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Pisana jesen življenja 
v negovalnem domu

Vaški praznik 
v Topolah

Trideset let 
organiziranega 
balinanja v Mengšu

Mengeš v Beljaku 
na 72. Villacher 
Kirchtagu 2015

Slovo od prijatelja 
Lada Kavčiča

»Ker je lansko leto prireditev 
Praznik Dobena zaradi slabega 
vremena kljub trudu organiza-
torjev odpadla, smo se odločili, 
da letos to izvedemo navkljub 
slabi vremenski napovedi.«

Tone Vidrgar



ZAHVALA

Zahavljujemo se mengeški gasilski zvezi – gasilcem in gasilkam 
iz prostovoljnih gasilskih društev Topole, Loka in Mengeš, ki so 
hitro, odločno in zelo uspešno posredovali in pogasili požar, 
ki je nastal v naši garaži, kot tudi vsem tistem gasilcem, ki so 
ostali v pripravljenosti. Zahvaljujemo se za skrbno kontrolo mo-
žnih žarišč in zaščito delno odkrite strehe ter čiščenje pogorišča. 
Zahvaljujemo se policistki in policistu za nadzor pri požaru in 
dežurnemu elektrtičarju za odklop in ponoven priklop na elek-
trično omrežje.  Posebno se zahvaljujemo sosedom Hribarjem in 
Marjanu Šinkovcu za njihovo prvo posredovanje. Hvaležni smo 
vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki so neutrudno in 
vstrajno pomagali pri odpravi  posledic požara.

Družina Škrlep
Mengeš, 27. 7. 2015

Spoštovani občani.

Na osnovi soglasja za uporabo in koriščenje javnih površin 
ter postavitev začasnih objektov na območju parkirišč pri 
Kulturnem domu Mengeš, v drevoredu in v športnem parku, 
Vas v času priprav ter poteka prireditve »23. Sejem v Men-
gšu« vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.
Vabimo Vas, da se nam pridružite na sejemskem prostoru, se 
seznanite s ponudbo na stojnicah in razvedrite ob pestrem 
kulturno-zabavnem programu. 

Kulturno društvo 
Mihaelov sejem Mengeš

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

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI 
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izobraževanje na tujih izobraževalnih ustanovah s 
ciljem pridobitve javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali po-
diplomski (magistrski) študij na področju glasbene umetnosti, družboslovja, 
naravoslovja ali tehnike. 
Za področje glasbene umetnosti se nameni 70 %, za ostala študijska področja 
pa 30 % v proračunu razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno študijsko področje ni zadosti prijav, se preostanek 
razpoložljivih sredstev nameni za drugo študijsko področje.

2. Pogoji :
Kandidat mora biti slovenski državljan s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 
- kandidat mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magi-

strski) študij s področja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena tega 
pravilnika; 

- študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) štu-
dijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi; 

- kandidat na tem študiju pridobi uradno formalno javno veljavno raven izo-
brazbe, za katero bo prejel javno veljavno spričevalo; 

- kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
- ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske 

programe za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in iz-
vaja skupaj z eno ali več visokošolskimi ustanovami, če ima katerakoli izmed 
sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji; 

- ne gre za študijske programe, pri katerih je možno del obveznosti opravljati v 
Republiki Sloveniji; 

- oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število 
ur študijskih obveznosti ali študijskih kreditov; 

- oblika študija ni študij na daljavo; 
- kandidat bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje; 
- kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se 

prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne 
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini in tudi ne bo vpisan v 
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
ali pristojnem organu v tujini; 

- sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi potrdila o uspešno 
opravljenem letniku.

3. Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
- za prvi letnik največ 2.000 evrov,
- za drugi letnik največ 2.200 evrov,
- za tretji letnik največ 2.400 evrov,
- za četrti letnik največ 2.600 evrov,
- za peti letnik največ 2.800 evrov.
Če zagotovljena sredstva zaradi večjega števila upravičencev ne zadoščajo za 
sofinanciranje študija v višini, kot so opredeljena zgoraj, se zneski sorazmerno 
zmanjšajo.

4. Razpisna dokumentacija, višina razpoložljivih sredstev in roki:
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Mengeš (pod 
rubriko Objave/Razpisi - Razpisna dokumentacija, Javni razpis št.: 609-4/2015) 
in v tajništvu Občine Mengeš. 
Sredstva za sofinanciranje študija v tujini so zagotovljena v proračunu Občine 
Mengeš na PP 19021 v višini 5.000,00 evrov.
Prijavitelj mora svojo vloga za prijavo na javni razpis predložiti v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje študija v tujini, št.: 
609-4/2015 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 
najkasneje do: 20. oktobra 2015 do 12.00 ure. Vloga se šteje kot pravočasna 
tudi, če je oddana na pošti kot priporočena pošiljka v roku, ki je zgoraj naveden 
(upošteva se datum in ura navedena na poštnem žigu).

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od 
datuma za oddajo vlog. 

Pristojna oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom: 
Irena Podboršek, tel. 01/7247106, elektronski naslov: 
irena.podborsek@menges.si.

Datum: 2. 9. 2015
Številka: 609-4/2015 

Zahvala

Ob obisku predstavnikov FURS- a 
se za vso podporo pri organizaciji 
sprejema zahvaljujemo Občini Mengeš, 
podžupanu Bogu Ropotarju za pozdravni 
govor, Turističnemu društvu Mengeš – predsednici Zorki 
Požar in Mihu Požarju, Tonetu Skoku iz Loke pri Mengšu in 
Mengeški godbi ter Oranžeriji Mengeš.

Marko Trampuž
OO ZVVS Mengeš

Franc JERIČ
ŽUPAN

22.9 in 13.10.2015 
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: Prvo soboto v septembru je potekala tradicionalna prireditev 
ob prazniku Dobena, na kmečkem turizmu Blaž. Foto: Edvard Vrtačnik.

