZABAVO!«, ob ponedeljkih in sredah od 20.00 
do 21.00,  v Mladincu (Ajda S.)
*INDIVIDUALNA TERAPIJA po modelu relacijske družinske terapije, ob četrtkih, v prostoru Mladinca, 
predhodni dogovor na 070-732-070 ali drustvo.aia@gmail.com (psihoterapevtka Katja L.)

Hvala

Že 25 let se trudimo, da smo lahko med vami in 
smo vam pripravljeni prisluhniti.
Hvala vsem, ki ste v tem času verjeli v nas.
Hvala tudi tistim, ki niste.
Dali ste nam moč in energijo.
Ostajamo vam še naprej zvesti!

Trgovina HA – NI
Janez in Nika Habjan

GOSTILNICA - PIZZERIA

ODLIČNE PIZZE in OSTALE JEDI
V MENGŠU!!!

S tem kuponom 10% popust 
na hrano v Gostilnici in 
pizzerii Siena.

Ne velja v času malic.

KUPON

vsaka 10.pizza ali malicaGRATIS

Pri nas lahko rezervirate svoj 
prostor tudi za zaključene družbe.

040/712-188
www.siena.si

JEDI PO NAROČILU

PIZZE
ŠTRUČKE

JUTRANJI ZAJTRK

ODLIČNE MALICE

Gorenjska cesta 19, 
1234 MENGEŠ

PETEK, 12. JUNIJ 2015
CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA V LOKI

PRIMOŽEV 
VEČER

PROGRAM:

ob 18. 30 uri
PRITRKAVANJE

ob 19. uri
SV. MAŠA

ob 20. uri
KONCERT S PEVSKO SKUPINO RŽ 

gost večera
MLADI KITARIST LEON CIMERMAN

SKOZI NASTOP NAS BO VODILA
MARUŠA LOBODA

VABI ORGANIZATOR,
KULTURNO DRUŠTVO ANTONA LOBODE!

30.6. in 14.7.2015 
ob 18. uri
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MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.menges.si; 
Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490844, e-pošta: mengsan@menges.
si; Uredniški svet: Matevž Bolta, Aleš Janežič, Bogo Ropotar, Jože Vahtar, Mirjan 
Trampuž, Matej Hribar, Tomaž Štebe; Uredniški odbor: Primož Hieng, Maša Skok, 
Štefan Markovič; Lektoriranje: 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. in Primož Kržan, tel.: 01 7237296; Oglasi in 
zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01 7247106, e-pošta irena.podborsek@menges.si; 
Naklada: 3000 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je brezplačna in jo dobi 
drugi petek v mesecu vsako gospodinjstvo v Občini Mengeš, vpisana je v razvid 
medijev MK pod zaporedno številko 357.

Zgodba z naslovnice: Anton Škarja se je na Slavnostni seji zahvalil za prejeto zlato 
priznanje občine Mengeš. Foto: Edvard Vrtačnik.

Naslednja redna številka Mengšana izide 17. julija 2015.

Dosežki

Zanimivo

Občina

Občinski praznik

Zanimivo

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

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

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

svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali 

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

likosti 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. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte do 30. junija 2015.
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Obvestila, oglasi

Julija bom dopolnila 15 let, kar tudi pomeni, da končujem 
osnovno šolo. Poleg šole se že sedem let aktivno ukvarjam 
z meni najljubšim športom, taekwon do-jem. Ljubezni do 
tega športa se ne da opisati, ni mogoče. Taekwon do je bo-
rilna veščina, kjer ni dovoljena uporaba orožja. Pri taekwon 
do-ju se trenirajo forme, namišljene borbe z namišljenim 
nasprotnikom ali borbe. Moj prvi največji uspeh je bil, ko 
sem dobila pokal za najboljšo deklico, leta 2009 v Velenju. 
Takrat sem se tudi prvič borila. Leta so minevala, s tem pa 
tudi tekmovanja, nove zmage in tudi porazi. Leta 2012 sem 
se pridružila slovenski taekwon do reprezentanci, kjer sem 
že tretje leto zapored. Prvo evropsko prvenstvo leta 2013, ki 
se je odvijalo na slovenskih tleh, in sicer na Bledu, mi ni šlo 
najbolje. Naslednje leto sem se ga zopet udeležila v Minsku 
v Belorusiji, ki pa je bilo moje zadnje evropsko pri deklicah. 
Dosegla sem dve tretji mesti in rezultata štejem kot najboljša 
v karieri. Sezona 2015 mi ni šla najbolje, kot tudi evropsko 
prvenstvo ne. Letos sem prvič nastopila kot mladinka, to se 
je pokazalo tudi v močni konkurenci. Vendar me poraz ni 
ustavil na tekmovanju v Ljubljani, kjer sem dobila pokal za 
najboljšo mladinko tekmovanja. 
Doma imam kar šestinsedemdeset medalj in pet pokalov za 
najboljšo deklico in mladinko tekmovanja. Poleg taekwon 
do-ja rada igram kitaro in pojem. Kitaro igram že od svo-
jega šestega leta, glasbeno šolo pa obiskujem že šesto in 
tudi zadnje leto. Nastopila sem tudi že v glasbeni šoli in v 
kulturnem domu. 
Glasba in taekwon do me pomirjata in razveselita, zato si v 
prihodnjem letu želim še več uspehov z obeh področij in da 
bi se z evropskega prvenstva vrnila z medaljo.

Kristina Momčilov

Ljubezen in 
vztrajnost



OBČINA

junij 2015Mengšan4

Bliža se konec šolskega leta, zato večina staršev usmerja ener-
gijo v zaključevanje šolskih obveznosti svojih otrok. Vsekakor 
razumljivo, saj šola pomembno vpliva na otrokovo pot in nje-
govo prihodnost v življenju. Pa vendar je za otrokov razvoj izje-
mno pomembna tudi telesna aktivnost, na katero starši zaradi 
različnih razlogov  vse prevečkrat pozabimo. Računalniki so 
danes tako ali drugače najpogostejši del otrokovega vsakdana, 
včasih celo nepogrešljiv del. Zato je izjemno pomembno, da 
znamo in zmoremo svoje otroke motivirati ter pravilno usme-
riti v gibanje. Poleg mentalne kondicije je namreč za otrokov 
razvoj potrebna tudi fizična kondicija. Otroci z gibanjem med 
drugim pridobivajo tudi na moči, gibljivosti in samozavesti, 
hkrati pa se učijo še delovnih navad. Občina Mengeš ima za 
urjenje telesa resnično izjemne pogoje – Gobavica, Trim steza, 
sprehajalne poti, športni park in igrišča, aktivnosti v društvih 
ipd., so možnosti, ki jih velja izkoristiti. V sled izkoristka našte-
tega je bil na zadnji redni seji občinskega sveta v mesecu mar-
cu med drugim sprejet tudi proračun Občine Mengeš za leto 
2015 z letnim programom športa. Skratka, spoštovani starši, 
učni uspeh je pomemben, vendar ne najpomembnejši v življe-
nju vaših otrok. Zato vam želim, naj šola ne bo stres, ampak 
koristen, edinstven in zanimiv del poti v otrokovem življenju.
Tako kot vsako leto je tudi letos ob občinskem prazniku v Kul-
turnem domu Mengeš potekala v mesecu maju slavnostna 

Otroci potrebujejo 
gibanje

seja. Vsem letošnjim nagrajencem občinskih priznanj iskreno 
čestitam, saj ste lahko s svojo prizadevnostjo in delom mar-
sikomu vzgled. Čestitke tudi Veteranski Mengeški godbi ob 
15-letnici delovanja in glasbenega ustvarjanja. Ob energiji, ki 
jo izžarevate, bi lahko »veteranska« brez težav izpustili. Za 
konec pa še zahvala učencem OŠ Mengeš, učencem Glasbene 
šole Mengeš ter vsem, ki ste pomagali pri izvedbi proslave.
Vsem občankam in občanom želim, naj vam bodo prihajajoči 
poletni dnevi navdih za aktivnosti in počitek v naravi. Vam, 
učencem, pa želim prijetne in nepozabne počitnice.

Bogo Ropotar, podžupan

MESEC DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR 
JUNIJ 13.6.2015 9.00 DRUŽINSKI PING PONG TELOVADNICA ŠD PARTIZAN MENGEŠ ŠD PARTIZAN MENGEŠ
JUNIJ 17.6.2015 16.00 ZAKLJUČNI TURNIR LIGE V METANJU PODKEV ŠPORTNI PARK LOKA PRI MENGŠU ŠD LOKA PRI MENGŠU

JUNIJ 18.6.2015 19.00
LETNI KONCERT MEPZ SVOBODA MENGEŠ Z 
GOSTI

KULTURNI DOM MENGEŠ KD SVOBODA MENGEŠ

JUNIJ 20.6.2015
OB 
8.30

VSESLOVENSKO ROMANJE STAREJŠIH, 
BOLNIH IN INVALIDOV NA BREZJE

ODHOD AVTOBUSA IZPRED CERKVE 
SV. MIHAELA

OGNJIŠČE IN ŽUPNIJSKA 
KARITAS MENGEŠ

JUNIJ 20.6.2015
10.00 - 
17.00

GALERIJA NA PROSTEM SPREHOD OB PŠATI STARETOV DREVORED V MENGŠU LIKOVNO DRUŠTVO MENGEŠ

JUNIJ 21.6.2015 / IZLET NA URŠLJO GORO ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(ERIKA 068 193 281)

JUNIJ 22.6.2015 6.00 ROMANJE NA ŠMARNO GORO
ZBOR PRI CEKRVI SVETEGA MIHAELA 
V MENGŠU

MESTNI MUZEJ MENGEŠ, KD 
FRANCA JELOVŠKA MENGEŠ 
IN ŽUPNIJA MENGEŠ

JUNIJ 23.6.2015 21.00
KRES NA PREDVEČER GODU SV. JANEZA 
KRSTNIKA IN V POČASTITEV DNEVA 
DRŽAVNOSTI

ŠPORTNI PARK MENGEŠ

KD FRANCA JELOVŠKA 
MENGEŠ, MESTNI MUZEJ 
MENGEŠ, DRUŠTVO RUDOLFA 
MAISTRA

JUNIJ 24.6.2015 17.00
4. POHOD OB DNEVU DRŽAVNOSTI PO OBČINI 
MENGEŠ

ZBOR V ŠPORTNEM PARKU TOPOLE
OBČINA MENGEŠ IN 
OO OZVVS MENGEŠ

JUNIJ 27.6.2015 8.00
KOLESARSKI IZLET - JEFAČNIKOVA 
DOMAČIJA V TRZINU IN SLAMNIKARSKI 
MUZEJ V DOMŽALAH

ZBOR PRI KULTURNEM DOMU 
MENGEŠ

TURISTIČNO DRUŠTVO 
MENGEŠ

JUNIJ 27.6.2015 9.00
POHOD PO POTEH DOBENA TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA DOBENO

ZBOR PRI KT BLAŽ NA DOBENU
TD DOBENO (VIDRGAR TONE 
041 389-536)

JUNIJ 28.6.2015 15.00 ZAPRTI TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI ŠPORTNI PARK TOPOLE ŠD TOPOLE
JUNIJ 28.6.2015 15.00 TEKMA V PARIH - BALINANJE ŠPORTNI PARK TOPOLE ŠD TOPOLE

JULIJ 4.7.2015 14.00
10. TEKMOVANJE V SPAJANJU IN VLEČENJU 
B TLAČNEGA VODA

ŠPORTNI PARK TOPOLE PGD TOPOLE

JULIJ
OD 25.7. DO 
2.8.2015

/ MLADINSKI TABOR V PODBELI OB REKI NADIŽI PODBELA OB REKI NADIŽI
PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
(BOŠTJAN 041 602-296)

Koledar dogodkov in prireditev v Občini Mengeš - junij in julij 2015
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Na seji je bil obujen spomin nanj in orisano njegovo bogato 
delo. Glavni govornik je bil župan Franc Jerič, spomine nanj 
pa sta obudila tudi predsednica Turističnega društva Mengeš 
Zorka Požar in predsednik Teniškega kluba Mengeš Marjan 
Mušič.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Žalna seja v spomin na častnega občana 
Občine Mengeš Franca Zabreta
V četrtek, 4. junija 2015, je v preddverju Kulturnega doma Mengeš potekala žalna seja v spomin na življenje in delo 
častnega občana Občine Mengeš Franca Zabreta.

Čestitam občankam in občanom 
ob dnevu državnosti.

Župan Franc Jerič

Glavni govornik župan Franc Jerič

Zbrani so počastili spomin na Franca Zabreta

Žalna knjiga
Predsednica TD Mengeš, Zor-
ka Požar je obudila spomine

Marjan Mušič je 
izrekel sožalje
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Na začetku prireditve je zbrane pozdravil župan Občine 
Mengeš Franc Jerič in poudaril smiselnost odločitve pred 
21 leti, da Mengeš postane samostojna občina, ki danes 
uspešno omogoča in zadovoljuje potrebe občanov kljub 
zahtevnemu zagotavljanju finančnih sredstev. Poudaril je 
pomen mengeških društev in organizacij, ki s svojim delom 
bogatijo vsakdan in omogočajo Mengšanom, da se aktivno 
vključujejo v društveno življenje. Vsako leto so društva pri-
pravila pester program praznovanja občinskega praznika, 
okrogle dvajsete obletnice. Na koncu je vse nastopajoče in 
aktivne ob občinskem prazniku pozdravil z željo po nadaljnji 
ustvarjalnosti ter čestital nagrajencem in dobitnikom pri-
znanj.
V nadaljevanju so med glasbenimi vložki učencev glasbene 
šole podelili občinska priznanja. Prvo je bilo podeljeno 29. 

Vrhunec občinskega praznika v Mengšu je bila tudi letos 
osrednja slovesnost v Kulturnem domu Mengeš, ki se je 
odvila 29. maja, na obletnico rojstva Janeza Trdine. V pr-
vem delu prireditve so že tradicionalno podelili občinska 
priznanja najbolj zaslužnim občanom. Zlato priznanje ob-
čine Mengeš je letos prejel slovenski alpinist, gorski reše-
valec in publicist Anton Škarja. Med podeljevanjem pa so s 
svojimi nastopi sodelovali učenci glasbene šole Mengeš. V 
drugem delu dogodka se je odvil koncert veteranov Menge-
ške godbe, posvečen petnajstletnici uspešnega delovanja.

Na slavnostni seji 
zlato priznanje 
Antonu Škarji

maja 1996 ob prvem praznovanju občinskega praznika. Od 
takrat župan na slavnostni seji za pomembne dosežke, ki 
prispevajo k ugledu, razvoju in promociji Občine Mengeš, 
vsako leto podeli znak Občine Mengeš ter občinska prizna-
nja. Letos so znak občine Mengeš dobili: pediater Janez 
Vasle, glasbeni ustvarjalec Alojz Pišek, talentirana mlada 
športnica Kristina Momčilov, nosilec črnega pasu II. dan 
Dejan Zarić in državna prvakinja Nina Binter. Bronasto pri-
znanje sta prejela nogometaš, nogometni trener in pedagog 
Aleš Dimec, pobudnik in ustanovni član Moto sekcije pri 
Avto moto društvu Mengeš Brane Vrhovnik, srebrno predse-
dnik ŠD Teniški klub Mengeš Marjan Mušič in zlato alpinist, 
gorski reševalec in publicist Anton Škarja.