Naslednja redna številka Mengšana izide 16. oktobra 2015.
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v Občini Mengeš: članki morajo 

biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano 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. septembra 2015.
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Šport

Nekateri so vanje sedli prvič, drugi so jih zapustili, nekateri so 
se le vrnili v šolske klopi. Košarkarsko prvenstvo in nogometne 
kvalifikacije pa spomini na vse vročinske vale, ki so nas potili 
v počitniškem in dopustniškem času. Da, za precejšnji del po-
pulacije so to kar zelo osebni dogodki, ki so se nas dotaknili, 
v katere smo se vživeli in se jim zato kar v celoti posvetili in 
prepustili. Medtem ko smo brezskrbno uživali, ne meneč se za 
vsakodnevne, predvsem politične dogodke, so se mnogi podali 
na pot v lepše življenje. Res da so pluli, vendar: na tej poti so 
mnogi umrli v morju. Val beguncev pa je več kot le pljusknil v 
Evropo in tudi v našo neposredno bližino. Begunci ali pa azilanti, 
čisto vseeno je, kako jih imenujemo - so LJUDJE, ki zaradi vojne 
in vsega, kar to zlo prinaša človeštvu, zapuščajo svoja ognjišča 
in domove. In njim v »pozdrav« se postavljajo ograje z bodečo 
žico, njihova trupla gnijejo v kamionih. In gospodje z belimi ovra-
tniki ter dame, nekatere tudi v hlačah, se dogovarjajo o kvotah. 
Saj to ne more biti res. Pa je, žal. Kakorkoli že, življenje gre svojo 
pot, nekaterim in vse preveč je takih tudi v Sloveniji, ni enostav-
no prebiti se v naslednji mesec in preživeti iz dneva v dan.
Nekatera izročila in ljudske navade se v tem septembru obna-
vljajo. V sodobnejši obliki in zato tudi z drugačno vsebino. Nek-
daj je bil sejem posebna oblika ljudske trgovine in priložnost za 
kupčijo. V mesta, trge ali na vas so se od blizu in daleč podali 
kramarji in postavili stojnice. Ljudje pa so se pogajali o cenah 
in kupovali, kar so potrebovali za svoja opravila in potrebe. Po-
seben praznik in dobro obiskani so bili živinski in žegnanjski 
sejmi. Dobra kupčija se je potrdila najprej s stiskom rok, nato 
je bila običajno tudi dobro zalita. Letos prirejamo 23. sejemsko 
prireditev, ki velja za eno najstarejših ohranjenih tradicij in v 
Mengeš privabi številne obiskovalce. Želim, da bi bili tudi letos 
zadovoljni s ponudbo in cenami prodajalcev na stojnicah ter da 
bi jim pester spremljajoči program in dogodki na sejemskem pri-
zorišču vsaj za nekaj trenutkov prinesli radost in dobro počutje 
ter optimizem za čas, ki je še pred nami.

Besedilo: Matjaž Repnik

Naredimo nekaj 
zase in za druge
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ko smo se pripravljali na zaključek počitnic in imeli v mislih 
prvi šolski dan, nekateri celo prvič s svojimi prvošolčki, smo  
v občinski upravi oz. posamezniki postorili vse za varnost 
otrok, ki bodo obiskovali osnovno šolo. Tukaj niso samo 
otroci tisti, za katere moramo poskrbeti, treba je poskrbe-
ti tudi za nemoten promet in dogajanja, ki so v povezavi  
s tem. Veliko lahko pripomorete tudi vi, spoštovani starši, 
da svoje otroke, tiste, ki že lahko sami vstopajo v osnovno 
šolo, pripeljete na parkirišče za kulturnim domom in s tem 
razbremenite zelo obremenjeno šolsko ulico. Med samimi 
počitnicami so potekala intenzivna dela na energetski sa-
naciji Osnovne šole Mengeš, vendar vsa še niso zaključena 
(zunanja), zato bi vas prosil za dodatno pozornost in razu-
mevanje.
Tudi na področju infrastrukture so potekala intenzivna dela, 
predvsem v severnem delu Mengša, na Jelovškovi in Ro-
pretovi cesti. Na teh dveh omenjenih ulicah so dela že v 
zaključni fazi. Želim se zahvaliti vsem, ki ste pokazali visoko 
mero razumevanja za čas gradnje.
Mesec september je tudi čas prireditev, tako kulturnih kot 
športnih. Ena nam najbolj poznanih je priljubljena in že tra-
dicionalna prireditev 23. Sejem v Mengšu, ki ga organizira 
Kulturno društvo Mihaelov sejem. Želim vas povabiti na do-
gajanja, saj sem prepričan, da se bo za vsakega izmed nas 
našlo kaj zanimivega. S svojo udeležbo bomo pripomogli k 
uspešnemu sejmarjenju, izkazali podporo vsem, ki se trudi-
jo izpeljati takšno prireditev.
V preteklem mesecu nas je najbolj razveselila novica, da 
so naši skupni projekti z občinami Domžale, Kamnik, Men-
geš, Trzin, Moravče, Komenda in Cerklje na Gorenjskem 
umeščeni v nabor projektov, ko nam bodo v tej finančni 

Spoštovani,

perspektivi dodeljena kohezijska sredstva za izgradnjo vo-
dooskrbnega sistema, kanalizacijskega omrežja in obnovo 
Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Franc Jerič, župan

Ob tej priložnosti mu je prišel čestitat tudi župan Občine 
Mengeš Franc Jerič, ki se mu je zahvalil za vse dosedanje 
delo in mu zaželel še veliko zdravja, sreče in osebnega za-
dovoljstva.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Okrogli jubilej 
nekdanjega 
mengeškega župnika 
Štefana Babiča
V soboto, 8. avgusta 2015, je praznoval 80 let nekdanji 
mengeški župnik Štefan Babič, ki se je po 30 letih župniko-
vanja v Lescah na Gorenjskem vrnil nazaj v Mengeš, kjer je 
sedaj duhovni pomočnik. Gospod Babič je pred odhodom v 
Lesce več kot 17 let vodil Župnijo Mengeš.
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Začetek šolskega leta
1. septembra so se znova odprla šolska vrata. Občina Men-
geš je ob  pomoči  Policije, Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva, PGD Mengeš in Invarst d.o.o. kot vsako leto poskr-
bela, da so učenci varno prišli do šole. Voznike opozarjamo 
na pozornost na cestah.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Od začetka del v mesecu aprilu so se na omenjenem gradbi-
šču izvedla sledeča dela:
• sanirala se je kanalizacija,
• obnovil se je star dotrajan vodovod z vsemi novimi hišnimi 

priključki,
• izvedla se je obnova cestišča in hodnikov, na Ropretovi 

ulici pa se je na določenih odsekih zgradil nov hodnik,
• zgradila in zamenjala se je javna razsvetljava, svetilke so 

enake kot v centru Mengša.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Obnova Ropretove 
in Jelovškove ceste
V tem mesecu se bo končala obnova Ropretove in Jelovško-
ve ulice. Izvajalec polaga asfaltno prevleko na cestišče in 
pločnike.