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Skupinska slika vseh nagrajencev in župana Franca Jeriča
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»Mengeška društva in organizacije s svojim 
delom bogatijo vsakdan v kraju,« je pohvalil 
župan Franc Jerič

Kristina Momčilov, prejemnica znaka ob-
čine Mengeš taekwon do trenira 7 let in 
je nosilka črnega pasu I. dan. Izjemno 
talentirana mlada športnica, je prav tako 
že tretje leto zapored članica slovenske 
reprezentance. Poleg zaporednih naslovov 
državne prvakinje je Kristina zelo uspešna 
tudi na mednarodnih tekmovanjih. Najvi-
dnejši uspeh, ki je hkrati tudi najuspešnej-
ši rezultat katerega koli člana iz Mengša, 
pa je nastop na lanskem evropskem pr-
venstvu, kjer je Kristina osvojila 2 bronasti 
kolajni v posamičnih disciplinah.

Znak občine Mengeš je prejel dr. Janez 
Vasle. Delo v ZD Mengeš, v dispanzerju za 
otroke pričel leta 1971 in kot pediater, s 
krajšimi prekinitvami, delal do upokojitve 
leta 2010. Rad je prisluhnil zdravstvenim 
tegobam in težavam, ki so jih imeli menge-
ški otroci. S svojim pristopom do otrok kot 
njihovih staršev je vedno poiskal najboljšo 
pot, da so bili zadovoljni in zdravi.

Pobudnik in soustanovitelj vete-
ranske Mengeške godbe je Alojz 
Pišek, organizator, dvakratni pred-
sednik in seveda tudi vesten na 
vajah kot glasbeni ustvarjalec pod 
vodstvom legendarnega Vinka Si-
tarja. Za njegov prispevek h kultur-
nemu bogatenju v mengeški občini 
je prejel znak Občine Mengeš.

Fanfare trobent so otvorile dogodek

Prireditev je povezovala Maja Keržič
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Anton Škarja, slovenski alpinist, gorski re-
ševalec in publicist se je rodil pred osem-
insedemdesetimi leti v Ljubljani. S hribi 
se je prvič spoznal avgusta leta 1946, ko 
ga je oče vzel s seboj na Veliko planino. Z 
aktivnim ukvarjanjem z gorništvom je prišla 
potreba po včlanitvi v planinsko organizaci-
jo, zato se je leta 1951 včlanil v Planinsko 
društvo (PD) Ljubljana Matica. V letu 1952 
je bilo ustanovljeno PD Mengeš, zato je 
Tone kmalu prestopil v njihove vrste. Takrat 
je sodeloval pri udarniških akcijah ob gra-
dnji Mengeške koče na Gobavici. Leta 1961 
je postal gorski reševalec, od leta 1968 do 
leta 1978 je bil načelnik postaje Gorske 
reševalne službe v Kamniku. Opravil je čez 
1000 alpinističnih vzponov, od katerih jih je 
bilo več kot 30 prvenstvenih. Izvedel je tudi 
prve velike ledne in kombinirane slovenske 
alpske vzpone. Bil je tudi organizator odprav 
Everest 1996 in Čo Oju 1988 in 2001 ter 
vodja več izvidnic in trekingov. O vzponih in 
odpravah je objavljal v Planinskem vestniku 
ter v drugih revijah in časopisih, je soavtor 
učbenika Hoja in plezanje v gorah ter avtor 
in soavtor več knjig o alpinizmu in odpravah 
v tuja visokogorja. Za svoje življenjsko delo 
je prejel zlato priznanje Občine Mengeš.

Aleš Dimec je nogometaš, nogometni trener 
in pedagog, ki je že več kot 30 let vpet v 
mengeški nogomet. V sedemnajstih letih 
svojega trenerskega delovanja je za nogo-
met navdušil stotine mladih mengšanov 
in je najzaslužnejši za razcvet nogometa v 
Mengšu. Pri svojem delu vselej zagovarja 
načrtno strokovno delo, a mu več kot uspe-
hi ekipe pomenijo otroški nasmehi, veselje, 
hudomušnost in navihanost otrok ob igranju 
nogometa. Njegov prispevek za populariza-
cijo nogometa v Mengšu je neprecenljiv, saj 
gre njegovi vztrajnosti in organizacijskim 
sposobnostim zahvala, da je Mengeš zopet 
postal nogometna občina. Zato je prejel 
bronasto priznanje Občine Mengeš.

Nina Binter, prejemnica znaka 
Občine Mengeš, taekwondo treni-
ra že devet let in je nosilka črnega 
pasu I. dan. V vseh teh letih je tek-
movala na državnih in mednaro-
dnih tekmovanjih, kjer je dosegala 
izjemne uspehe tako v formah, kot 
tudi v borbah. Je stalna članica 
slovenske reprezentance in je že 
trikrat nastopila na evropskih pr-
venstvih in šestkrat osvojila naslov 
državne prvakinje ter mnogokrat 
stala na stopničkah tudi v tujini.

Brane Vrhovnik ali Kožarjev Bra-
ne, prejemnik bronastega prizna-
nja Občine Mengeš, je član AMD 
Mengeš že od leta 1971. Leta 
2002 je bil tudi eden od pobudni-
kov in ustanovni član Moto sekcije 
pri Avto moto društvu Mengeš. Je 
srčen motorist in gonilna sila sek-
cije. V vseh teh letih je bil v vseh 
odborih avto moto društva, dolgo-
letni član športne komisije, član 
upravnega odbora in v zadnjih 
letu tudi član nadzornega odbora.

Marjan Mušič, prejemnik srebrnega pri-
znanja Občine Mengeš se je leta 1990, 
takoj po preselitvi v Mengeš, aktivno 
vključil v delovanje takratne teniške sek-
cije ŠD Partizan. Bil je tudi pripravljen 
sodelovati v upravnih organih sekcije in 
že leta 2000 mu je bilo zaupano mesto 
tajnika, ki ga je uspešno opravljal do 
leta 2004, ko je bilo izvoljen na mesto 
predsednika sekcije. V letu 2010 je bilo 
ustanovljeno samostojno ŠD Teniški klub 
Mengeš, katerega predsednik je še da-
nes.

S šestimi leti je Dejan Zarić leta 2005 po-
stal najmlajši član društva in je sedaj nosi-
lec črnega pasu II. dan v taekwon doju. V 
minuli sezoni je že devetič postal državni 
prvak v borbah in je tako v Sloveniji v svoji 
kategoriji še nepremagan. Med najvidnejše 
rezultate pa sodijo še ubranitev ekipnega 
naslova v borbah lani, bronasta medalja z 
mednarodnega prvenstva v kickboxingu iz 
Zagorja ter srebrna medalja z evropskega 
WAKO pokala v kickboxingu, ki je bilo lani 
v Karlovcu. Za svoje uspehe je prejel znak 
občine Mengeš
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Slavnostni koncert ob 
15-letnici delovanja 
Veteranske sekcije 
Mengeške godbe
V sklopu praznovanja občinskega praznika in osrednje slove-
snosti v Kulturnem domu se je odvil zanimiv koncert vetera-
nov Mengeške godbe. Letos praznujejo 15-letnico delovanja 
in so zato za vse obiskovalce pripravili glasbeni večer z zani-
mivimi gosti. Med prisotnimi je bilo tudi nekaj nekdanjih ka-
pelnikov Mengeške godbe in med njimi tudi Josip Grgasovič, 
ki je na prireditvi zapel znano pesem Skalinada. Koncert je 
vodil zdajšnji kapelnik veteranov, Janez Per. Koncert so za-
čeli s pesmijo »Večno mladi« avtorja Primoža Kosca.

Njihova zgodba se je začela pred 15 leti, februarja, ko se je 
na prireditvi Pod mengeško marelo med preštevanjem sta-
rejših članov Mengeške godbe porodila ideja, da bi ustano-
vili lastno sekcijo. To se je kasneje tudi zgodilo na ustanov-
nem zboru oktobra leta 2000, ko se je zbralo devetindvajset 
igranja željnih starejših godbenikov, ki so imeli svoj krstni 
nastop naslednje leto na prireditvi Pod mengeško marelo. 
Prvi predsednik je postal Lojze Pišek, sicer tudi pobudnik 
ustanovitve, kapelnik pa Vinko Sitar. Zdaj godbi že dobro 
leto dirigira Janez Per. Vodjo sekcije, Lojzeta Piška pa je 
nadomestil Vido Vrhovnik.
Veteranska godba, ki je tudi najstarejša v Sloveniji, se lahko 
pohvali, da je po njenem vzoru v Sloveniji nastalo že sedem 

Zahvale so prejeli
Vinko Sitar – zahvala za dolgoletno strokovno vodenje sekcije veteranov
Franc Lukan – zahvala najstarejšemu članu sekcije za 15-letno delovanje
Janez Per – zahvala za uspešno nadomeščanje kapelnika Vinka Sitarja
Josip Grgasovič – zahvala za sodelovanje na prireditvi
Franc Gornik – zahvala za sodelovanje
Pavle Pevec – JSKD – zahvala za pomoč, upokojitev v letošnji jeseni
Občina Mengeš, župan Franc Jerič – zahvala za finančno pomoč

tovrstnih godb. Na čase igranja pri matični Mengeški godbi 
imajo lepe spomine, o katerih radi pripovedujejo.
Na koncertu je Pavle Pevec, vodja JSKD (Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti) območne izpostave 
Domžale, podelil priznanja zaslužnim veteranom Mengeške 
godbe. Na koncu koncerta so godbeniki zaigrali še »Men-
geško«, ki jo v vseh letih zelo pogosto izvajajo in je postala 
nekakšna godbena in tudi mengeška himna.
Praznovanje 15. obletnice delovanja se bo nadaljevalo v 
septembru, ko bo godba gostila vse veteranske godbe, ki 
delujejo v Aktivu veteranov pri Zvezi slovenskih godb.

Besedilo in foto: E. V.

Godbeniki se radi medgeneracijsko povezujejo. Posebno zado-
voljstvo jim predstavljajo nastopi v vrtcih ter skupno muziciranje 
z mladimi pevci, zato so se jim odru pridružila združena OPZ in 
MPZ OŠ Mengeš, pod vodstvom Nataše Banko.

Bivši kapelnik Josip Grgasovič je zapel znano 
pesem Skalinada

Pavle Pevec, vodja JSKD (Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti) območne izpostave Domžale, je vetera-
nom podelil priznanje

Vodja sekcije Veteranov Mengeške godbe Vid Vrhovnik preje-
ma darilo predsednika Godbe ljubljanskih veteranov, prof. Mi-
lana Pavlihe
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Družina je živela od kmetijstva in manjše gostilne. Oče Janez je 
bil sicer tudi zelo spreten v več poklicih, tako da je velika družina 
pred drugo svetovno vojno kar lepo živela za tiste čase. Med 
vojno je družina sodelovala s partizani, bratje so bili s strani 
Italijanov internirani na Rab, nato v Italijo (Gonars), po vrnitvi 
pa so jih zaprli še Nemci. Vojno so vsi preživeli. V spominu ima, 
poleg vojne, tudi spomin na vesele mitinge in veselice. Danes 
ima žive še štiri sestre (dve v Črnomlju, ena v Novem mestu in 
ena v Avstraliji), bratov nima več.
Takoj po vojni so jo iz občine povabili, da je postala upravnica 
oz. direktorica restavracije Grad v Črnomlju in kot mlado per-
spektivno najprej poslali na šolanja v Dobrno (gostinstvo, ku-
hanje, poslovodstvo). Tam je delala do poroke in rojstva prvega 
otroka.
V Črnomlju v restavraciji je bil redno aboniran na kosilu mlad 
oficir (prej partizan Hercegovske brigade) Dušan Kukić, kmalu 
jo je zasnubil, leta 1950 sta se poročila in v petih letih dobi-
la štiri otroke (Slavko, Tonko, Dušana in Vlada). Leta 1954 so 
moža službeno prestavili v Ilirsko Bistrico (že prej je sodeloval 
pri obrambi Trsta), zato se je družina preselila najprej v Podgrad, 
nato v Ilirsko Bistrico. Moža so kmalu invalidsko upokojili. Imel 
je nizko pokojnino, zato je vedno dobil kakšno delo, a je poleg 
štirih otrok morala tudi sama kaj zaslužiti, predvsem s šivanjem, 
kasneje pa se je ponovno zaposlila kot pomožna delavka v ho-
telu Zmaga. Bila je spretna kuharica in doma je znala pripraviti 
marsikaj dobrega za malo denarja.

Njenih 90 let
Kukič Antonija (po domače Tončka) se je rodila v Beli kra-
jini, 10. maja 1925, v številni kmečki družini, očetu Ja-
nezu in mami Mariji Žunič. Verjetno si ni predstavljala, da 
jo bo življenjska pot pripeljala v Mengeš, v Dom počitka, 
kjer biva od marca 2013. Na žalost je tudi njej demenca 
preprečila, da bi lahko samostojno dočakala visoko starost. 
Vedno je bila polna energije, zgovorna in za probleme je 
rada rekla, da sami pridejo in tudi sami odidejo.

Leta 1968 je šestčlanska družina dobila stanovanje v Ljubljani, 
kjer se je družini obrnilo malo na bolje. V štirisobnem stanova-
nju je nekaj let živelo osem ljudi. Poleg šestih članske družine 
še po dva podnajemnika. Kmalu se je zaposlila v kuhinji hotela 
Ilirija, tik pred upokojitvijo pa v vrtcu Andersen. Mož je priložno-
stno delal do pozne starosti, kar nekaj let pri Hokejskem klubu 
Olimpija kot skrbnik opreme in kuhar čaja, ona pa je ljubljan-
skim hokejistom v tem času krpala in popravljala strgane drese. 
Mož je bil je zelo skrben glede denarja, hodil je na tržnico in po 
nakupih, s tem pa ji je prihranil marsikateri korak, da je doma 
lahko več postorila.
Otroci so se medtem osamosvojili in odšli od doma (hči v Trzin, 
en sin v Domžale, dva pa v Francijo). V varstvo do odhoda v 
vrtec pa so se vrnili trije vnuki (Nejc, Barbara in Diana). V Fran-
ciji sta dobila še dve vnukinji (Alenko in Liso). Tudi kasneje sta 
rada videla, da se je družina čim večkrat zbrala ob dobri hrani, 
domačih tortah in pecivu.
Mož je umrl leta 2006 (star 87 let). Ker je živela sama, so se 
kmalu začele težave, kar ni več zadoščalo večkratdnevno obi-
skovanje, spremljanje k zdravniku, dostavo hrane na dom. Dala 
je vlogo za sprejem v dom. Kratek čas je bila v dnevnem varstvu 
v Domu Šiška, a se ni obneslo. Ko so ji iz Doma počitka Mengeš 
sporočili, da imajo zanjo prosto sobo, je po pogovoru sprejela še 
to odločitev. Sedaj pa so spomini spet bolj na začetku …

Besedilo in foto: Antonija Pacek

Sicer pa je bil maj za Turistično društvo zelo delaven. Po 
predstavitvi v Arboretumu smo se 10. maja udeležili Florja-
novega sejma v Trzinu. Z drobnimi prispevki smo pomagali 
še pri predstavitvi knjige Pesem mengeških zvonov, spreje-
mu predstavnikov FURS-a iz Murske Sobote, koncertu ob 
15-letnici Veteranov Mengeške godbe, ki je bil v sklopu slav-
nostne seje ob občinskem prazniku Občine Mengeš in pri 
pripravi Slovenskega večera z oktetom MI.

Besedilo: Zorka Požar
Foto: Miha Požar

Uspešno v Arboretumu in na Florjanovem sejmu
Med 1. in 3. majem 2015 se je v okviru vsakoletne razstave tulipanov v Arboretumu Volčji Potok s svojo turistično po-
nudbo predstavilo območje Srce Slovenije. Člani Mreže rokodelcev Srca Slovenije so na ogled postavili vrsto unikatnih 
izdelkov domače obrti. Turistično društvo Mengeš je na prireditvi sodelovalo v nedeljo 3. maja. Poleg turistične in kulina-
rične ponudbe Občine Mengeš smo tokrat predstavili tudi delo in izdelke mengeških Backovih vezilj.

Stojnica TD Mengeš na Florjanovem sejmu

V Domu počitka je praznovala 90. rojstni dan
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Društvo Backove vezilje je leta 2011 ustanovilo šest žensk, 
ki je s svojo zavzetostjo in predanostjo vezenju do danes 
medse privabilo še enaindvajset članic, ki imajo veselje do 
vezenja. Njihova predsednica je Bojana Burnik. Članice, ki 
so v glavnem iz Mengša, se dobivajo vsak četrtek in izme-
njujejo svoje izkušnje in ideje.
V Župnijskem domu so razstavili okoli petdeset del. Medse 
so organizatorke povabile Unicef Domžale s razstavo punčk 
iz cunj, mengeško umetnico Polono Zajc, ki je predstavila 
svoje keramične izdelke, Dragico iz Tunjc z umetelnimi roža-
mi iz krep papirja in Cirilo Ules iz Loke, ki izdeluje narodne 

Backove vezilje 
predstavile svoje 
izdelke
Ročna dela so med seboj povezovala že naše babice in tako 
tudi dandanes povezujejo predvsem ženske, ki imajo spre-
tne roke, ki znajo iz majhnega narediti velike umetnine. 
Mengeške vezilje so se zbrale pred štirimi leti in se poveza-
le v skupino, ki se danes imenuje Backove vezilje. V petek, 
22. maja, so v župnijskem domu odprle že četrto razstavo 
svojih umetnin v obliki vezenin in drugih različnih izdelkov 
domače in umetnostne obrti.

noše. Razstavljeni izdelki so bili le na ogled, prodajale so se 
le Unicefove punčke iz cunj.
Po besedah Bojane Burnik je namen razstave druženje in 
pokazati Mengšanom, kaj ustvarjajo in delajo vezilje. To-
kratno otvoritev so pospremili z obširnim kulturnim progra-
mom, ki so ga izvajali Pevski zbor Kalina, pod vodstvom 
Andreje Jeretina, orkester Glasbene šole v Mengšu, brat in 
sestrica Udovič na violini in kitari, skupina Sejmarji in drugi. 
Program je povezovala Bojana Burnik.

Besedilo in foto: E. V.

Zbrane vezilje
Zbrane je pozdravil tudi 

župnik Janez Avsenik

Razstavljena ročna dela so vabila poglede

Sejmarji so bili tudi zabavni Pevski zbor Kalina, pod vodstvom Andreje Jeretina
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V okviru enoletnega uvodnega kroga bralnih večerov bomo 
zlasti spoznavali razliko med antičnim razumevanjem vrlin 
in današnjim razumevanjem vrednot ter razliko med antič-
nim razumevanjem srečnosti (eudaimonijo) in današnjim 
razumevanjem srečnosti.
Vsi, ki bi se želeli poglabljati v tematiko vrlinske etike, ste 
prijazno vabljeni na naslednji bralni večer, ki bo 30. junija 
2015, ob 19.30, v knjižnici Mengeš.

Besedilo: Društvo za študije kontemplativnih tradicij
Foto: Regina Bokan

Bralni večer v knjižnici Mengeš
Društvo za študije kontemplativnih tradicij je konec maja pripravilo prvo srečanje novega uvodnega kroga bralnih večerov, 
katerih namen je spoznavanje antične vrlinske etike. Tematika uvodnega kroga obsega dela stoikov Marka Avrelija, Epik-
teta in Seneke. Na branjih spoznavamo danes žal vse preveč zapostavljena dela, v katerih so temeljna etična vprašanja 
razvita na način, ki zelo neposredno nagovori tudi sodobnika, če se je le pripravljen v vsakodnevnem vrvežu nekoliko 
ustaviti in posvetiti kultivaciji miselne zbranosti.

»Narava pa me je namenila za oboje: da delujem in da 
najdem čas za kontemplacijo. In res počnem oboje, saj 
tudi kontemplacije ni brez delovanja.«

(Seneka: O srečnem življenju in druge razprave)

Letošnji pohod je bil pravo medgeneracijsko druženje. Av-
tobus nas je zapeljal v vas Breg, malo naprej od Zidanega 
Mosta. Po lepih cvetočih travnikih smo se povzpeli do vasi 
Razbor. Po kratkem asfaltnem odseku smo zagrizli v strm 
vršni del. Po dobrih dveh urah smo šli mimo cerkvice sv. 
Jošta in prispeli na vrh. Tam stojita celo dve koči, kjer smo 
se dobro okrepčali. Jurkova koča je po starosti šesta v Slove-

Tokrat na Lisco
Tradicionalni Trdinov pohod, ki ga naše Planinsko društvo organizira v času občinskega praznika, se je tokrat odvil na 
Lisco. Enajstega pohoda se je udeležilo petinštirideset planincev, od tega je bilo enajst PALČKOV POHAJALČKOV, skupina 
najmlajših, in dvaindvajset udeležencev iz upokojenske pohodniške skupine. Ostali so bili zvesti člani našega društva.

niji (zgrajena leta 1906). Sestop nas je čakal z druge strani, 
saj nas je avtobus počakal v zaselku Jurklošter ob zelo čisti 
rečici Gračnici. Tam smo naredili kratek počitek, si ogleda-
li znamenito kartuzijo in se preko Šentjurja vrnili domov v 
Mengeš.

Besedilo in foto: Miro Šušteršič

Tematika uvodnega kroga obsega dela Marka Avrelija, Epikteta 
in Seneke
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Vreme nam ni prekrižalo načrtov in končno je nastopil veliki 
dan, skoraj brez oblačka. Obuli smo se v »ta hitre« superge 
in odšli do malega nogometnega igrišča, kjer nas je že čaka-
la postavljena proga. Najprej smo se dobro razgibali in ogreli 
mišice, potem pa se premaknili k startu. Na startno črto so 
se prve postavile najmlajše udeleženke krosa (deklice letnik 
2011), sledili so jim dečki, potem pa glede na starost in 
spol vsi otroci tja do naših najstarejših. Ob spremljavi glasbe 
in glasnega navijanja so vsi uspešno pritekli na cilj, kjer jih 
je čakala osvežilna voda.
Stopničke za podelitev so že čakale na tiste najhitrejše. Rav-
nateljica Mateja Hribar Sicherl jim je ob glasnem aplavzu 
podelila medalje in diplome. Čestitke pa veljajo prav vsem 

Spomladanski kros v Vrtcu Mengeš
V vrtcu smo že nekaj dni pred 20. majem budno spremljali vremensko napoved in pogledovali v nebo. Na ta dan je bil 
namreč načrtovan težko pričakovan spomladanski kros, na katerem bi se otroci lahko preizkusili v teku.

Yes team si je na mednarodnem tekmovanju 
priplesal peto mesto
Po lanskoletnih uspehih na slovenskih tekmovanjih smo se plesalke Yes teama odločile narediti korak višje in se preizku-
siti na mednarodnem tekmovanju Elite Cheerleading Championship, ki je bilo v Nemčiji, v mestu Bottrop.

Polne energije in pričakovanj smo se na pot odpravile v 22. 
maja ob osmih zjutraj. Kljub dolgi vožnji nam je ta zaradi 
dobrega vzdušja hitro minila, zvečer pa smo si po večer-
ji privoščile sprehod po mestu Bottrop. Da je tekmovanje 
potekalo v čim bolj zabavnem in sproščenem vzdušju, je 
poskrbela že sama lokacija tekmovanja, ki je bila znotraj 
zabaviščnega parka Movie Park Germany. V soboto smo po-
leg zadnjih priprav na tekmovanje preživele v zabaviščnem 
parku na različnih vlakcih smrti, hišah strahov in avantu-
rističnih poteh. Nedelja je bila rezervirana za tekmovanje. 
Ob devetih zjutraj smo imele uradno ogrevanje, generalko 

in nato predizbor tekmovanja v kategoriji skupin junior hip 
hop (hip hop mladinke). Po odplesani točki smo izvedele, 
da smo se uspešno uvrstile v finale. Našo koreografijo smo 
tako še enkrat prikazale v finalu, ki mu je kmalu sledila raz-
glasitev rezultatov. Yes team smo se uvrstile na odlično peto 
mesto, za kar smo prejele tudi pokal in medalje.
S prvo mednarodno tekmovalno izkušnjo smo več kot zado-
voljne in ponosne! Zagnane in polne pričakovanj se veselimo 
prihajajoče plesne sezone.

Besedilo: Sanja Tomšič
Foto: Matej Polenšek

tekačem, ki so pogumno pretekli progo, pri tem pa pridobili 
novo dragoceno izkušnjo.

Besedilo: Andreja Voler
Foto: Mateja Zrnec

Plesni nastop v Bottropu v NemčijiMovie park Bottrop, prizorišče ECC 2015

Le kdo bo prvi?
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S kmetije Pr' Bukovc smo po dobrodošlici krenili na pohod. 
Zala je obširen gozd, skozi katerega teče potok, ki se prav 
tako imenuje Zala. V tem gozdu je pisatelj Ivan Tavčar lovil 
divjega petelina. Med pohodom so organizatorji uprizarjali 
animacijske točke na temo iz Tavčarjeve novele V Zali. Pot 
sama je zelo dobro označena in obogatena z animacijskimi 
tablami ter ličnimi smerokazi. Na določenih mestih se še 
vidijo bunkerji oz. ostanki znane Rupnikove linije. Po še-
stih urah hoje smo se vrnili do izhodiščne točke pohoda na 
kmetijo Pr' Bukovc, kjer smo se ob spremljanju kulturnega 
programa dodobra okrepčali in se odpočili. Vzporedno s po-
hodom so organizatorji pripravili tudi salamiado. Pohodniki 
smo tako imeli možnost poizkušati najboljše salame, ki jih 
je ocenjevala posebna strokovna komisija.
Na poti domov smo se ustavili še v Žireh in si ogledali izre-
dno bogato in zanimivo razstavo čipk. Po razstavi nas je vo-
dila nadvse aktivna in simpatična predsednica čipkarskega 
društva gospa Marica Albreht.
Ob vsem kar smo videli in doživeli, se mi nehote v mislih po-
raja primerjava v delu TD Žirovski Vrh in TD Mengeš. Člani 
TD Žirovski Vrh so kljub razpršenosti naselij zelo povezani. 
Povezani so v raznih dejavnostih, kot na primer dramski in 
folklorni skupini, etnoloških prireditvah itd. V ponudbo imajo 
vključene vse turistične kmetije na njihovem območju. Vse 
aktivnosti v organizaciji društva opravljajo člani brezplačno. 

Pohod skozi Zalo
V soboto, 2. maja 2015, smo se člani UO Turističnega društva Mengeš odpravili na strokovno ekskurzijo na Žirovski Vrh. 
Odzvali smo se vabilu predsednice Turističnega društva Žirovski Vrh Lucije Kavčič in se udeležili Pohoda skozi Zalo.

Skoraj vsi člani društva so tudi aktivni člani, ne glede na 
socialni ali družbeni položaj.
V primerjavi z Žirovskim Vrhom se naše društvo trudi prido-
biti v svoje vrste več »aktivnih članov«. Uspeha ni! Peščica 
entuziastov pač vleče voz, kakor ga še lahko. Spoznanje je 
grenko – Mengeš postaja zgolj spalno naselje. Žirovci ponu-
jajo igrano vsebino novele Ivana Tavčarja in vsi igralci nasto-
pajo prostovoljno. Mi imamo Janeza Trdino in njemu posve-
čeno Trdinovo pot. Identična je Poti skozi Zalo. Problem pa 
nastane pri upodobitvi Janeza Trdine. Če ga želimo imeti, 
moramo najetega igralca plačati. Vsakdo, ki vsaj približno 
pozna delo v društvih, ve, da denarja ni nikoli dovolj, pa 
če se še tako varčuje pri izvedbi začrtanih programov. Da 
ne omenjamo raznih drugih obveznih dajatev, kot na primer 
SAZAS, Zavod IPF in državne birokracije, ki dobesedno duši 
in uničuje delo društev.

Besedilo: Miha Požar 
Foto: arhiv TD Mengeš

Več fotografij s Pohoda skozi Zalo in z razstave čipk v Ži-
reh si lahko ogledate na spletni strani Turističnega dru-
štva Mengeš v zavihku fotogalerija (www.td-menges.si).

Vsi pohodniki skupaj ob medvedki Štefki malo pod vrhom Žirovskega vrha

Informacijska tabla na začetku poti skozi ZaloGledališče v seniku
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Okrepčali smo se z lokalno kulinarično posebnostjo, belo-
kranjsko pogačo, ki je pomagala pri premagovanju raznih 
gibalnih igric, nato pa še tehnični nalogi, pletenju gnezda za 
vranje nalepke. Nekaj se je slišalo tudi o zmaju, ko smo se 
povzpeli na razgledni stolp … Zmaj Tine na Čemšeniški pla-
nini, belokranjski zmaj na Mirni gori, še sreča, da ni »strašil« 
še na Rakitni, kjer smo po razgibanem terenu gozdne učni 
poti, vse od senožeti, mokrišč do strmega gozdnega sveta 
pod Jerebičjo skalo, pri vsaki tabli pridno izpolnjevali na-
loge, od gradnje rimske trdnjave iz materialov iz gozda do 
nošnje malice na glavi. Tokrat smo pohajkovali po planoti in 
ugotovili, da hoja v hribih ni le osvajanje vrhov in žigosanje 
naših knjižic. Lisička pa je tokrat prinesla že peto nalepko 
za Palčkovo knjižico. Po hoji po starem rimskem zidu smo s 
pomočjo ključnih zlogov na tabli spoznali, da res drži končni 
sestavljeni sestavek, ki se glasi: »Rakitna prav lep je hribo-
vski kraj, če všeč ti je tu, spet pridi nazaj!«. Veliki planinci 
in en majhen pogumen planinec pa so pod vodstvom Jožeta 
Hribernik stopili na Španov vrh, kjer jih je pričakal čudovit 

Planinsko obarvani 
mesec maj
Mi res ne počivamo, kar dokazujejo majhni in veliki planin-
ci. Mesec se je začel z osvajanjem Mirne gore na robu Ko-
čevskega roga, kjer so Palčki skupaj s starši od vasi Planina 
sledili gozdni učni poti in vse do vrha spoznali posebnosti 
enega od življenjskih okolij, gozda.

razgled na Julijske Alpe in del zahodnih Karavank. Zadnji 
majski vikend je bil rezerviran za Trdinov pohod na Lisco, 
kjer je medgeneracijsko druženje povzročilo pravo zabavo, 
Palčki pa so za šesto nalepko reševali čisto prave medvedje 
naloge. V katere višave pa junija, da se lahko pripravimo na 
julijski mladinski tabor?