Vrednost del znaša 40.000,00 EUR. Na podlagi Zakona 
o financiranju občin bo Občina Mengeš del sredstev za 
obnovo ceste Loka – Dobeno pridobila iz državnega pro-
računa.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Obnova in preplastitev 
ceste na zgornjem 
Dobenu
Občina Mengeš je v mesecu avgustu izvedla obnovo in pre-
plastitev dela cestišča na zgornjem Dobenu. Popravili so se 
še nekateri odseki cestišča v spodnjem delu ceste na Dobe-
no, ki so bili tudi že v dotrajanem stanju. Dodatno pa je bilo 
s predstavniki Dobena dogovorjeno še, da se pri spomeniku 
izvede razširitev cestišča ter tako zagotovi boljša preglednost 
voznikom.
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INTERVJU

Na svoji poklicni poti, ki je zaznamova-
na z delom s starejšimi, ste se zagoto-
vo srečali z najrazličnejšimi zgodbami. 
Bi lahko katero izmed njih izpostavili?
Veliko zgodb bi lahko izpostavila. Po-
membno pa je dejstvo, da sem vse ži-

Sogovornica Irena Gričar je direktorica, ki ji krmarjenje med različnimi segmenti 
dela uspeva. Poleg organizacije, vodenja strokovnega dela in poslovanja ter pred-
stavljanja zavoda ne pozablja na bistvo obstoja Doma počitka Mengeš – ljudi. 
Najin pogovor prične s kazanjem fotografije enega od stanovalcev in pripovedova-
njem, kako zelo rad jo je imel. Takoj začutim, da je s stanovalci povezana, kar se 
tekom druženja le še potrdi.

vljenje delala za ljudi. Sprva na Občini 
Domžale z malimi otroki (vrtci) in šol-
sko mladino (osnovne šole), kasneje v 
domu pa s starostniki. Stkejo se vezi, 
ki mi bodo sedaj lepšale odhod v upo-
kojitev.

Direktorica Doma počitka Mengeš ste 
že dvanajst let. V času vodenja ste vpe-
ljali precej novosti, tudi paliativno oskr-
bo, ki se je v domovih in zdravstvenih 
ustanovah začela pojavljati v zadnjih 
letih. Nam lahko pristop opišete?
Paliativna oskrba je poseben pristop do 
stanovalcev. Gre za lajšanje bolečine in 
drugih spremljajočih simptomov. Zago-
varja življenje in spoštuje umiranje kot 
naraven proces. Smrti niti ne pospešuje 
niti je ne zavlačuje. Združuje psihološke, 
socialne in duhovne vidike oskrbe stano-
valcev, nudi podporni sistem, ki omogo-
ča živeti aktivno življenje, kolikor je to 
mogoče glede na njihovo stanje v času 
bolezni, do umiranja in smrti z dostojan-
stvom. V tem času nudimo podporo tudi 
svojcem.

Celostni program, kot je paliativna oskr-
ba, zahteva pravno podlago, finančna 
sredstva in, kar je izrednega pomena, 
izobražen in za program usposobljen 
kader.
Vsekakor je izobrazba tima pogoj za 
uspešno realizacijo programov in kako-
vostne oskrbe. Celotni tim se je izobra-
ževal pri dr. Mateji Lopuh, anestezistki 
in državni koordinatorki za prenos pali-
ativne oskrbe s sekundarne na primarno 
raven, ki je prihajala k nam in nas je vpe-
ljala v paliativno oskrbo. Zdaj pa z njo in 
dr. Urško Lunder sodelujemo po potrebi.

Posledica staranja prebivalstva je med 
drugim tudi porast demence. Je odsto-
tek stanovalcev s tovrstno diagnozo v 
domu visok? Kakšen je pristop do de-
mentnih stanovalcev?
V našem domu je zelo visok odstotek lju-
di, ki potrebujejo posebno nego – veliko 
je nepokretnih, dementnih ... Približno 
70 % prosilcev za dom je dementnih, 
vendar gre za različne stopnje; trenutno 
ima okoli petdeset stanovalcev hujšo 
obliko demence. Dementni ljudje se obi-
čajno vračajo v mladost in živijo življe-
nje, ki so ga živeli pri svojih 23, 24 letih; 
zato tim izobražujemo za kongruentno 
zdravstveno nego in oskrbo, kar pomeni, 
da se poglabljamo v biografijo stanoval-
ca in na ta način skušamo z drobnimi 
pozornostmi iz njegove mladosti polep-
šati oziroma izboljšati kakovost bivanja.

Torej poskušate spoznati življenje vsa-
kega stanovalca?
Vsak stanovalec ima svoje karakteristike, 
želje, strahove. S strokovnim pristopom, 

Pisana 
jesen življenja v 
negovalnem domu
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kamor vključujemo tudi svojce, skušamo 
spoznati življenje vsakega stanovalca.

Odgovor na staranje prebivalstva je 
tudi medegenracijsko sodelovanje. Ko-
liko je organiziranega medgeneracijske-
ga sodelovanja v vašem domu? Menite, 
da tovrstno sodelovanje lahko pomaga 
detabuizirati temo staranja, življenja v 
domu za ostarele?
Menim, da ti tabuji vse bolj bledijo. 
Učenci, ki prihajajo sem, nimajo težav, 
so humano naravnani ali pa nimajo svo-
jih starih staršev. Zaposleni jim izberejo 
stanovalce, s katerimi lahko sodelujejo; 
gre predvsem za pogovore, sprehode 
... Starejši imajo radi mlade, saj jim ti 
dajejo optimizem, zadovoljstvo, nepo-
srednost. Razumejo se brez besed, po 
eni strani so pravzaprav na isti ravni. 
Medgeneracijsko sodelovanje je zapisa-
no tudi v letnem načrtu, sodelujemo pa 
predvsem z Vrtcem Mengeš in Osnovno 
šolo Mengeš.

Sicer pa za stanovalce organizirate tudi 
številne druge dejavnosti.
Organiziramo izlete, bralne urice, druži-
mo se ob peki palačink, naše dejavnosti 
pa so sicer deloma prilagojene tudi pra-

znikom in letnim časom – tako v času 
valentinovega izdelujemo srca, decem-
bra božično-novoletne okraske, jeseni 
imamo kostanjev piknik ... Povabimo 
tudi pevske zbore, igralce, predavatelje, 
zgodovinarje. A vendar se teh aktivnosti 
lahko udeleži le manjšina stanovalcev, 
vsem ostalim je zaradi zdravstvenega 
stanja to onemogočeno.

V bližnji prihodnosti se boste upokojili. 
Kako ocenjujete svoje dolgoletno vo-
denje in kakšne načrte imate za novo 
življenjsko obdobje? Ob tej priložnosti 
vam želim vse dobro na novi poti.
Čeprav se mi mandat izteče leta 2017, 
sem se odločila za upokojitev. Na za-
četku vodenja sem si zadala cilje, ki so 
zdaj izpolnjeni. V dom sem želela prine-
sti toplino, vpeljati določene programe, 
pripomoči k izobrazbi zaposlenih, sou-
stvariti primerne pogoje za prijetno bi-
vanje stanovalcev ... Tako se je ta hiša 
zaradi zdravstvenih potreb stanovalcev 
spremenila v negovalni dom. Zdaj pa je 
prišel čas zame, ko se bom lahko posve-
tila zasebnemu življenju, in upokojitve se 
zelo veselim.