Besedilo: Nika Zavašnik
Foto: Darjan Zlobec

Deželo, za katero je Evropa zvedela od znanega pomorščaka 
Magellana šele leta 1520, na osnovi arheoloških izkopavanj 
pa naj bi bila naseljena že 10.000 let pred Kristusom, za-
gotovo pa vsaj 8.000 let pred njim, je prisotnim z veliko 
zanimivostmi o prebivalcih, naseljih, flori in favni ter svojem 
osebnem doživljanju in videnju pestrega potovanja dokaj 
podrobno predstavil naš sokrajan in svetovni popotnik Tone 
Burgar. Njegovo izvajanje je bilo dobro obiskano, saj je bilo 
prisotnih skoraj petdeset obiskovalcev, ki so na koncu njego-
vo zanimivo predstavitev nagradili z dolgim aplavzom.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar

Z Burgarjem po Patagoniji
Turistično društvo Dobeno je v okviru svojih planiranih aktivnosti za letošnje leto organiziralo potopisno predavanje o 
najjužnejšem delu Južne Amerike, redko naseljeni, a zelo zanimivi Patagoniji in Ognjeni zemlji, kjer družno segata v 
Atlantski ocean, Čile in Argentina.

Pridite na Dobeno
Praktični prikaz uporabe defibrilatorja, v izvedbi naše sokrajanke, primarij dr. Vojke Gorjup, pred tem pa nam bodo 
gasilci iz Loke (»pri Dobenu«) podrobno razložili še uporabo gasilskega vozila v akciji, ki ga organizira naše društvo. 
Prireditev bo 4. junija 2015, ob 18.30 v gostišču Dobenski hram.

Pravi planinci na kupu pod Domom na Mirni gori

Potopisno predavanje obiskalo okoli 50 slušateljev
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Pripravljale smo se na mednarodno tekmovanje ECC 2015, 
ki je (čez dva tedna) potekalo v Nemčiji v Bottropu. Napornih 
treningov zato ni manjkalo, prav tako pa smo poskrbeli tudi 
za sproščanje in počitek v bližnjih Termah. Prijetna lokacija 
je bila ravno pravšnja za izvajanje različnih iger za »teambuil-
ding« (timsko delo) in predvsem za to, da so lahko priprave 
potekale v zabavnem duhu, polnem energije in dobre volje.
Timsko delo je prineslo odlične rezultate, ki se kažejo na po-
vezanosti in dobrih odnosih v skupini.

Besedilo: Sanja Tomšič
Foto: Karmen Sečen

Pomladni Yes team v duhu aktivnih priprav
Vikend od 8. do 10. maja smo hip hop plesalke Yes teama iz AIA – Mladinskega centra Mengeš aktivno preživele na 
pripravah v Svetem Martinu na Muri na Hrvaškem.

Te delavnice so priložnost, da spregovorimo o teh vedno aktualnih 
temah za mlade, pravzaprav za vsakogar, ki želi osebno napredo-
vati. Vsakič znova, ko mladi obiščejo katero od delavnic, spoznajo, 
da imajo želje, da imajo ogromno potenciala in sposobnosti. Kako 
jih razviti? Z učenjem?
Ugotavljamo, da včasih ne vemo prav dobro, kaj bi radi, kako bi 
izboljšali odnose, kako in zakaj bi se učili, kako bi napredovali, našli 
zaposlitev, izbrali pravi poklic ... Pa tudi, če vemo, je dobro o tem 
spregovoriti. Pogovor nam nudi priložnost, da izrazimo svoje mne-
nje, da preverimo cilje, dobimo nove ideje, spodbude za akcijo, po-
večamo motivacijo, pridobivamo nova znanja in poglede in utrdimo 
prepričanje, da zmoremo, da imamo lastni potencial in sposobnosti.
Medsebojni odnosi, tako kot tudi učenje, se začnejo že z začetkom 
življenja. Vse se zdi na prvi pogled enostavno in samoumevno: da 
zadihamo, shodimo, spregovorimo in smo deležni ljubezni ... Pa ven-
dar ni vse tako preprosto in ne za vse enako. Znanje se kaže v razu-
mevanju, uporabi in presoji informacij. Vse, česar se ljudje naučimo, 
lahko uvrstimo med navade, spretnosti in znanje. Proces učenja je 
spreminjanje znanja zaradi zorenja, izkušenj, spreminjanja vedenja.
Nekaj znanja pridobimo v šoli, še več izven nje. Kakšen je naš 
učni stil, kakšne so tehnike učenja, kakšno je naše zanimanje in 
motivacija? Otrok je radoveden, učljiv, dejaven, včasih nas že kar 
spravlja ob živce s svojimi »zakaj«. Pa pride v šolo in se »začne« 
učiti. Pride tudi do težav, ki jih je včasih težko razrešiti.
Od česa je odvisno veselje do učenja? Kako na to vplivajo medse-
bojni odnosi, kakšna je sodobna komunikacija in kje poiskati izzive 
in spodbude, so za mladostnike še posebej pomembna vprašanja. 
Pa tudi za njihove starše, učitelje, vzgojitelje in mentorje. Samo 
ozaveščeni mladi lahko gradijo boljšo prihodnost. To velja za vse 
generacije od prazgodovine dalje.

Učenje za življenje
Na delavnicah Vidim prihodnost v AIA – Mladinskem centru raz-
pravljamo, raziskujemo in drug drugemu podajamo naša mnenja 
o temeljnih vprašanjih, kako vidimo prihodnost, kakšne so naše 
želje, kako uresničujemo cilje, kakšni so naši medsebojni odno-
si, kako, kdaj in kje se učimo, kdo smo in kdo želimo postati.

Učenje bi moralo biti eno samo veselje, izziv, sodelovanje, dru-
ženje, sprememba, razvoj sposobnosti, povečevanje zaposljivo-
sti in napredka, delo. Za nekatere je tako. Večkrat pa se zgodi, 
da mladi nimajo motivacije, ne najdejo pravega smisla učenja, 
iščejo izgovore v slabem sistemu, neprijaznem učitelju, nezani-
mivi ali nepotrebni učni snovi (le zakaj bom to potreboval?) itd. 
Taki izgovori so največkrat izmikanje odgovornosti ali prikrivanje 
določenih težav, strahov ali notranjih nesoglasij. Pa vendar v 
vsakem tli želja po uspehu, potrebujemo le pogum, da jo poi-
ščemo. Lažje je, če se o tem pogovorimo.
Spoznavati tehnike učenja, odkrivati lastno vrednost, sposob-
nost in motivacijo, najti spodbudo in razumevanje, razvijati ko-
munikacijske veščine in graditi medsebojne odnose so cilji naših 
delavnic, ki jih vodimo izkušeni coachi. Kot prostovoljci nudimo 
svoj čas in znanje za skupen napredek. Coach je trener, ki je iz-
urjen, da pomaga posamezniku ali podjetju odkriti lastne rešitve 
in strategije, da postane dejavnejši, sprejema boljše odločitve, 
je bolj ustvarjalen in motiviran ter uporablja svoje notranje vire 
in sposobnosti, skratka hitreje napreduje.
Za vaš osebni razvoj lahko izberete tudi individualni razgovor oz. 
coaching. Ko želimo pomagati drugim, naj bo to v vlogi vodje, 
učitelja, svetovalca ali trenerja, je izjemno uporabna coaching 
tehnika. Coaching je namreč interaktivni proces, ki pomaga 
posamezniku ali skupini, da se hitreje razvija in dosega boljše 
rezultate. Coach je trener, ki je izurjen, da pomaga posamezniku 
ali podjetju odkriti lastne rešitve in strategije, postane dejavnej-
ši, sprejema boljše odločitve, je bolj ustvarjalen in motiviran, 
uporablja svoje notranje vire in sposobnosti, skratka hitreje na-
preduje.
Coach verjame v sposobnosti sogovornika in v procesu upo-
rablja učinkovita komunikacijska in motivacijska orodja, da s 
specifičnimi vprašanji in s pozitivnim pristopom pomaga posa-
mezniku do lastnih rešitev ali razvoja.

Besedilo: Silva Abram, NLP coach
Foto: Silva Abram

Razigrane plesalke Yes teama



Mengšan 17

Pot nas je potem vodila mimo Celja, Laškega, Rimskih toplic 
na Globoko, kjer stoji rojstna hiša župnika, pesnika, arhivarja, 
predvsem pa svobodomiselnega človeka Antona Aškerca. Nje-
gov pranečak Avgust Aškerc nam je za dobrodošlico prebral tri 
Aškerčeve manj znane pesmi, iz knjižice, ki jo je izdala občina 
Laško. V njej je geslo, ki si ga je Aškerc zapisal nad pisalno 
mizo: »V imenu naroda, pravice, resnice, lepote in svobodne 
misli; v imenu vseh zatirancev, preganjancev in trpinov, v ime-
nu vseobčega napredka človeštva.« To geslo je zaznamovalo 
celotno njegovo delo in življenje.
Zadnja postaja našega raziskovanja je bil Celjski grad, dom 
Celjskih grofov – najpomembnejše slovenske plemiške družine 
in ene od najpomembnejših knežjih rodbin v tedanji Evropi.

Po poteh celjskih grofov in Antona Aškerca
21. maja 2015 smo se Mengeški upokojenci odpravili po poteh Celjskih grofov in  Antona Aškerca. Izlet je strokovno in 
vsebinsko pripravil cenjeni gospod Ivan Sivec, ki že četrto leto bogati naše izlete s svojim neizčrpnim znanjem. Na poti 
do Braslovč nam je orisal zgodovino in pomen Celjskih grofov. Zgodba Celjskih grofov se je začela na gradu Žovnek, kamor 
smo se povzpeli po slikoviti gozdni poti, na gradu pa z zanimanjem prisluhnili prof. Francu Kralju, ki je duša in gonilna 
sila obnove.

Lačne želodce so nam potešili v gostilni Kmetec v neposredni 
bližini gradu. Odlično kosilo sta umetniško dopolnila glasbeni 
legendi harmonikar Viki Ašič in baritonist Andrej Bremec.
Polni vtisov, zadovoljni, ker nam je bilo naklonjeno tudi vre-
me, smo se vrnili v Mengeš, s spoznanjem, da živimo v prele-
pi deželi izjemnih ljudi.
Naj vas ob tej priložnosti povabim na izlete Društva upoko-
jencev Mengeš. Vedno je zanimivo, zabavno in poučno. Na-
slednji izlet bo 18. maja 2015 v Park vojaške zgodovine v 
Pivki, na grad Prem in v Opatijo. Podrobnejši program si lahko 
ogledate na oglasni deski društva upokojencev.

Besedilo in foto: Marija Štebe

Tradicionalna udeležba Vrtca Mengeš 
na sejmu Altermed
V Vrtcu Mengeš smo se tudi letos udeležili sejma Altermed, ki je potekal v mesecu marcu v Celju. Pripravili smo stojnico z na-
slovom Punčke iz cunj in razstavili izdelke, ki smo jih pripravili strokovni delavci vrtca skupaj s starši, starimi starši in otroki.

Ena izmed prednostnih nalog Vrtca Mengeš je ohranjanje 
kulturne dediščine. Pri ustvarjanju punčk iz cunj smo pove-
zali ljudsko izročilo in Eko projekt.
Naše babice in prababice so šivale in povezovale svojim 
otrokom preproste punčke, igrače iz krp oziroma materialov, 
ki so jih imele doma.
V vrtcu smo za punčke uporabili odpadni tekstil, volno, 
gumbe, vrvice, nogavice, rokavice in še kaj. K sodelovanju 
smo povabili tudi starše, dedke, babice. Ustvarjali so doma 
skupaj z otroki, pa tudi v vrtcu smo posamezne skupine 

oziroma vzgojiteljice izdelovale punčke iz cunj. Nastali so 
čudoviti izdelki, ki smo jih v vrtcu razstavili v kulturnem 
tednu.
Uspelo nam je z izvirno idejo. Obiskovalci so pokazali veliko 
zanimanja za izdelke, povpraševali pa so tudi po tehnikah 
izdelovanja. S povezovanjem z okoljem in ohranjanjem kul-
turne dediščine ter skrbjo za okolje nam je tudi letos uspelo 
pridobiti prvo nagrado.

Besedilo: Špela Ivanšek in Mojca Jeraj

Pred Aškerčevo hišo
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Potencialni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja se 
bodo od junija dalje lahko udeležili brezplačnih informativ-
no-promocijskih in tematskih delavnic za podjetnike zače-
tnike ter mikro, mala in srednja (MSP) podjetja s področja 
ustanavljanja podjetij, oblikovanja poslovne ideje, izvajanja 
poslovnih procesov, pridobivanja razvojnih sredstev in drugih 
aktualnih vsebin. Načrtovane so tudi delavnice na temo so-
cialnega podjetništva za potencialne ustanovitelje socialnih 

Podporno okolje za podjetnike v Občini Mengeš 
Razvojni center Srca Slovenije skupaj s podjetjem Data d.o.o. zagotavlja podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslo-
venski regiji v okviru mreže Javne agencije SPIRIT. Postopki registracij in osnovno svetovanje za podjetnike se izvajajo 
tudi na VEM točki v Mengšu. VEM točka Mengeš je odprta ob sredah, od 9. do 17. ure.

podjetij. Več informacij o delavnicah bo objavljenih v kratkem 
na poslovnem portalu Srca Slovenijewww.srce-slovenije.si/
podjetnistvo.
Na mengeški in litijski točki, ki podjetnikom in potencialnim 
podjetnikom omogočajo vse storitve na enem mestu, so podje-
tniški svetovalci v letu 2014 opravili 448 postopkov z upora-
bo aplikacije e-VEM in tako zasedli 5. mesto med vsemi VEM 
točkami v Sloveniji, ki delujejo v mreži Javne agencije SPIRIT, 
ter 29. mesto med vsemi 139 VEM točkami v Sloveniji.

Besedilo: Anita Molka
Foto: Data d.o.o.

Izjava uporabnika VEM točke v Mengšu
»Tudi sam sem kot samostojni podjetnik že potreboval 
usluge VEM točke v Mengšu, kjer so mi uredili vse do-
kumente, ki sem jih potreboval. Zaposlene lahko pohva-
lim za prijaznost in odzivnost. S tem po mojem mnenju 
VEM točka dosega svoj namen.« (Bogo Ropotar)

Tudi letos je bilo tako. Po pozdravnem nagovoru je direkto-
rica gospa Irena Gričar zaželela dobrodošlico predstavnikom 
Leka, Egidiju Cerarju, Matjažu Ovnu in vsem drugim prosto-

Lekova tombola
Stanovalci Doma počitka Mengeš so bili 21. aprila 2015 že od jutranjih ur prav dobre volje. Jutranja telovadba se je 
»morala kmalu« zaključiti, saj je bilo potrebno oditi na tombolo – Lekovo tombolo. Lekova tombola se namreč razlikuje 
od drugih, ker je še posebej zabavna. V Dom pride veliko novih obrazov – Lekovih prostovoljcev, ki so vsi vedno prijazni 
in nasmejani. Stanovalcem izžrebane številke nikoli ne »pobegnejo«, saj prostovoljci ves čas budno spremljajo napovedi 
in nudijo pomoč pri iskanju številk na lističih.

voljcem. Zahvalila se jim je za ponovni obisk in tombola se 
je pričela. Voditeljica tombole, delovna terapevtka Andreja, 
je začela žrebati in med stanovalci je završalo. Vsi so gle-
dali v lističe in iskali izžrebane številke. Bilo je zabavno in 
razburljivo. Ko je bila tombola nekje pri polovici, je prosto-
voljka Barbara Mlinar zapela nekaj lepih pesmi in s tem pri-
jetno presenetila vse prisotne. Stanovalci so si ob melodijah 
spočili in si nabrali novih moči. Potem se je tombola nada-
ljevala. Napetost se je stopnjevala in kmalu se je zgodilo. 
Stanovalka je zadela tombolo. Glavni dobitek je prišel v roke 
gospe Zor. Toda tudi ostali igralci so bili dobre volje. Vsak je 
namreč imel v roki en dobitek, za kar je poskrbel organizator 
tombole – družba Lek, z sedežem v Mengšu. Stanovalci so 
povedali, da so se imeli res zelo, zelo lepo.
Vsem, ki ste organizirali tombolo in našim stanovalcem 
Doma polepšali dan, se iskreno zahvaljujemo in se že vese-
limo naslednjega srečanja.