Besedilo in foto: Maša Skok

Najrazličnejše prispevke zaposlenih in 
stanovalcev je možno prebrati tudi v le-
tnem glasilu Spomini, ki je dostopno na 
spletni strani Doma počitka Mengeš

Trenutno v Domu počitka Mengeš bivajo 204 stanovalci, v enoti Trzin pa še 59. Dom 
nudi vse štiri kategorije oskrbe in tri kategorije zdravstvene nege.
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REPORTAŽA

KT Blaž je pripravil dodatne pokrite površine za obiskovalce 
in kljub močnemu dežju je dober program, ki ga je pripravil 
radio Veseljak, pestra gostinska ponudba, okusne dobrote s 
stojnice turističnega društva in bogat srečelov v njihovi izved-
bi, privabil dokajšnje število obiskovalcev.
Prireditev s pričetkom ob 13. uri smo izkoristili tudi za otvori-
tev obnovljenega in razširjenega dela najnevarnejšega odseka 
ceste na Dobeno, ki bo omogočila varnejšo vožnjo prebival-
cem in obiskovalcem. Zaradi močnega naliva smo slovesno 
odprtje ceste priredili kar pod streho na prireditvenem pro-
storu. Obnovljeni del je simbolično odprl mengeški župan 
Franc Jerič.
Prisotne so s pestrim programom razveseljevale skupine Vi-
harniki, Akordi in ansambel Anžeta Šuštarja z Alenko Gotar. 
Čeprav so nekatere predvidene zabavne igre in napovedana 
predstavitev nordijske hoje zaradi dežja odpadle, je bilo raz-
položenje zelo veselo in obiskovalci so zadovoljni zapuščali 
prireditev v poznih večernih urah.

Besedilo: T. Vidrgar
Foto: E. V.

Praznik Dobena
Prireditev TD Dobeno, skupaj z lokalnimi gostinci, organizira 
vsako leto v začetku septembra. Letošnja je bila že peta po 
vrsti in je bila izvedena v sodelovanju z radiom Veseljak, 
kmečkim turizmom Blaž in TD Dobeno. Ker je lansko leto 
prireditev zaradi slabega vremena kljub trudu organizatorjev 
odpadla, smo se odločili, da letos to izvedemo navkljub slabi 
vremenski napovedi.

Kljub slabemu vremenu se je zbralo kar veliko število ljudi za tovrstno 
prireditev

Kmečki turizem Blaž se ponaša z doma-
čo hrano in dobro postrežbo

Predstavnici TD Dobeno sta vse obiskovalce 
sprejeli z žganico in domačimi dobrotami

Vas zanima, koliko tehta lesena riba, ki jo 
je stesal domačin Franc Jagodic?
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Z leve: Tone Vidrgar, Tine Einsiedler, predsednik TD Dobeno, Franc Jerič, župan in France 
Vehovec, predsednik Vaškega odbora Dobeno

Župan Franc Jerič je slovesno prerezal trak 
otvoritve prenove dela ceste na Dobeno

Tudi župan si je zaslužil dobrodošlico

Na plesišču je bilo vedno veselo Domače dobrote dobenskih kmetij

Ansambel Akordi
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Do večera smo si bivak postavili, zakurili ogenj in spekli hre-
novke za večerjo. Utrujeni od pohoda smo vsi hitro zaspali. 
Naslednji dan smo se odpravili do tabora. Po prihodu smo se 
nastanili v šotore, ki so za teden dni postali naš dom. Leto-
šnja osrednja tema tabora je bila policijska postaja, zato smo 
že prvi večer dobili »policijske značke«, med popoldanskim 
programom taborjenja pa raziskovali primer skrivnostne-
ga izginotja čokolade, lovili preprodajalce sladkarij in imeli 
različna urjenja, kot je proga preživetja z ziplinom in blatno 
kopeljo.
Dopoldneve smo preživeli v starostnih skupinah v gozdnih 
šolah, kjer so naši člani nabirali nova taborniška znanja, ki 
jih na siceršnjih enournih vodovih srečanjih ne morejo prido-

Mengeški taborniki taborili v Bohinju
V soboto, 8. avgusta 2015, se je na glavni železniški postaji v Ljubljani zbralo dvaintrideset tabornikov Rodu upornega 
plamena. Odpeljali smo se do Bohinjske Bistrice, kjer smo prtljago oddali tabornemu vodstvu, sami pa smo se z nahrbtniki, 
napolnjenimi s potrebščinami za dvodnevno bivakiranje, spalnimi vrečami in armafleksi odpravili na bivak.

biti. Vadili so ročne spretnosti, na ognju so si spekli malico, 
veslali s kanujem, postavljali pionirske objekte in se zabavali 
ob sestavljanju točk za prihod na kosilo.
Seveda nismo izpustili tradicionalnih tabornih večerov ob 
ognju s kitaro in petjem pesmi, taborniških porok, pisanja 
pisem skritemu prijatelju in ocenjevanja šotorov v jutranjem 
zboru. V nedeljo smo spakirali svojo prtljago in pospravili šo-
tore. V zaključnem zboru so bile podeljene nagrade za najbo-
lje pospravljen šotor, v znak konca tabora pa smo še zadnjič 
ob petju taborniške himne spustili zastavo.
Z naravo k boljšemu človeku.

Besedilo in foto: Blaž Slabajna

Poleg rednih sredinih srečanj smo imeli tudi tematske ustvar-
jalnice. Z aktivnostjo pa smo popestrili tudi počitniške dni. 
Šolsko leto smo zaključili junija s poletno razstavo mladih 
umetnikov v Knjižnici Mengeš. Zanimivi likovni izdelki so na-
stajali v prijetni družbi ustvarjalnih in razigranih rok. Otroci in 
mladostniki, vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Mladin-
cu prvo sredo v oktobru, ko ponovno odpiramo vrata likov-
nim ustvarjalnicam. Za material in orodje bomo poskrbeli mi. 
Pridi in se prepusti svojim željam in idejam!

Besedilo in foto: Vilma Kobilšek

Ustvarjalni trenutki v Mladincu
V preteklem šolskem letu smo se ob sredah popoldne prepuščali domišljiji. V Mladincu se je slikalo, gradilo, modeliralo, 
lepilo, sestavljalo ipd. - tako ali drugače vizualno ustvarjalo.