Besedilo in foto: Lidija Fugger,
Dom počitka Mengeš

Glavni dobitek je prišel v roke gospe Zor

Podjetniško predavanje
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Poslopje varstveno-delovnega centra INCE Mengeš na Ro-
pretovi ulici odpira vprašanje umeščanja sodobne arhitek-
ture v historično tkivo vaškega okolja. Hiša ob potoku na 
izrazito podolgovatem zemljišču z zasnovo sledi tako tipolo-
giji vaškega jedra in organizacijskim prvinam starih domačij 
z delitvijo na gospodarsko dvorišče ob cesti in zasebni vrt 
ob potoku. Obenem pa za vodilo jemlje specifični program 
varstva in delovne terapije.

Uporaba lesa in tipologija vasi
Uporaba tipičnih elementov tradicionalne gradnje v Sloveniji  
z „gankom“ – balkonom, uporabo lesa in obliko strehe, omi-
lijo velikost in jo približajo merilu okoliških hiš. Z razgibano 
obliko dvokapnice objekt ostaja v tipologiji vasi, obenem pa 
združi program v celoto. 
Raznolika programa se pod kontinuirano streho zlijeta v sku-
pni družabni prostor, ki povezuje uporabnike in zaposlene.
Zasnova okolice in krajinska ureditev z mehčanjem oblik in 
geometrij, izmikanje obstoječi vegetaciji in s prepletanjem  
roba grajenega, tvorita subtilen šiv objekta in naravnega 
okolja ob potoku, kjer območje zaključuje terapevtski park, 
ki ga lepo zaključuje skulptura akademske kiparke, Men-
gšanke, Vilme Kobilšek.

Plečnikova medalja za leto 2015 tudi 
Varstveno delovnemu centru INCE
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je za leto 2015 podelil Plečnikovo medaljo arhitektoma Roku Jerebu in Blažu Budji iz 
ljubljanskega arhitekturnega biroja Jereb in Budja arhitekti za aktualno realizacijo Varstveno delovnega centra INCE 
Mengeš. Mladi arhitekturni biro je sicer že leta 2012 prejel Plečnikovo medaljo za Športno dvorano v Stopičah pri Novem 
mestu.

Izvleček obrazložitve žirije
Zgradba odraža globoko razumevanje, kako je povezanost 
različnih opravil in funkcij v vsakodnevnem življenju veliko 
bolj življenjska kot njihova prisiljena ločenost po funkcijah. 
Projekt varstveno delovnega centra je lahko v navdih tudi 
arhitekturi sodobne izčiščenosti in »normalnosti« in prejme 
Plečnikovo medaljo za leto 2015.

Besedilo in foto: Blaž Budja

Čudovita osvetlitev Varstveno delavnega centra

Pogled na notranji atrij

Zunanjost se preliva v notranjostLes kot gradbeni in estetski element
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Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču, postanejo v 
drugačni obliki spet uporabni
Z ločenim zbiranjem odpadkov poskrbimo, da manj odpad-
kov konča na odlagališču. Poleg tega se odpadki, ki jih zbe-
remo ločeno (papir, steklo, pločevinke in plastenke), vrnejo v 
ponovno predelavo in postanejo koristne surovine. Biološko 
razgradljive odpadke predelajo v kakovosten humus, za lo-
čeno zbrane nevarne in kosovne odpadke pa je poskrbljeno 
tako, da ne predstavljajo nevarnosti za naravo in ljudi.

V črnih posodah še vedno več kot 20 odstotkov biorazgra-
dljivih odpadkov
Kljub temu, da so rezultati ločenega zbiranja nad sloven-
skim povprečjem, pa ne moremo biti čisto zadovoljni. Se-
jalne analize, s katerimi se občasno preveri vsebina črnih 
posod za ostanek odpadkov, so pokazale, da je kljub uporabi 
rjavih posod in/ali hišnih kompostnikov v teh posodah še ve-
dno preko 20 odstotkov biorazgradljivih odpadkov, zato mo-
žnosti za napredek pri izločanju bio odpadkov še obstajajo.

Rjavi zabojnik in/ali hišni kompostnik?
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom na območju celotne Slo-
venije prepoveduje mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospo-
dinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi 
odpadki. Ločevanje tovrstnih odpadkov je na območju ob-
čin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno z 
uporabo rjavih zabojnikov, del uporabnikov, predvsem tistih 
na bolj ruralnem območju, pa ima ločevanje in odlaganje 
biološko razgradljivih odpadkov urejeno kot kompostiranje v 
hišnem kompostniku. 
Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat 
tedensko, v zimskem terminu pa na štirinajst dni. Uporab-
niki rjavih posod lahko biološko razgradljive odpadke (kot 

Ločeno zberemo nekaj več kot polovico 
vseh odpadkov
Predpisi zapovedujejo ločeno zbiranje odpadne embalaže, papirja, stekla in biološko razgradljivih odpadkov. Na območju 
občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je delež ločeno zbranih odpadkov vsako leto višji. V letu 2014 je bilo 
ločeno zbranih več kot 50 odstotkov vseh odpadkov, po obdelavi pa jih je na odlagališču končalo manj kot 20 odstotkov. 

je na primer vrtni odrez) kadar koli brez dodatnih stroškov 
pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob.
Letna količina biorazgradljivih odpadkov se je ustalila pri ko-
ličini cca 5000 t. Rahlo povečanje v letu 2014 lahko pripi-
šemo ostankom drevja, pripeljanih po žledolomu.

Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih od-
padkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše na-
daljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno 
zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani druž-
bam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani v 
kompostarni. 

Minimalne zahteve za kompostiranje
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje 
biološko razgradljivih odpadkov, je potrebno te zbirati v kom-
postniku. Enako velja tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, 
da ne želijo imeti rjavega zabojnika. Kompostnik, ki mora 
ustrezati vsem določbam Uredbe in Pravilnika o zbiranju in 
odvozu komunalnih odpadkov, praviloma postavimo v senci 
ali polsenci, in sicer na vrtu ali v njegovi neposredni bližini. 
Biti mora v stiku z zemljo, stranice, ki ga obdajajo pa mo-
rajo dopuščati zraku, da kroži v notranjosti kompostnika. V 
kolikor se na kompostnik odlagajo tudi biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki, mora imeti ta pokrov. V primeru možnosti 
rjavega zabojnika in kompostnika svetujemo, da odpadke, 
kot so meso, kosti in drugi prehrambni izdelki, odlagate v 
zabojnik in se s tem izognete nevšečnostim, kot so živalski 
obiskovalci kompostnega kupa ali neprijeten vonj.
Več o kompostiranju, urnikih odvoza odpadkov in druge 
informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi 
odpadki lahko najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si. 

Besedilo in infografika: Prodnik

Ločeno zberemo več kot polovico vseh odpadkov

Letna količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov znaša 
pribižno 5000 t



Župnija Mengeš Vas vabi:

12. 06. 2015 ob 18.30 Primožev večer – podružnična cerkev v Loki ob 18.30 
pritrkavanje, ob 19.00 sv. maša, ob 20.00 koncert skupine Rž in kitarist Leon 
Cimerman
13. 06. 2015 ob 16.00 Taizejska molitev mladih - v župnijski cerkvi; lepo vablje-
ne tudi družine z otroki
14. 06. 2015  Predstavitev programa POTA pri sv. maši ob 8.00 in 10.00 – V 
župnijski cerkvi
14. 06. 2015 ob 15.00 Zaključni koncert ANGELČKOV – v župnijskem domu 

19. 06. 2015 ob 19.30 Međugorska molitev pred Najsvetejšim - v župnijski 
cerkvi
19. 06. 2015 ob 20.00 Večer molitvenih plesov - v župnijskem domu 
20. 06. 2015 ob 08.00 Romanje bolnikov in invalidov na Brezje – odhod  ob 
8.30 izpred župnijske cerkve, postanek še pred Domom počitka  
21. 06. 2015 ob 10.00 Maša gibanja VERA IN LUČ v župnijski cerkvi  – po maši 
zaključno srečanje in druženje
22. 06. 2015 ob 06.00 Peš romanje na Šmarno goro za god sv. Ahaca – odhod 
izpred župnijske cerkve ob 6.00, romarska sv. maša na Šmarni gori bo ob 12.00.
25. 06. 2015 ob 20.00 Maša za domovino – v župnijski cerkvi
11. 07. 2015 ob 20.00 Taizejska molitev mladih - v župnijski cerkvi 

NAPOVEDUJEMO: 
ORATORIJ 2015 od 17. do 22. 08. 2015. Prijavnice vaš že čakajo v župnijski 
cerkvi.
ROMANJE V TAIZE od 8. do 17. 08. 2015 v tednu praznovanj ob 100. obletnici 
Taizeja in 10. obletnici smrti ustanovitelja brata Rogerja - prijave in informacije: 
www.drustvo-skam.si/taize/info.php.

OBVEŠČAMO:
Večerne svete maše bodo od 22. junija do 30. avgusta ob 20.00 uri.
Uradne ure v juliju in avgustu bodo samo po večerni sveti maši. Vabimo vas, da se 
za druge termine napoveste po telefonu 040/789 435 ali 01/723 01 10.

Več si lahko preberete na spletnem naslovu župnije:
www.župnija-mengeš.si

212121Mengšan

OBVESTILA, OGLASI

Ob 25. juniju, dnevu državnosti,
čestitamo vsem občankam
in občanom.

Lista za Občino Mengeš

 

 
 
  
  
 

Svetujemo vam, da vlogo za izdajo osebne izkaznice ali 
potne listine vložite vsaj tri tedne pred rokom, ko doku-
ment potrebujete, in ne čakate do izteka njihove veljavno-
sti. Vlogo lahko vložite na kateri koli upravni enoti v Repu-
bliki Sloveniji ali na katerem koli krajevnem uradu drugih 
upravnih enot. Uradne ure Upravne enote Domžale so ob 
ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 
12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le 
osebno, za mladoletnega otroka vloži vlogo zakoniti zasto-
pnik. Če je otrok starejši od osmih let, mora biti navzoč 
pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. Vlogi za izdajo 
nove osebne izkaznice ali novega potnega lista mora biti 
priložena tudi stara osebna izkaznica oz. stari potni list 
(če ste listino imeli) in primerna fotografija ali potrdilo z 
referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni 
obliki).

Besedilo: Upravna enota Domžale

Preverite 
veljavnost osebnih 
dokumentov
V prihodnjih mesecih pričakujemo povečano število vlog 
za izdajo osebnih dokumentov, zato vam v želji, da bi 
se izognili daljšim čakalnim vrstam in nevšečnostim pri 
prehodu mej, predlagamo, da še pred obdobjem letnih 
dopustov in morebitnih potovanj v tujino preverite ve-
ljavnost svojih osebnih izkaznic in potnih listin ter vloge 
za izdajo novih dokumentov vložite pravočasno.
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Na turnirju so sodelovali štirje Mengšani v konkurenci mla-
dincev in dve mladinki.
Aljaž Felih je v 1. skupini osvojil 6. mesto, Nejc Erjavec v 
drugi skupini 4. mesto, Rok Hribar je osvojil v 3. skupini 4. 
mesto, Tim Pavli pa 5. mesto.
Odlična je bila Ana Tofant, ki je prvič premagala Zalo Vero-
nik in Tamaro Pavčnik, državni mladinski reprezentantki, in 
samo z enim porazom osvojila svoj prvi naslov v mladinski 
konkurenci ter prekinila prevlado sester Veronik, ki sta do 
tedaj osvojili vsa mladinske turnirje v sezoni. Uspeh je do-
polnila tudi ena najboljših kadetinj Katarina Stražar, ki je 
osvojila 6. mesto.

Besedilo: Mlaj
Fotografija: Tofant

Ana Tofant zmagovalka TOP 8 Republike 
Slovenije za mladinke v namiznem tenisu
Na Muti je bil 10. maja drugi TOP 8 za mladince in mladinke v namiznem tenisu. Na turnirju nastopi štiriindvajset najbo-
lje uvrščenih tekmovalcev in tekmovalk na lestvicah NTZS. Razvrščeni so v tri kakovostne skupine po osem tekmovalcev, 
kjer se pomerijo vsak z vsakim. Vsak igralec odigra sedem dvobojev.

Gostitelji so bili tokrat res radodarni, ne le z vrhunsko pri-
pravljenimi dobrotami z žara, prijazno so se do nas obnašali 
tudi na igriščih. Še preden se je dvoboj komajda dobro za-
čel, že smo Mengšani vodili s 5:0. Udobno prednost smo 
nato vse dopoldne ne le ohranjali, ampak celo poviševali. In 
po nekaj manj kot polovici načrtovanih dvobojev vodili že z 
11:4. Do skupnega zmagoslavja nas je okrog dveh popoldne 
ločilo le še šest zmag; a mrk slej ko prej pride in Mengšane 
je med 14. in 17. uro dobesedno zatemnilo. Sedem zapo-

Po infarktni končnici Mengšani znova boljši 
od Radomljanov
Šesta izvedba teniškega obračuna med prijateljskima teniškima kluboma je bila najbolj dramatična doslej. Čeprav je »polulana« 
Zofka grozila, da bo odplavila srečanje, se je zahvaljujoč odlično pripravljenim terenom v Radomljah vse izteklo po vnaprej pred-
videnem programu, le prvi dve tekmi sta selektorja Andrej Kraševec in Dušan Planinšek preselila v dvorano Harmonija v Mengšu.

rednih porazov, dva od teh nesrečno v podaljšani igri, in 
rezultat na semaforju (11:11) je napovedoval dramatično 
končnico. Radomljani sicer tudi v nadaljevanju nikoli niso 
prišli v vodstvo, ves čas so nas lovili in nas znova ujeli pri 
rezultatu 16:16. Ostal je le še en dvoboj, in sicer sta morala 
veliko odgovornost v dvojicah prevzeti Igor Maver in Dar-
ko Zupančič. In resnično sta dokazala, da imata ogromno 
med nogama. V pravem južnoameriškem vzdušju sta proti 
na papirju boljšima nasprotnikoma odigrala življenjsko par-
tijo; iz igre v igro sta bila bolj samozavestna in s tem tudi 
bolj zanesljiva, medtem ko sta Radomljana očitno podlegla 
silovitemu pritisku razigranega občinstva. Rezultat 9:2 za 
Igorja in »Župco« je pomenil novo veliko zmago proti odlični 
ekipi iz Radomelj, za nagrado pa sta se naša junaka, ki sicer 
bolj prisegata na cviček, slikala z aktualno kraljico terana – 
gospodično Katrin s Krasa.
Po šestih dvobojih Mengšani tako vodimo s 4,5:1,5 (prvi 
dvoboj se je namreč končal neodločeno) in vsi skupaj se 
že veselimo nove zimske izvedbe, ki bo decembra prvič v 
»naši« Harmoniji. Komaj čakamo.

Besedilo in foto: Marjan Mušič

Ana na stopnički

Zaslužen pokal
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Slovenska reprezentanca, ki jo je sestavljalo petintrideset 
tekmovalcev (med njimi tudi trije Mengšani: Nina Binter, 
Kristina Momčilov in Dejan Zarić), je pod vodstvom  trener-
jev Petra Landekerja, Ismeta Ičanovića, Muhameda Baltića, 
Uroša Ruprehta in Simona Jana izpolnila zadane cilje in 
zadovoljna prvenstvo zaključila z devetimi zlatimi, osmimi 
srebrnimi in trinajstimi bronastimi medaljami.

Tekst: Tanja Verboten
Foto: ITF Slovenija

Izjemen uspeh ITF taekwon-do reprezentance 
na evropskem prvenstvu
V italijanski Andriji je med 27. aprilom in 4. majem 2015 potekalo evropsko prvenstvo v taekwondo-ju, verzije ITF. Preko 
tisoč tekmovalcev iz devetindvajsetih evropskih držav se je pomerilo v posameznih in ekipnih borbah, formah, samoo-
brambi, testu moči in specialni tehniki.

Na svečanosti v Kranju so sredi maja zaslužena priznanja prejeli 
Jure Močnik (za 2. mesto v skupni razvrstitvi slovenskega pokala 
do 13 let) ter Taj Ekart (1. mesto v končnem seštevku gorenjske 
regije do 11 let) in Igor Teodor Herbstritt (3. mesto v končnem 
seštevku gorenjske regije do 10 let). 
Da omenjeni skakalci ne spijo na lovorikah, je pokazalo tudi uvo-
dno tekmovanje v letošnji poletni sezoni za pokal občine Zagorje, 
na katerem so se vsi trije povzpeli na zmagovalni oder. Močnik je 
med dečki, starimi do 15 let, osvojil tretje mesto na 55-metrski 
napravi, Ekart in Herbstritt pa sta v konkurenci do 12 oziroma 
11 let slavila prepričljivi zmagi na 28-metrski skakalnici.
Z vsemi tekmeci je v Kisovcu opravil tudi Benjamin Bedrač, ki 
je bil na 17-metrski napravi najboljši med upi do 10 let, na vrh 
pa se je zavihtel še Nik Smerajc, čigar zmagoslavje med cicibani 
(do 9 let) na 12-metrski skakalnici je s tretjim mestom dopolnil 
Timo Šimnovec. Če se torej po jutru dan pozna oziroma po uvo-
dni tekmi poletna sezona 2015, so pred SSK Mengeš, za priho-
dnost katerega se očitno ni treba bati, še nadvse uspešni meseci.
Rokave so medtem že visoko zavihali tudi člani reprezentančnih 

Mladi skakalci iz SSK 
Mengeš že obirajo 
sadove
Čeprav je maj, kar zadeva smučarske skoke, ponavadi mi-
ren mesec, je bil za SSK Mengeš minuli zelo pester in po-
vrhu že tudi uspešen. Potem ko se je dokončala korekcija 
radija na največji od treh skakalnic (K-30) na Zalokah pod 
Gobavico in so mladi tekmovalci na svečani podelitvi na-
grad za zimsko sezono 2014/15 v pokalu Cockte pobrali 
sadove dobrega dela pod vodstvom trenerja Aleša Selaka, 
so vsi skupaj že postavili temelje za nove podvige.

selekcij iz mengeškega kluba; Matjaž Pungertar in Anže Lanišek 
zavzeto trenirata v izbranih skakalnih vrstah A in B, Leon Šarc 
pa v drugem slovenskem moštvu nordijske kombinacije.
Medtem ko se tekmovalci potijo v telovadnici (ob ponedeljkih 
med 18.00 in 19.30) in na skakalnicah pod Gobavico (od torka 
do petka ob enakem času), starši in drugi klubski pripadniki po-
magajo po svojih najboljših močeh. Dela v skakalnem centru na 
Zalokah pač zlepa ne zmanjka.
Ob tem vsi skupaj izkoristijo sleherno priložnost, da širijo dober 
glas SSK Mengeš. Ena takšnih je bila tudi nedavna prireditev 
dan športov, ki so jo spravili pod streho na Osnovni šoli Preser-
je. Prizadevni člani društva so radovednim učencem predstavili 
smučarske skoke in klub, pri tem pa jim je prišla kot naroče-
na tudi promocijska skakalnica »Mini Planica«, ki jo je pripeljal 
Franci Petek, svetovni prvak z velike naprave v Predazzu '91.
Šolarji so se tako pobliže seznanili s tem lepim športom in povr-
hu preizkusili svojo nadarjenost, to pa lahko vsak otrok, ki si želi, 
stori tudi na čisto pravi skakalnici – seveda pod budnimi očmi 
trenerja. V SSK Mengeš (tel. 041/688-893) so dobrodošli prav 
vsi, ki jih zanimajo smučarski skoki.

Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Matija Šarc

Jure Močnik, Taj Ekart in Igor Teodor Herbstritt so prejeli za-
služena priznanja za odlične nastope v zimski sezoni 2014/15

Kristina Momčilov (desno)
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Številno občinstvo je ob spremljanju zanimivih in napetih 
dvobojev ustvarilo fantastično športno vzdušje. Kljub ome-
njenim številkam, ki govorijo same zase, pa je morda še bolj 
pomembno dejstvo, da je bil v celoti dosežen namen turnirja 
v smislu vzgoje otrok v športnem duhu, druženja, zabave, 
nabiranja novih izkušenj in sklepanja prijateljstev.

Selekcija U8 – pokal ostaja v Mengšu, igralci Ihana 
gredo v Poreč
Prvi dan se je v lepem sončnem vremenu pomerilo devet ekip 
(brez pojasnila se nista pojavili ekipi NK Dob in NK Juventus 
Ljubljana) in prav vsaka je pokazala veliko znanja, borbenosti 
in želje po osvojitvi velikega pokala. Čeprav je rezultat (še 
zlasti pri tej starosti) v drugem planu, je prav, da navedemo 
najboljše. Prvo mesto je osvojila domača ekipa NK Mengo 
28 B, ki je v finalu z 1 : 0 premagala odlično ekipo NK 
Domžal. V boju za 3. mesto so bile Radomlje boljše od ekipe 
Ihana, ki pa je poraz v malem finalu ni pretirano prizadel, saj 
je bila izžrebana za veliko nagrado Kraljevega memoriala. Vsi 
igralci NK Ihan in trener bodo brezplačno uživali v Poreču 
med 19. in 21. junijem 2015.

Za najboljšega igralca je bil proglašena Alen Muminović (NK 
Mengo28), za najboljšega vratarja pa Max Aleksander Bilač 
(NK Domžale).

Kraljev memorial 2015
Drugi Kraljev memorial, ki je tokrat potekal 30. in 31. maja v Športnem parku Mengeš, je zopet presegel pričakovanja. 
V dveh dneh so bili odigrani turnirji za selekcije U8, U9 in U11. Nastopilo je 36 klubov iz Slovenije in Hrvaške, preko 
400 mladih nogometašev je odigralo več kot sto tekem.

Selekcija U9 – drama pod Gobavico, šele kazenski streli 
določili zmagovalca
V nedeljo zjutraj je sodelujoče pričakal dež in nič kaj pri-
jetno vreme, ki pa je bolj kot igralce motil navijače. Kar 
sedemnajst prijavljenih ekip iz Slovenije in Hrvaške se je 
podalo v boj za prvo mesto in prav nobena se ni ozirala na 
dežne kaplje. Že prve tekme so pokazale, da tekmovanje v 
tej selekciji ne bo samo najštevilčnejše, ampak tudi najka-
kovostnejše. Kot zmagovalci skupin so se v četrtino finala 
uvrstile ekipe, ki so tudi na koncu zasedle prva štiri mesta. 
Za popoldanski del tekmovanja je posijalo sonce ter tako še 
bolj ogrelo že tako glasne in razgrete navijače. V tekmi za 
tretje mesto je ekipa NK Ločana iz Škofje Loke premagala 
ekipo NK Slovana iz Ljubljane. Finalista NK Šampion Celje 
in domača ekipa NK Mengo 28 pa sta uprizorili pravi triler. 
Dvoboj se je po rednem delu končal z izidom 1 : 1, zato so 
zmagovalca odločili kazenski streli. Povečan srčni utrip pri 
izvajalcu in napetost ter zadrževanje diha pri gledalcih so 
bili prisotni ob vsakem strelu. Na koncu je več sreče imelo 
domače moštvo in zopet dvignilo pokal za prvo mesto (lani 
v selekciji U8).

REZULTATI:
1. NK MENGO 28 B
2. NK DOMŽALE
3. NK RADOMLJE
4. NK IHAN

5. NK VIR
6. NK DOLOMITI DOBROVA
7. NK KOMENDA
8. NK VIRTUS KAMNIK
9. NK MENGO 28 A

Selekcija U9 - najboljši so prejeli pokale
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U9:
1. NK MENGO 28
2. NK ŠAMPION CELJE B
3. NK LOČAN
4. NK SLOVAN
5. NK PETROVIJA UMAG
6. NK RADOMLJE
7. NK OLIMPIJA
8. NK ČRNUČE

9. NK NO LIMIT VIROVITICA
10. NK BRINJE
11. NK VIR
12. NK ŠAMPION CELJE A
13. NK OLIMPIJA A
14. NK KOMENDA
15. NK KAMNIK B
16. NK KAMNIK A
17. NK ARNE TABOR 69

Za najboljšo igralko je bila proglašena Tinkara Testen (NK 
Mengo 28), za najboljšega vratarja pa Luka Brkič (NK Šam-
pion Celje).

Selekcija U11 – NK Dragomer suvereno ubranil naslov
V selekciji U11 je bila prepričljivo najboljša ekipa NK Drago-
merja, ki na celotnem turnirju ni prejela niti enega zadetka, 
dosegla pa jih je kar sedemnajst. V finalu so premagali ekipo 
NK Radomlje z izidom 2 : 0, medtem ko je v boju za tretje 
mesto NK Jevnica z 1 : 0 premagala NK Dolomiti. Domači 
selekciji sta igrali dobro, a jima je prav na vsaki tekmi zmanj-
kalo malce športne sreče do boljšega izida. A nič ne de, dru-
go leto bo nova priložnost.

Za najboljšega igralca je bila proglašen Žiga Korošec (NK 
Dragomer), za najboljšega vratarja pa Mitja Rolih (NK Dra-
gomer).

Kot je že v Mengšu tradicionalno, so vsi tekmovalci ne gle-
de na uvrstitev prejeli medalje, najboljši pa tudi pokale. Or-
ganizatorji so poskrbeli tudi za posebni nagradi, ki naredita 
Kraljev memorial drugačnega od drugih turnirjev. Vsak dan 
so med vsemi sodelujočimi izžrebali ekipo, ki je za nagra-
do prejela brezplačen vikend paket za vso ekipo in trenerja. 
Edini pogoj za nagrado je bil prisotnost na žrebu. Sreča se je 
tokrat nasmehnila NK Ihan in prijateljem iz Hrvaške NK No 
limit iz Virovitice. Letošnja novost sta bili nagrada za najbolj 
simpatičnega trenerja, ki je šla v roke Alena Halilovića (NK 
Petrovija Umag) in nagrada za najglasnejše navijače, ki je 
šla v roke navijačev NK No limit, ki so kljub prevoženim 350 
km in več urni vožnji do Mengša navijali glasno, korektno in 
enako za vse sodelujoče.
Kljub pohvalam na račun organizatorjev, ki dežujejo z vseh 
možnih strani, velikim navdušenjem udeležencev nad samim 
konceptom turnirja, izvedbo in nenazadnje kakovostjo ekip, 
pa so organizatorji z mislimi že pri tretjem Kraljevem memo-
rialu, za katerega obljubljajo, da bo še večji in še boljši.

Besedilo in foto: Boštjan Marinko

U11:
1. NK DRAGOMER
2. NK RADOMLJE
3. NK JEVNICA
4. NK DOLOMITI
5. NK NO LIMIT

6. NK ARNE TABOR 69
7. NK DOL
8. NK ČRNUČE 
9. NK MENGO 28  A
10. NK MENGO 28 B

Zmagovalci turnija U8 - NK Mengo 28

Zmagovalna ekipa U8 NK Mengo28
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Na turnirju je uspešno nastopilo sedem tekmovalk in dvanajst 
tekmovalcev iz Mengša, tekmovanje pa je potekalo ekipno in 
posamezno.
Vsekakor predstavlja največji uspeh zmaga Katarine Stražar 
v kategoriji kadetinj posamezno, kjer je pometla z vso konku-
renco in osvojila pomembno mednarodno zmago! S soigral-
ko Niko Kobetič sta osvojili 3. mesto v ekipnem tekmovanju. 
Aljaž Frelih in Tim Pavli sta osvojila 3.–4. mesto med posa-
mezniki in v ekipnem tekmovanju. Prav tako sta bronasto me-
daljo osvojili Tara in Vita med mlajšimi kadetinjami ekipno.
Tekmovalce so spremljali trenerji David Orešnik, Tomaž Pre-
zelj in Žiga Zupan. Pohvaliti gre tudi starše, ki so poskrbeli za 
prevoz in pomagali pri organizaciji ter poskrbeli za prenočišča.

Besedilo in foto: MLAJ

Katarina zmagovalka turnirja Zagi ping 
v kategoriji kadetinj
V Zagrebu je bil v Domu sportova od 15. do 17. maja 62. mednarodni turnir Zagi ping, ki predstavlja praznik namiznega 
tenisa za mlade tekmovalce. Nastopilo je preko 1.700 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Evrope. Turnir predstavlja praznik 
namiznega tenisa za mlade tekmovalce.

REZULTATI
Najmlajši kadeti: 
Aljaž Goltnik 5.–8. mesto
Dejan Jokič 9.–16. mesto
Mlajši kadeti posamezno: 
Janez Popelar 9.–16. mesto
Kadeti posamezno: 
Aljaž Frelih, Tim Pavli 3.–4. mesto
Najmlajše kadetinje posamezno: 
Gaja Kobetič 5.–8. mesto

Mlajše kadetinje posamezno: 
Tara Kobetič 5.–8. mesto
Vita Kobetič 9.–16. mesto
Kadetinje posamezno: 
Katarina Stražar 1. mesto
Nika Kobetič 9.–16. mesto
Mladinke posamezno: 
Ana Tofant 5.–8. mesto
Najmlajši kadeti ekipno: 

Dejan Jokič, Aljaž Goltnik 5.–8. mesto
Kadeti ekipno: 
Aljaž Frelih, Tim Pavli 3.–4. mesto
Najmlajše kadetinje ekipno: 
Gaja Kobetič Nuša Kadiš 5.–8. mesto
Mlajše kadetinje ekipno: 
Tara, Vita Kobetič 3.–4. mesto
Kadetinje ekipno: 
Katarina Stražar, Nika Kobetič 3.–4. mesto

Najboljši so bili: 1. Vrhovnik Marjan, 2. Burgar Ciril, 3. Pirnat 
Janez. 
Omeniti velja, da so najboljša mesta zasedli tekmovalci, ki so 
tudi vso zimo pridno vadili ob ponedeljkih zvečer. Posebej je 
potrebno pohvaliti »Šimnovega Ivana« kot najstarejšega udele-
ženca (leta so skrivnost), ki se je najbolj približal vodilni trojici. 
Najboljši so prejeli pokale, ostali pa praktične nagrade, ki smo jih 
ob dobri hrani podelili v gostišču Pr' Jakov Met. Nagrade so pri-
spevali Testen Rajko, Stopar Ivan, Kalcer, Zavarovalnica Triglav, 
Levec Robert in ŠD Loka. Pohvaliti je potrebno tudi vodjo projek-
ta – Janeza Pirnata, ki skrbi za odlično organizacijo tekmovanja.