Blatna kopel

Nastajali so zanimivi likovni izdelki
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Prvič smo se dobili v januarju 2015. Začnemo z osnovnimi 
koraki, kot so osnovne pentlje in nasnutek, nato nadaljujemo 
z zahtevnejšimi, kot so različni vzorci in si uresničujemo la-
stne želje.
Dekleta so si kmalu izdelala prve uporabne izdelke: trak za 
lase, kapo, šal, kasneje pa tudi druge večje kose oblačil in 
podobno (torbo, jopo, brezrokavnik, odejo, vzglavnik …). Mo-
žnosti je veliko, vsak lahko predlaga kaj novega!

Besedilo in foto: mentorica Dari Korošec

Delavnice kvačkanja
Si želite ustvarjati kvačkane izdelke in se prepustiti lastni domišljiji pri ustvarjanju vzorcev, pri tem pa se v sproščenem 
vzdušju medsebojno družiti, izmenjavati izkušnje in se pogovarjati o vsem mogočem? Pridružite se nam v Mladincu, kjer smo 
vsak ponedeljek ob 16. uri! Dobrodošli mladi in manj mladi obeh spolov!

Gostje letošnjih pogovorov so bili: etnologinja dr. Marija Klob-
čar, arhitekt Tone Benda, častni občan občine Mengeš Peter 
Krušnik in čebelar Matej Blejec. Pogovore je vodila Nataša 
Vrhovnik Jerič.
Etnologinja dr. Marija Klobčar je pripovedovala, kakšno je bilo 
ozemlje na Mengeškem v pradavnini, ko je obstajalo še Ne-
veljsko jezero nad sedanjim Kamnikom.
Arhitekt Tone Benda je razlagal, kako se je pričelo mizarjenje 
in kolarstvo na Mengeškem ter opisal dejavnost vseh mizar-
skih in kolarskih delavnic v Mengšu vse do današnjih dni.
Peter Krušnik, ki je mizaril vso svojo delovno dobo, je pripo-
vedoval, kakšni so bili učni pogoji v mengeški obrtni šoli, ki 
je obstajala vse do spremembe šolskega sistema. V Mengšu 
se je izučilo veliko kvalitetnih mizarjev. Opisal je nastanek in 
razvoj mengeškega podjetja TAMIZ, ki je v zadnjih letih svo-
jega delovanja izdelovalo zelo kvalitetno pohištvo za poslovne 
prostore, hotele in za opremo ladij. Peter Krušnik se je učil za 
mizarja pri mizarskem mojstru Antonu Benda. Iz tega obdo-
bja je nanizal nekaj zanimivih dogodkov. Posebej je izpostavil 
delovna srečanja z arhitektom Jožetom Plečnikom. Mojster 
Benda je namreč ravno v tistem času po Plečnikovih načrtih 
izdeloval novo spovednico za cerkev v Mengšu.
Aktualni starosta mengeških čebelarjev Matej Blejec je po-
vedal, da so se mengeški čebelarji organizirano povezali leta 
1905 in so tako delovali vse do ukinitve mengeške občine 
leta 1958. Po tem obdobju so mengeški čebelarji, skupaj s 
Kamnikom in Domžalami, ustanovili skupno čebelarsko dru-
štvo pod imenom Čebelarsko društvo Domžale-Kamnik. V sa-
mostojni Sloveniji, ko je Mengeš zopet dobil svojo občino, so 
mengeški čebelarji 28. decembra 1995 ustanovili Čebelarsko 
društvo Mengeš, ki zelo uspešno deluje. Posebej so ponosni 
na odlično sodelovanje z Osnovno šolo Mengeš, kjer vsako 
leto organizirajo krožek Mladi čebelar.

Iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost
V soboto, 22. avgusta 2015, so pri Lovski koči v Mengšu v organizaciji Turističnega društva Mengeš tretje leto zapored 
potekali zanimivi pogovori na temo Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. Tema letošnjih pogovorov je bila 
mizarstvo, kolarstvo in čebelarstvo na Mengeškem.

Med nastopi posameznih govornikov je za prijetnejše razpo-
loženje slovenske narodne in ponarodele pesmi na orglice 
igral Marjan Urbanija ob spremljavi njegovih Sejmarjev. Ob 
zaključku prireditve je Turistično društvo Mengeš pogostilo 
vse navzoče z mengeško jedjo, pripravljeno po receptu iz Trdi-
novih časov, »mengeškim bizgecem« in mengeškimi flancati. 
Za ljubitelje lepih fotografij je poskrbel starešina lovske dru-
žine Mengeš Jože Vahtar, ki je povabil amaterskega fotografa 
Janeza Glavača, da je na dvorišču lovske koče razstavil foto-
grafije divjih živali.
Druženje se je med sproščenimi pogovori z obujanjem spomi-
nov na preteklost nadaljevalo do poznih večernih ur.

Besedilo in foto: Miha Požar in Franc Zabret, TD Mengeš

Sogovorniki so zbrane popeljali v mengeško preteklost

Zanimiv umetelno oblikovan klobuček
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Mednarodnega tekmovanja v tujini v mešanju koktajlov, kjer 
se enkrat letno sreča velika barmanska družina z najboljši-
mi barmani s celega sveta, sta se tokrat po večmesečnih 
pripravah udeležila dolgoletni barman in član Društva bar-
manov Slovenije Tomaž Fartek ter njegov brat Jožef Fartek.
V ponedeljek, 10. avgusta 2015 v popoldanskih urah, so 
se pred hotelom srečali vsi barmani in barmanke letošnjega 
tekmovanja. Sledil je organiziran prevoz ob Vrbskem jezeru 
do mesta Velden, kjer so se barmani, barmanke, spremlje-
valke, spremljevalci, predsedniki barmanskih društev, člani 
strokovne komisije in predstavniki sponzorjev, ob večerji v 
prijetni restavraciji s pogledom na jezero ter z odlično hra-
no, družili, se spoznavali, obujali spomine in izkušnje prete-
klih tekmovanj. Po večerji se je pot druženja nadaljevala do 
koktajl bara, kjer se je zabava nadaljevala vse do jutranjih 
ur zunaj na letnem vrtu bara ob prijetnem ambientu.
Naslednji dan, v torek 11. avgusta, se je po zajtrku, dru-
ženje nadaljevalo s telovadbo Thai Chi, sledila so predava-
nja o poklicu barmanstva, o prednostnih in slabostih tega 
poklica, ter alkoholu in zdravju. Popoldne, po kosilu, so 
bili tekmovalci seznanjeni z vrstnim redom nastopanja na 
odru, prijavljenih je bilo le 18 tekmovalcev iz desetih držav. 
Sledile so priprave v pripravljalnici z izvirnimi dekoracijami, 
nato pa nastopanje na odru pred množico občinstva in šti-
ričlansko strokovno komisijo, ki je ocenjevala kreativnost, 
strokovnost priprave in mešanja, izgled pijače, okus, aromo 
in celotno prezentacijo oz. predstavitev koktajla, sestavin in 
opis zgodbe, ki jo je vsak barman pripeljal s seboj iz svoje 
države.
Tekmovalci so bili razdeljeni v štiri kategorije: Cremesso/
Bacardi Martini, Cremesso/Top Spirit, Red Bull/Bacardi 

20. Mednarodno tekmovanje 
v mešanju pijač v Celovcu
Letos je 20. Mednarodno barmansko tekmovanje v mešanju pijač (IWCC 2015, International Wörthersee Cocktail Cup 
2015) potekalo od 10. do 12.  avgusta 2015 v Avstriji, v Celovcu ob Vrbskem jezeru – v Seepark hotelu.