Besedilo in foto: Matjaž Anžlovar, ŠD Loka

Prvenstvo Loke pri Mengšu v bowlingu
V začetku aprila smo v Domžalskem Fit-Fitu znova priredili že sedmi pokal Loke v bowlingu. Sodelovalo je šestnajst tek-
movalcev. Po treh serijah je bil tokrat najboljši »zlata roka« iz Loke –  Marjan Vrhovnik, ki je podrl 519 kegljev.

Najboljši je bil Marjan Vrhovnik

Stražarjeva je pometla z vso konkurenco
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Tudi v Novi Sloveniji se veselimo ob uspehih naših športni-
kov. Še bolj veseli pa bi bili, če bi lahko imeli vsi možnost 
dostopa do nekaterih, sedaj zagrajenih, zelenih površin za 
rekreacijo. Marsikdo se je, dokler je bilo to mogoče, odpravil 
na zeleno nogometno igrišče pred osnovno šolo in si dal 
nogometnega duška. Danes je sicer to še možno, a le, če je 
član NK Mengo 28.
Razumemo, da je nogometni klub prevzel varstvo nad ze-
lenico, saj je bilo potrebno igrišče zaščititi predvsem pred 
vsemi nevestnimi lastniki štirinožnih prijateljev, ki zelene 
površine izkoristijo za to, da njihovi ljubljenčki opravijo svojo 
potrebo. In po drugi strani tudi to, da so se na igrišču pogo-
sto pojavile črepinje in je bila uporaba igrišča zares nevarna. 
A vseeno. Je ograditev in zaprtje edina rešitev?
Marsikje se na otroških igriščih pojavljajo igle narkomanov. 
Običajno se o tem obvesti pristojne službe, ki naj bi primer-
no ukrepale. In tako otroška igrišča ostajajo otrokom. Me-
nim, da bi s posredovanjem pristojnih služb – tako policije 
kot redarstva – lahko če ne preprečili, vsaj močno omejili 
škodljivo ravnanje zoper igrišče samo. Seveda bi bilo v to 
potrebno vložiti kar nekaj truda z več strani.
V Novi Sloveniji bi bili veseli, če bi Občina čim prej našla 
možnost, da bi občani ponovno imeli možnost sproščanja na 
travnatem igrišču. Gibanje je pomembno. Ne le na asfaltu, 
ampak tudi v stiku z naravo. In ob koncu še čestitke vsem 
mengeškim športnikom za vse njihove vrhunske dosežke!

Besedilo: Matevž Bolta, predsednik N.Si Mengeš

Rekreativne površine 
v Mengšu
Občina Mengeš zelo dobro skrbi za rekreativne površine v 
celotni občini. V Mengšu imamo športni park, Loka in To-
pole imata svoje športno igrišče, trim stezo in še kaj bi se 
našlo. Tudi na ta način Občina podpira športna društva, ki 
delujejo v naši občini in dosegajo zavidljive dosežke.

 

Spoštovane občanke in občani! 

Naj nam praznovanje dneva 
državnosti vlije novega poguma 
in zaupanja v našo domovino. 

Iskrene čestitke vsem ob dnevu 
državnosti! 

OO N.Si Mengeš 
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Spoštovane občanke in občani!
Naj nam praznovanje dneva državnosti 
vlije novega poguma in zaupanja 
v našo domovino.

Iskrene čestitke vsem 
ob dnevu državnosti!

OO N.Si Mengeš

Njihova poročila so bila soglasno podprta, ker je bilo razvi-
dno, da se je stranki v prvem letu delovanja uspelo notranje 
utrditi in se uveljaviti v lokalni skupnosti, saj smo postali 
druga najmočnejša stranka v Občinskem svetu Občine Men-
geš. Člani stranke so na kongresu podprli opozicijsko vlogo 
naše svetniške skupine. V razpravi je bila izražena tudi skrb 
o delovanju Občine Mengeš, saj Občinski svet ni bil sklican 
že od začetka februarja, kar ni v skladu s programom nje-
govega dela ter prakso minulih mandatov, kar ponovno kaže 
na samovoljno vodenje naše občine. Svetniška skupina SMO 
bo vztrajala na rednem sestajanju Občinskega sveta, saj le 
na tak način lahko sodelujemo v razpravah in odločanju o 
zadevah, ki so pomembne za naše občanke in občane.
Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje, na katerem 
smo na torti upihnili prvo svečko in prepričani smo, da se bo 
to zgodilo tudi v naslednjih letih.

Besedilo in foto: informativna služba SMO

Tretji kongres
SMO
Po enem letu delovanja neodvisne stranke SMO v Mengšu 
smo se 9. maja (ob dnevu zmage) sestali na tretjem kon-
gresu, ki mu je sledilo praznovanje ob prvi obletnici SMO. 
Na kongresu so svoja poročila podali predsednik, podpred-
sednik, sekretarka in blagajnik stranke.

Praznovanje prve obletnice SMO



Civilna iniciativa Mengeš (CIM) je nevladna organizacija civilne družbe. Kot ljudska iniciativa za referendum je začela delovati 
26. 1. 2008, ustanovne akte pa sprejela 14. 9. 2011 in jih dopolnila 1. 9. 2014. 
Naši nameni in cilji so: 

 skrb za okolje in varovanje naravnih dobrin, spoštovanje dediščine; 
 v prihodnost naravnano dolgoročno in trajnostno načrtovanje ter delovanje; 
 skrb za kakovost življenja, za podjetniško in izobraževalno okolje;  
 povezovanje virov in vodovodov ter celovito in usklajeno upravljanje porečij Kamniške Bistrice ter srednje Save; 
 kvalitetna, varna, zanesljiva in učinkovita oskrba z zdravo pitno vodo, varovanje vodozbirnih območij; 
 odgovorno in partnersko sodelovanje pri vzpostavljanju vodooskrbnih sistemov, odvajanja in čiščenju odpadnih voda; 
 in ne nazadnje (vse od ljudske iniciative za referendum) ohranitev 30-odstotnega solastništva in vodnih pravic Občine Mengeš 

 na Medobčinskem vodovodu Krvavec in njeno sodelovanje pri obnovi, modernizaciji in povečanju zmogljivosti sistema; 
CIM - https://sites.google.com/site/civilnamenges/ , civilnainiciativamenges@gmail.com ; Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš. 

 
 

Nevladna organizacija civilne družbe Civilna iniciativa Mengeš 
 

 

Dokument: E:\! MENGŠAN 2015\MENGSAN maj 2015\prispelo z obcine\brezplačni\LCIMzaMengšan2015majVabiloIzviriKrvavecF - slika.docx, Datum:2015-05-07 Stran:1/1 

Čestitke ob dnevu državnosti 
Republike Slovenije!

24. junija/rožnika že 24. praznujemo rojstvo države Republi-
ke Slovenije. Tega dne leta 1991 smo razglasili svojo državo. 
Dobro leto pred tem so bile prve demokratične volitve pa raz-
orožitev oz. predaja orožja teritorialne obrambe ter začetek 
nastajanja Slovenske vojske. Pol leta pred tem plebiscit za 
samostojnost. Po razglasitvi pa tanki in vojna za Slovenijo 
pa mednarodno priznanje. Minilo je tudi 21 let od vstopa 
Slovenije v EU.
Slednje nam daje še največ opore, možnosti in stabilnosti. 
Zrelost in državotvornost pa bomo morali še udejanjiti.
Civilna iniciativa Mengeš vam želi veselo praznovanje, veli-
ko dobrih in srečnih trenutkov v naši lepi, čudoviti Sloveniji.

mag. Tomaž Štebe
Nevladna organizacija civilne družbe Civilna iniciativa Mengeš
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 povezovanje virov in vodovodov ter celovito in usklajeno upravljanje porečij Kamniške Bistrice ter srednje Save; 
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Ja, kar precej skovan naslov. Trem naslovnikom, ki nas oskrbu-
jejo iz krvavškega, kamniškega in domžalskega vodovodnega 
sistema smo 12. marca poslali vlogo, da nas seznanijo z re-
zultati analiz vzorcev pitne vode v zadnjih štirih letih in vsemi 
dokumenti v zvezi z investicijo vključevanja revitaliziranih virov 
(vrtin, vodnjaka) in dodatnega povezovanja mengeškega siste-
ma na domžalske vodnjake v podtalnici.
Zasebna delniška družba Komunalno podjetje Kamnik je odgo-
vorila tako, da nam je v (samo) petih dneh poslala rezultate kar 
po elektronski pošti.
Javno komunalno podjetje Prodnik pa nam je časovno omeje-
vana seznanjanja omogočil po več kot mesecu dni – v nadalje-
vanjih. Pred drugim je enostransko zaključil postopek, češ da 
so nas seznanili z vsem, kar imajo. In to kljub že dogovorjene-
mu nadaljevanju, ustnim in pisnim dodatnim pojasnilom, kaj 
vse naj bi bilo predmet naše vloge. Predvsem niso predložili 
dokumentacije v zvezi z revitalizacijo pred desetletji izvedenih 
(raziskovalnih) vrtin, ki so osnova za investicijo, ki je v teku na 
Mengeškem polju. Zato bomo posredovali pritožbo informacij-
ski pooblaščenki, saj gre pri tem za omejevanje seznanjanja 
oz. neupoštevanje pravice dostopa do podatkov, ki so javnega 
značaja.
V zadevi kršitve tri leta trajajočega dvakratnega zaračunavanja 
smetarine pa bom zaradi 'molka' (neukrepanja) državnih or-
ganov (MOP), inšpekcij, redarstva in (trenutno še) neodzivno-
sti Računskega sodišča kot svetnik in še s posebnim pozivom 
zahteval od župana Občine Mengeš, da zaradi neupravičeno in 
nezakonito zaračunane storitve ukrepa proti JKP Prodnik, ki po 
koncesijski pogodbi izvaja storitve ravnanja z odpadki. Občina 
Mengeš oz. občine, kjer je podjetje izvajalec teh storitev, bi si-
cer že morale ukrepati po 'službeni dolžnosti', seveda če bi bilo 
v praksi tako, da bi odgovorni v resnici tudi odgovarjali.
Posebej pa se bom odzval na prispevek JKP Prodnik o dobri 
vodi, ki je na naših pipah. Objavljen je bil v vseh lokalnih gla-

Kako '(ne)prijazno' 
je/ni komunalno 
(javno/zasebno) 
podjetje …
… pri izpolnjevanju obveznosti seznaniti prosilca s podatki, 
ki so javnega značaja – v našem primeru z analizami vzor-
cev pitne vode in revitalizacijo (oživljanjem/vključevanjem v 
sistem vodooskrbe) vodnih virov (vrtin) na Mengeškem polju/
domžalskem vodovodu.

silih v enakem besedilu. Tako rekoč oglasno sporočilo zahteva 
poglobljen dodatek o tem, kakšni vplivi na vodne vire se kažejo 
iz analiziranih vsebnosti (lastnosti oz. onesnaženj) in kakšno 
je njihov delež glede na dovoljene mejne vrednosti. Znane so 
namreč (velike) razlike v lastnostih/onesnaženjih med npr. viri 
pod Alpami (Izviri pod Krvavcem, Iverje – Kamniška Bistrica v 
Stahovici) ali Žečkom in podtalnico domžalskega vodovoda. Pri 
prvih se pojavljajo občasna mikrobiološka onesnaženja (dan ali 
dva od začetka padavin), v podtalnici pa je stalna prisotnost 
okoli osemkrat več nitratov (kot pri Žečku) in mejne ali občasno 
so tudi presežene vrednosti pesticidov.
»Sedem milijard sanj. En planet. Trošite razumno.« To je ge-
slo Združenih narodov ob letošnjem svetovnem dnevu okolja, 
5. juniju. Sporočilo je: »Živeti v mejah zmožnosti planeta je 
najbolj obetavna strategija za zdravo prihodnost. Ni potrebno 
zapraviti Zemlje za blaginjo ljudi. Živeti trajnostno je z manj 
narediti več in bolje. Gre za spoznanje da ekonomska rast ni 
nujno stranski produkt sedanjega povečevanja stopnje izrabe 
naravnih virov in vplivov na okolje.«
Leta 2050 bomo potrebovali tri planete, če se bo nadaljeval 
sedanji obseg potrošnje in produkcije ob predvidenih 9,6 mili-
jarde prebivalcev na Zemlji.
Več o tem in drugem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/
CivilnaIniciativaMenges' oz. na www.facebook.com/1planet4u.

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

tomaz.stebe@gmail.com
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V maju smo bili poleg vaj prisotni na nekaj nastopih v okolici 
Mengša. V nedeljo, 10. maja, smo v Trzinu sodelovali na 
Florjanovem sejmu. Po odigrani sveti maši in krajši povorki 
do prireditvenega prostora smo imeli krajši koncert, ki smo 
ga popestrili tudi s solisti. Z veseljem smo se udeležili pred-
stavitve knjige Pesem mengeških zvonov, v kateri je poleg 
pritrkavanja predstavljen tudi naš častni član Franc Blejc. 
Predstavitev je bila v četrtek, 21. maja zvečer, v župnijskem 
domu. Pred samim dogodkom smo zunaj zaigrali, potem pa 
prisluhnili zanimivim pripovedim o nastanku knjige.
V petek, 29. maja, ko smo v Mengšu praznovali občinski 
praznik, je imela Veteranska sekcija Mengeške godbe kon-

Mengeška godba že končala sezono vaj 
in bo le še nastopala
Mengeški godbeniki smo zadnji četrtek v maju zaključili z vajami v tej sezoni in že komaj čakamo prihajajoče poletne 
nastope ter seveda zaslužene počitnice.

cert ob 15-letnici delovanja. Tako kot oni večkrat pred slav-
nostnimi dogodki zaigrajo nam, smo tokrat pred kulturnim 
domom igrali mi in praznovali skupaj z njimi. Še naprej jim 
želimo uspešno igranje ter upamo, da bomo še naprej odlič-
no sodelovali.
Sezono, v kateri še nismo končali z nastopi, ampak le z vaja-
mi, smo v prijetnem vzdušju zaključili naslednji dan, v sobo-
to, 30. maja. Pri lovski koči smo skupaj z gasilci organizirali 
piknik.