Martini in Red Bull/Top Spirit. Na tekmovanju je bilo po-
trebno pripravljati koktajl za štiri osebe, za kar je bilo na 
voljo deset minut. V kategoriji Cremesso so morali barmani 
uporabiti vsaj en proizvod blagovne znamke Cremesso, v 
podkategoriji Bacardi Martini je moral koktajl vsebovati vsaj 
3,0 cl ruma blagovne znamke Bacardi, za kategorijo Red 
Bull so barmani uporabili en proizvod energijske pijače Red 
Bull, za podskupino Top Spirit pa obvezno 3,0 cl vodke 
blagovne znamke Stolichnaya.
Kot prvi tekmovalec je nastopil Jožef Fartek za podjetje Me-
šanje pijač s.p. iz  Mengša, ki je bil to šolsko leto najboljši 
barman na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. 
Sedaj bo svoje šolanje in izobraževanja nadaljeval na Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu. Najmlajši 
udeleženec tekmovanja Jožef Fartek je pri svojem koktajlu z 
imenom SS (sweet & sour) coffee mix v skupini Cremesso/
Top Spirit uporabil kavo, vodko, tiramisu sirup, sirup bele 
čokolade, konjak in sladko smetano. Za dekoracijo kavnega 
koktajla na črni deski je uporabil cvet orhideje, kot dodatek 
k koktajlu pa brioche z vanilijevo kremo in kaviarjem, kom-
binacija sladkega in kislega.
Tomaž Fartek za Mešanje pijač s.p. iz Mengša, ki je letošnje 
leto na Državnem prvenstvu v mešanju koktajlov osvojil 3. 
mesto in s tem postal tretji najboljši barman v Sloveniji, je 
nastopil kot enajsti tekmovalec v kategoriji Red Bull/Bacardi 
Martini. Za koktajl z imenom Fly dragon je uporabil rum, 
melonin liker, Galliano liker, mango pire, sveže stisnjen li-
monin sok, sirup Blue Curacao in energijsko pijačo Red Bull 
Silver Edition. Za svojo predstavitev je s seboj pripeljal le-
seno skulpturo, ročno izdelano z motorno žago v obliki kril, 
kot slogan energijske pijače in koktajla. Njegov slogan na 
tekmovanju je bil namreč: »Poskusi koktajl in odleti«. Leteči 
koktajl kozarci so bili dekorirani s posebno travo in cvetjem. 
Kot desert je imel poleg koktajla na lesenih podstavkih še 
cup-cake biskvite z vanilijevo kremo. 
S profesionalnim in strokovnim delom priprave koktajlov sta 
oba odlično zastopala Slovenijo.

Besedilo: Sabrina Fartek 
Fotografije: Eventbox

 

SS coffee mix

3,0 cl Stolichnaya vodka
1,0 cl kava Cremesso
1,0 cl Tiramisu sirup (Monin)
1,0 cl Bela čokolada sirup (Monin)
1,0 cl Remy Martin konjak
1,0 cl sladka smetana

Za svojo predstavitev je Tomaž Fartek s seboj pripeljal leseno 
skulpturo v obliki kril, ročno izdelano z motorno žago
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Pri tem testu se v okoliščinah, podobnih dejanskemu lovu, 
preverja tipične vrline prinašalcev (samoobvladovanje, veselje 
do dela, vodoljubnost, spomin, vohalno sposobnost, vztraj-
nost, poslušnost, vodljivost in mehek prijem) ter splošne 
lastnosti (vzdržljivost). Psi morajo biti primernega značaja, 
imeti morajo sposobnost pomnjenja, učinkovito uporabljati 
nos in delovati na lastno pobudo. Tekmovanja se je udeležilo 
šestindvajset tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Avstrije, pse 
pa sta ocenjevala priznana sodnika Anne Besnard iz Francije 
in Dirk Volders iz Belgije. Slednji je v nedeljo vodil delavnico 
prinašanja z namenom, da vodniki naučijo svoje pse potreb-
nih spretnosti, primernega vedenja in ustrezne vodljivosti, ki 
so potrebni za uspešno lovsko delo psov.
Šolanje prinašanja s pomočjo preizkušenih metod ni zahtev-
no, zato je primerno za vsak dan, za vse lastnike prinašalcev, 
kot zabavna popestritev sprehodov ali dobrodošla samostoj-
na zaposlitev. Hkrati je ta dejavnost dovolj raznolika in teh-
nično dovršena za uspešno delo psov med lovom na malo 

Tekma psov v prinašanju Zlata raca
Avgusta sta združila moči Lovska družina Mengeš in Klub za delo prinašalcev ter skupaj v Mengšu pri lovskem domu organi-
zirala dogodek poimenovan Zlata raca. V soboto, 1. avgusta, je potekal delovni test iz prinašanja oziroma po svetu poznan kot 
working test, ki je tekmovanje za vse pasme prinašalcev, pri katerem preverjajo delovne sposobnosti psov brez uporabe divjadi.

divjad in lahko tudi najbolj ambicioznim nudi izziv na daljši 
rok. 
Delovni test je primerna aktivnost za učenje in pripravo psa 
za lovsko delo in hkrati odlična priložnost za zaposlitev psa 
izven lovne sezone. Zato se člani Kluba za delo prinašalcev 
in Lovske družine Mengeš veselijo nadaljnjega skupnega so-
delovanja, saj bi se lahko dopolnjevali in z novopridobljenim 
znanjem še naprej gradili na uspešnem delu z lovskimi psi. 
V prihodnosti si želijo, da bosta lovec in lovski pes še naprej 
neločljiva celota pri delu v lovišču in na samem lovu.
Zmagovalca sezone delovnih testov za Zlato raco 2015 bodo 
razglasili na letošnji zaključni tekmi oktobra v Ljubljani. Za 
več informacij o delovnem testu, dogodkih, rezultatih in za-
ključnem tekmovanju dobrodošli, da obiščete spletno stran 
www.wtslo.com.

Besedilo in foto: Eva Krizmanič

Od tragične nesreče, ko je plaz zasul stotnijo ruskih ujetni-
kov, ki so gradili cesto na Vršič, je minilo natanko 99 let. 
Prav je, da se spominjamo tudi tujih vojakov, ki so življenjsko 
pot sklenili na našem ozemlju. V tem primeru gre še za iskre-
no prijateljstvo med dvema slovanskima narodoma; Slovenci 
in Rusi.
Tokrat se je poleg državnega vrha Republike Slovenije prire-
ditve udeležil tudi predsednik Ruske federacije Dmitrij Med-
vedjev. Prihodnje leto bo stoletnica tega dogodka, ki ga bo s 
svojo prisotnostjo oplemenitil premier Ruske federacije Vla-
dimir Putin.

Besedilo in foto: J. Gregorič

Spominska slovesnost na Vršiču
Prvo avgustovsko nedeljo je bila pri ruski kapelici pod Vršičem spominska slovesnost. Glavni organizator prireditve je Društvo 
prijateljstva Slovenija-Rusija.

Starešina LD Mengeš Jože Vahtar, predsednica KDP Eva Kriz-
manič in sodnika Anne Besnard ter Dirk Volders med pozdrav-
nim govorom tekmovalcev Za uspešno prinašalsko delo je potrebno tudi vodno delo psov

Polaganje venca k pomniku
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Zaradi razumevanja in privolitve lastnika dela zemljišča na 
najožjem delu trase ter pomoči nekaterih krajanov, ki so 
priskočili na pomoč s prostovoljnim delom in svojo mehani-
zacijo ter opravili preko 50 prostovoljnih delovnih ur, so na 
najnevarnejšem delu razširili cesto za meter in pol v dolžini 
približno štirideset metrov.
Krajani Dobena so zadovoljni, da je Občina Mengeš prisluh-
nila njihovemu predlogu o obnovi in upoštevala potrebe po 
večji varnosti krajanov in obiskovalcev.

Besedilo in foto: Tone Vidrgar in E. V.

Prenovljen cestni odsek
Na Dobenu so v času Dobenskega praznika uradno odprli novo pridobitev, obnovljeni del ceste med gostiščem Dobenski 
hram in pečarstvom Jernejčič. Prav ta del ceste je veljal za najnevarnejšega na celotni cesti do Dobena. Obnova ceste je 
potekala po predvidenem načrtu s šestnajstdnevno zaporo, končen asfalt pa so položili 28. avgusta.

K dobremu razpoloženju udeležencev je največ prispevala neo-
bljudena okolica z reko Nadižo v bližini, ki je vsakodnevno ohla-
dila in hkrati okrepila naša telesa. Posebno je bilo eno popoldne 
v Robidišču, v najzahodnejši slovenski vasi, kjer nas je sprejela 
domačinka, nam predstavila vas in nas pogostila z lokalnimi po-
sebnostmi. Na koncu pa smo skupaj ugotovili, da če združimo tri 
besede, šotori, super planinci in Podbela, dobimo rezultat tabor 
PD Mengeš 2015. Naj omenimo, da je bil tabor sofinanciran s 
strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji in s strani Urada za mladino Republike Slovenije.

Mladinski planinski tabor Podbela 2015
Letošnja vročina je nam, planincem, zadnji julijski teden prizanesla v času taborjenja ob reki Nadiži v Podbeli (Breginjski kot) 
in predvsem z nočnim dežjem omogočila ravno pravšnjo atmosfero za premagovanje tur različnih težavnosti (Nizki vrh, Krasji 
vrh, Matajur, Kobariški Stol, Krn, pradolina Nadiže in še več) ter tudi popoldanske različno tematsko obarvane aktivnosti.

Ne pozabimo na zadnjo Palčkovo turo na Uršljo goro, ki jo 
bomo osvojili v nedeljo, 20. septembra. Hkrati vas seznanjamo 
s septembrskim predsezonskim srečanjem 23. septembra, kjer 
se bomo podružili ob taborskih fotografijah, poklepetali o priha-
jajočem programu planinskega leta 2015/16, izvedeli lokacijo 
naslednjega tabora in še več, tako da je toplo vabljen prav vsak 
izmed vas.

Besedilo: Nika Zavašnik
Foto: Tamara Mravinec

Mladi in še bolj mladi planinci v tabornem prostoru Podbela

Cesto so razširili za meter in pol v hrib na najbolj nevarnem 
odseku
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Tudi tokrat zabave in dobre volje ni manjkalo. Poleg kopanja v 
toplicah, plesanja raznolikih koreografij, mnogih novih organi-
ziranih oblik aktivnosti, kot so poti doživetja, številnih plesnih 
in zabavnih iger, filmčkov po lastnih scenarijih, kina pod zvez-
dami ipd., smo letos pripravili kar nekaj presenečenj. V torek 
smo dekleta presenetili z obiskom dogodka ''Porcijunkulovo'' 
v mestu Čakovec, na katerem smo z navdušenjem opazovali, 
kako so številni lampijončki osvetlili nebo. V četrtek smo obi-
skali adrenalinski park ''Accredo Centar'', kjer smo streljali z 
lokom in puško, plezali, se spustili po »zipline« in igrali ročni 
nogomet v človekovi velikosti. Da se je ta dan zaključil v stilu, 

MCM-AIA in zabavno-plesni tabor 2015
3. avgusta smo se letos že šesto leto zapored odpravili na naš ''zabavno-plesni tabor'', ki je potekal blizu Toplic Sv. Martin.

Moj desni sosed je Šefko Muratovič, ki se je v Slovenijo pre-
selil pred dvajsetimi leti, v Mengšu pa stanuje od leta 2011. 
Spoznal sem ga kot izvrstnega »vrtičkarja«, ki svoje »trofeje« 
rad pokaže, kako so mu uspele, pogosto pa nam sosedom 
kar podeli »viške«! Pravi, da moraš pravilno izbirati semena, 
pravilno gojiti vrtnino, predvsem pa delati in gojiti brez »stru-
pov«, saj je zemlja bogata. Zaupa le hlevskemu gnoju.
Večkrat ga srečamo tudi na kolesu, kjer si ogleduje tuje vrtič-
ke in ne bo redkost, da se bo pri vas ustavil in prosil za sa-
diko ali seme vrtnine, rastline ali gomolja, ki mu je všeč. Kot 
ga sedaj poznam, mu vse »rata«, ob tem pa ne skriva svojih 
dosežkov in rad pokomentira, kaj mi na svojem vrtičku dela-
mo narobe, da nimamo takšnega pridelka, kot si ga želimo.
Pa naj bo na koncu še tale misel: dober sosed, varen je naš 
dom!