Besedilo: Maja Keržič
Foto: Miha Požar

Godba je zaigrala v čast Veteranski sekciji ob 15.-letnici delovanja

Godba med igranjem častnemu članu Francu Blejcu, ob pred-
stavitvi knjige Pesem mengeških zvonov

Mengeški godbeniki na odru 
Florjanovega sejma v Trzinu
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Vsak tečajnik je izdelal dve ikoni, eno od teh smo povezali 
v ikonostas, ki bi ga morali dopolniti z bogatim okvirjem 
pozlačenega ali izrezbarjenega lesa, a smo se odločili, da 
v fond skupinskih slik LDM dodamo še eno. Ikonostas je 
pregrada, ki v starokrščanskih in pravoslavnih cerkvah deli 
svete prostore od verskih. Ima trojna vrata, od katerih se 
srednja imenujejo carska vrata.
V času, v katerem sodobna likovna scena teži k poenostavlja-
nju likovnega izražanja in išče nove možnosti v novih tehno-
logijah, je odločitev LDM vračanje k pričetkom ustvarjalnega 
razvoja opomnik na nastanek slike. Najstarejše slike-ikone 
so izdelane v tehniki tempera, na lesu ali na platnu, po vzoru 
helenističnih portretov iz IV.-VII. stoletja. Upodabljajo verske 
like: Kristusa, Matere božje, evangelistov, svetnikov, muče-

Ikone mengeških likovnikov na ogled
Društveno likovno razstavo IKONA, odprto od 13. maja do 17. junija, v Kulturnem domu Mengeš, si je možno ogledati ob 
sredah od 10. do 12. ure in med 18. in 20. uro ter eno uro pred predstavami Špas teatra. Razstavo je pripravilo osem-
najst članov Likovnega društva Mengeš v sklopu letnega načrta razstav v KDM. V naših delih smo upoštevali vse elemente 
ikone, večina del je avtentična preslikava originalov, oziroma rezultati tečaja in predavanja o ikoni.

nikov, arhangelov in manjkrat biblijskih oz. legendarnih pri-
zorov. Liki so prikazani na zlatih ozadjih ali z uporabo pozlat, 
shematske plošče pa okrašene z dragocenimi kovinami oz. 
bogatimi reliefi, avreolami in ornamenti. Slikanje ikon se je 
pričelo v Bizancu, razvijalo v Rusiji, Grčiji, Bolgariji, Make-
doniji in Srbiji. Po vzgledu na ikonografijo je nato nastalo 
italijansko slikarstvo z analizo figuralnega lika in se širilo po 
Evropi. S ploskovnim prikazom ikone lahko povežemo tudi 
s sodobnim pristopom k likovnim stvaritvam, le da svetopi-
semska nota ni prisotna in je tematika povsem drugačna.
Ex tempore Postojna 2015 je v sklopu turistične ponudbe 
Občine Postojna organiziran 9. maja, hkrati z dirko okoli 
Slovenije Dos ras exstreme 2015. Tematika »Kras, podobe 
Postojne in kolesarstvo« je privabila veliko število likovnih 
ustvarjalcev, tudi otrok, ki so s svojo neposrednostjo nav-
duševali. Celodnevno druženje je po besedah umetnostne 
zgodovinarke Polone Škodič rezultiralo z nastankom nekaj 
zelo kvalitetnih del, ki so bila razstavljena 23. maja v galeriji 
Kulturnega doma v Postojni.
Med izbranimi deli za razstavo in priznanjem za sodelovanje 
je bila nagrajena tudi slika Bince Lomšek, ki je kot predstav-
nica Likovnega društva Mengeš sodelovala v Postojni tudi 
lansko leto. 
Mala razstava likovnih del v Mesing baru tokrat predstavlja 
štiri avtorice slik jesenskih motivov, ki so del skupinske slike 
Jesen, izdelane v lanskem letu. Razstavljavke del so: Ina 
Malus, Milica Tomšič, Binca Lomšek in Barbara Rabič.

Besedilo: Barbara Rabič, Likovno društvo Mengeš
Foto »Ikone«: Lojze Burja

Veliko zanimanje umetnosti željnih obiskovalcev
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Ex tempore Postojna. Avtorica slike je Binca Lomšek. Mala razstava v Mesing Baru. Avtorica Binca Lomšek.

Ob odprtju je bil tudi kulturni program
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Izšla je knjiga Pesem 
mengeških zvonov
Četrtek, 21. maja 2015, je bil slovesen dan, saj je izšla dol-
go pričakovana knjiga Pesem mengeških zvonov, ki je bila 
namenjena proslavitvi treh jubilejev: lanskoletni 860-letnici 
omembe kraja Mengeš, 20-letnici od ponovne ustanovitve 
Občine Mengeš in 85-letnici častnega občana Franca Blejca.

V knjigi je predstavljen zgodovinski oris pražupnije Mengeš 
in pritrkavanja, kot posebne in edinstvene etnične poseb-
nosti našega naroda. Priložen je tudi CD s pritrkovalskimi 
skladbami in knjižico z notnim zapisom skladb, ki so izva-
jane na CD-ju. Vsekakor dragocena zapuščina za nadaljne 
rodove slovenskih pritrkovalcev. V knjigi boste prebrali tudi 
življensko pot našega častnega občana Franca Blejca.
V slovestnost nas je popeljala slavna Mengeška godba, kot 
zna le ona. V kulturnem programu predstavitve so sodelovali 
še: pritrkovalski skupini župnije Mengeš, pevci Mengeškega 
Zvona in orgličar Marjan Urbanija. Samo predstavitev je vo-
dil novinar, fotograf in publicist ter obenem tehnični urednik 
knjige  Primož Hieng. V pogovoru z njim so sodelovali avtorji 
knjige; pisatelj Ivan Sivec, Nataša Vrhovnik Jerič in Jože 
Vahtar. Osrednji gost pa je bil seveda nestor slovenskih in 
mengeških pritrkovalcev Franc Blejc.
Prireditev so s sceno in tudi domačimi dobrotami obogatili 
člani Turističnega društva Mengeš. Prireditev  je omogočila 
Občina Mengeš.

Besedilo: Jože Vahtar
Foto : Miha Požar

Za vse, ki bi knjigo Pesem mengeških zvonov radi kupili, 
se obrnite na ZKD OM in sicer na Jožeta Vahtar (031 679 
634 ali mail: joze.vahtar@gmail.com) ali na predsednico 
Natašo Vrhovnik Jerič: natasa.v.jeric@gmail.com.

Orglice Marjana Urbanije so pričarale 
vzdušje v skladbi »Iz stolpa zvon zvoni«

Akterji knjige: Primož Hieng, Jože Vahtar, Franc 
Blejc, Ivan Sivec, Nataša Vrhovnik Jerič

Izdani knjigi Pesem mengeških 
zvonov in Naš Mengeš s CD-jem

Mengeška godba je 
polepšala slovesnost

Slovesnost so popestrili z pritrkavanjem 
pritrkovalci Mengeške župnije

»Ko nam za praznik zapoje zvon« 
je zapel pesem Mengeški Zvon
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Podobno zahvalo izrekam 
Jožetu Vahtarju za pobudo, 
da je knjiga nastala in za 
vsa njegova prizadevanja 
za pridobitev sponzorjev, ki 
so izdajo finančno podprli: 
Občina Mengeš, tovarna Filc 
Mengeš, Župnija Mengeš, 
Zveza kulturnih društev in 
TD Mengeš.
Da je knjigi priložena zgo-
ščenka s posnetki enain-

Zahvala ob izidu knjige 

Tokrat se je predstavilo sedem zborov: iz Šenčurja, Mojstra-
ne, Mengša, Mute, Lukovice, Šempetra in domačini, ni pa 
bilo komorne skupine Jakobski Dol ter zbora iz Gorenje vasi. 
Ko prireditelji organizirajo tovrstno srečanje, goste popeljejo 
po okoliških znamenitostih kraja. Ogledali smo si grad Bo-
genšperk in kmetijo, na kateri pridelujejo vso bio prehrano. 
Pri tovrstnih ogledih pa čas teče hitreje in tudi tokrat je bila 
vrnitev pravočasna v veliko športno dvorano pri osnovni šoli. 
Pred pričetkom koncerta pa nas je pozdravil župan Rajko 
Meserko, bivši član Slovenskega okteta. Na koncert je prišel 
predstavnik Zvona iz Ilirske Bistrice, naslednje leto pa se že 
nadejamo njihove udeležbe v Muti. Po pevskem srečanju 
smo se še poveselili na skupnem druženju ob dobri kapljici 
in prijetni glasbi.

Besedilo in foto: Milan Kralj

Pevsko srečanje 
Zvonarijada Slovenije 
Kot bi trenil, je leto minilo in zopet smo se srečali na 17. 
Zvonarijadi, tokrat v Šmartnem pri Litiji. Ta prireditev je 
vsako leto v mesecu maju in v drugem kraju v Sloveniji. 
Sodelovali smo zbori z imenom Zvon.

www.vzajemna.si

KAMORKOLI Z
ZAVAROVANJEM
TUJINA.

Obiščite nas v novi poslovalnici v Kamniku 
na Ljubljanski cesti 4 a, 
tel.: 01/830 99 60

Sklenite zavarovanje z medicinsko 
asistenco v tujini in se izognite 
visokim stroškom zdravljenja.

super darilo 

ob sklenitvi*

* letnega zavarovanja Multitrip

Oglas Tujina_182x82_(27-5-2015)-otok.indd   1 28.5.2015   13:46:56

Ob izidu knjige Pesem mengeških zvonov se čutim dolžnega, 
da se prav lepo zahvalim avtorjem, ki so knjigo napisali: mo-
jemu dobremu sosedu, najbolj plodnemu slovenskemu pisa-
telju Ivanu Sivcu, Nataši Vrhovnik Jerič, Primožu Hiengu in 
gospodu Štefanu Babiču.

tridesetih melodij iz našega zvonika, gre zahvala Primožu 
Koscu za idejo in Dominiku Krtu za posnetek.
Predstavitev knjige, ki je bila v župnijskem domu 21. maja, 
so s kulturnim programom polepšali slavnostna Mengeška 
godba, pevci združenega moškega komornega zbora Menge-
ški zvon in orgličar Marjan Urbanija.
Za izdelavo lepe scene se zahvaljujem Tonetu Bendi, Zorki 
Požar in Jožetu Vahtarju. Zahvala gre tudi našim mladim 
pritrkovalcem.
Ob izdaji knjige je žal nastalo tudi nekaj napak. Ena med 
njimi je, da dolgoletni pritrkovalec Stane Šimenc, ki hodi 
pritrkovat že pet let, sploh ni omenjen. Ga pa boste lahko v 
knjigi prepoznali na več fotografijah. 
Naj na koncu navedem, da je knjigo Pesem mengeških zvo-
nov možno kupiti tudi v pisarni Turističnega društva Mengeš.

Besedilo: Franc Blejc
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ZAHVALE

Če bi vedel, da je zadnjič, 
ko bi lahko s tabo preživel dan,
ne bi pustil, da mine kar tako, 

ker bi mislil, da nama je še tako
ostalo veliko dni za to.

ZAHVALA

V 46. letu starosti je po hudi 
bolezni odšla na dolgo spanje 

draga žena in mami

Sonja Žargi
iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam ob težkih trenutkih 

stali ob strani. Posebej bi se radi 
zahvalili za govor predsedniku 
PGD Mengeš, Sandiju Jakliču, 

ravnateljici Vrtca Mengeš, 
Mateji Hribar Sicherl, gasilcem, 

prijateljem, pevcem, sorodnikom, 
sodelavcem in znancem. Hvala 
tudi gospodu župniku Janezu 
Avseniku ter prof. dr. Bogdanu 
Dolencu. Hvala vsem za cvetje, 

sveče in izrečeno sožalje. 

Vedno in povsod boš ostala z 
nami v spominu.

Mož Tomaž, sin Miha ter 
hčerka Anja z možem
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OBVESTILA, OGLASI

Obveščamo vas o 
novem režimu vhoda 

v občinsko stavbo 
Občine Domžale

Občina Domžale bo v sredini meseca 
julija pričela s prenovo vhoda v občin-
sko stavbo, kjer deluje tudi Upravna 
enota Domžale. Dela bodo potekala 
predvidoma mesec in pol. Predvide-
na je ureditev klančine (za invalidske 
vozičke, otroške vozičke ipd.), dvig 
tlakov v notranjosti stavbe in ureditev 
nadstrešnice pred vhodom. 
Delovanje Občine Domžale in Uprav-
ne enote Domžale bo v tem času po-
tekalo nemoteno. Vhod bo organiziran 
z dvorišča stavbe, prvi desni vhod z 
dvorišča, kjer je trenutno urejen tudi 
dostop za invalide. Vsi dostopi bodo 
jasno označeni. Uradne ure ostajajo 
nespremenjene, vsem strankam pa 
bo tako kot do sedaj ponujena pomoč 
s strani receptorja. Občinska oglasna 
deska se bo nahajala v vložišču Obči-
ne Domžale, oglasna deska Upravne 
enote Domžale pa bo v času prenove 
vhoda pritrjena v pritličju stavbe med 
sobama št. 10 in 13.
Kmalu sledi še izvedba zunanjega dvi-
gala, ki bo še dodatno olajšal dostop 
do prostorov Občine Domžale in UE 
Domžale vsem gibalno oviranim in 
staršem z otroškimi vozički.
Nov vhod v občinsko stavbo bo veli-
ka pridobitev za vse uporabnike, tako 
občane Občine Domžale, kot tudi za 
občane okoliških občin.

Župan

Toni Dragar

Nosimo te v srcih, 
v nas naprej živiš,

tudi ti nikoli nas ne izgubiš.

 

 

ZAHVALA

Poslovili smo se od 

Franca Zabreta

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki so ga spremili na zadnji poti,
darovali cvetje, sveče, za maše, 

za župnijski dom, karitas 
in dobrodelne namene. 

Hvala tudi županu Francu Jeriču 
in gospodu župniku Janezu 

Avseniku za poslovilni obred,
ter pevskemu zboru Zvon 

za poslovilne pesmi.

Vsi njegovi



GOSTILNICA - PIZZERIA

ODLIČNE PIZZE in OSTALE JEDI
V MENGŠU!!!

S tem kuponom 10% popust 
na hrano v Gostilnici in 
pizzerii Siena.

Ne velja v času malic.

KUPON

vsaka 10.pizza ali malicaGRATIS

Pri nas lahko rezervirate svoj 
prostor tudi za zaključene družbe.

040/712-188
www.siena.si

JEDI PO NAROČILU

PIZZE
ŠTRUČKE

JUTRANJI ZAJTRK

ODLIČNE MALICE

Gorenjska cesta 19, 
1234 MENGEŠ

NAGRADNA KRIŽANKA

Na uredništvo Mengšana pošljite geslo križanke in izmed prispelih bomo izžrebali srečne nagrajence in prejemnike dobrot 
gostilnice in pizzerije Siena, Gorenjska cesta 19, Mengeš, ki podarja naslednje nagrade: prva nagrada 2 pizzi, druga na-
grada 1 pizza, 3 nagrada malica.



DAN DRŽAVNOSTI 
2015

Vse občanke in občane vabimo na 
4. tradicionalni pohod ob praznovanju 

praznika dneva državnosti. 
Tudi letos bomo pohod pričeli v Topolah 

in ga zaključili na Dobenu.

Vse pohodnike vabimo, 
da se nam pridružijo na 

4. pohodu po občini Mengeš, 
ki bo v sredo, 24. junija 2015, 

z začetkom ob 17. uri. 

Potek poti je sledeč:

1. Zbor pohodnikov v Športnem parku Topole ob 17. uri. Pot nas bo vodila 
po nabrežju Pšate do spomenika talcev na Zalokah in do spomenika 
državnosti in samostojnosti pred Gasilsko-godbenim domom v 
Mengšu.

2. Prihod pred spomenik v Mengšu ob 17.45, kjer se boste lahko priključili 
pohodniki iz Mengša.

3. Ob 18.15 se pohodniki ustavimo pred Kamnitim mostom v Loki pri 
Mengšu in skupaj nadaljujemo pot na Dobeno.

4. Ob 19.00 uri bo pred Dobenskim hramom zaključna slovesnost ob 
dnevu državnosti.

Za vse udeležence pohoda bo organizirana malica. Pohod bo v vsakem 
vremenu. Zaželjeno je, da s seboj prinesete tudi zastave – simbol naše 
domovine.

Spoštujmo naš praznik in se zavedajmo njegovega pomena!

Župan Občine Mengeš
Franc Jerič