Besedilo in foto: Jože Vahtar

Moj sosed Šefko
Kako lepo in dobro je imeti dobrega soseda ob svoji hiši, stanovanju. To je veliko bogastvo, ki nas že zjutraj pozdravi bodisi z 
»dobro jutro« ali zvečer z »lahko noč«. Ko da beseda besedo in se medsebojno spoznavamo, bogatimo medsebojna sosedska 
razmerja ali drugače rečeno: lepa beseda vedno pravo pot najde.

nas je zvečer čakal grški večer v našem taboru, kjer smo iz-
birali Miss, oblečeno v najboljšo grško togo, spoznavali grško 
mitologijo in grške bogove ter se za zaključek naučili zaplesati 
sirtaki. V petek smo uživali na koncertu ''Big foot mame'' na 
Pomurskem poletnem festivalu.
Tabor smo zaključili s tradicionalno disko zabavo in skritim za-
kladom. Letošnji tabor nam je popestril počitnice in minil v iz-
redno prijetnem sodelovanju in vzdušju vseh osemnajstih ude-
ležencev pred novo plesno sezono, ki jo začnemo v oktobru.

Besedilo in foto: Sanja Tomšič

Toplice Sv. Martin Adrenalinski park Accredo

Sosed Šefko s kumaro velikanko
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Čeprav so bili otroci različnih starosti, od 5 do 9 let, so se su-
per razumeli in odlično sodelovali. Mentorici, Sanja in Ajda, 
sva z različnimi igrami spodbujali sodelovanje, strpnost in 
dobro voljo. 
Ker sva športnici, sva program pripravili tako, da so se otroci 
čim več gibali ter s tem razvijali gibalne sposobnosti. Igrali 
smo se razne igre z žogo, med katerimi je še vedno najbolj 
priljubljena igra »med dvema ognjema«. Otrokom je bil zelo 

Počitniške aktivnosti za otroke v AIA – 
mladinskem centru
Zadnji teden v avgustu sva absolventki Fakultete za šport Sanja Tomšič in Ajda Strnad vodili počitniške aktivnosti za otroke. 
Tovrstna dejavnost se je v Mladinskem centru AIA odvijala prvič, odziv pa je bil več kot odličen. Prijavljenih je bilo kar osem-
najst otrok, ki so na ta način lahko pred začetkom šolskega leta sprostili še veliko odvečne energije.

všeč pohod do Mengeškega bajerja. V objemu narave se niso 
pustili prav nič motiti, medtem ko so lovili ribe, hranili račke 
in labode ter uživali v sončnem vremenu. Poskrbeli sva tudi 
za ustvarjalne delavnice, s katerimi spodbujamo otrokovo iz-
ražanje in kreativnost.
Preko celega tedna je bila vodilna indijanska tematika. Prvi 
dan so otroci na rjuhe narisali toteme, kasneje so izdelovali 
indijanske zapestnice, barvali indijanski zaklad, slikali indi-
janske slike, zadnji dan pa smo šli na lov za izgubljenim za-
kladom po Gobavici. Ker je zaklad ponavadi zastražen, smo 
se preventivno zaščitili in izdelali loke iz naravnih materialov. 
Na poti do skritega zaklada so nas čakali različni namigi, ki 
so jih otroci brez težav razvozljali. Skriti zaklad smo našli na 
ostanku »mengeškega gradu«.
Z iskanjem zaklada smo se kar zamudili in želodčki so bili že 
prazni. Odpravili smo se še v park, ki smo ga najprej okrasili 
s totemi, nato je sledil pravi indijanski piknik. Po njem smo 
se posladkali še s čokoladnimi ježki, ki so jih otroci čisto sami 
izdelali dan prej, nato pa je prišel čas kislih obrazov, kajti 
prišli starši in otroci so morali domov. Nekoliko lažje jim je 
bilo, ker sva jim zagotovili, da se še vidimo.
Teden, ki so ga otroci preživeli v družbi vrstnikov iz Mengša, 
Domžal, Komende in okolice, je za večino otrok predstavljal 
novo izkušnjo in dodaten korak k samostojnosti in tudi soci-
alizaciji. Mali radovedneži sedaj že sedijo v klopeh, Sanja in 
Ajda pa tudi že kujeva načrte za druge aktivnosti. Se vidimo!

Besedilo in foto: Ajda Strnad

V skupini jih je bilo sedemnajst, med potjo smo jim z logistiko 
pomagali veterani vojne za Slovenijo. Veterani iz osrednjeslo-
venske regije smo jih sprejeli v Motniku in jih vodili po varnih 
poteh tuhinjskih gozdov proti Kamniku. Med potjo smo jim 
predstavili posamezna zgodovinska obeležja, predvsem iz 
osamosvojitvene vojne. Proti večeru pa smo jih v Zalogu pri 
Cerkljah predali gorenjskim kolegom.
Dan, ki smo ga preživeli v njihovi družbi, je bil prijeten in 
sproščen, saj je bilo med njimi čutiti zelo veliko narodno za-
vest, ki jo pri naših ljudeh večinoma pogrešamo.

Besedilo in foto: J. Gregorič

Porabski Slovenci peš na Triglav
Naši zamejci iz madžarskega Porabja so se odločili, da gredo peš na Triglav. Potovali so šest dni, in sicer iz Andovcev (tam 
imajo manjšo maketo Triglava) na Madžarskem preko Pomurja, Štajerske, osrednje Slovenije in Gorenjske na Pokljuko ter 
od tam na Triglav.

Mi imamo se fajn!

Z Malega gradu smo jim predstavili stari del Kamnika s prelepo 
alpsko kuliso
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Nato smo se trudili, da smo vsako leto kaj postorili za lep-
ši videz kraja. Tako smo obnovili vaške vodnjake, kapelice, 
uredili prostor pod Plešo, pridobili igrišče in se trudili, da je 
srečanje dobilo mesto v srcih ljudi.
Letos smo se tako zbrali že šestnajstič. Prva leta smo imeli 
sveto mašo in praznovanje v gasilskem domu, od leta 2004 
pa se srečujemo na prostem pri kapelici sv. Lucije. Prazno-
vanje pričnemo s sveto mašo, nato pa se vedno zadržimo v 
družabnem pomenku.
Letošnje praznovanje je zaznamovalo nestanovitno vreme, 
saj do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali bomo lahko pra-
znovali pri kapelici ali bomo morali vseeno poiskati zavetje 
v gasilskem domu. Na priprošnjo Matere Marije in sv. Lu-
cije nam je Bog naklonil lepo vreme. Posebej svečano pa 
je bilo sodelovanje Mengeške godbe pri sveti maši. Prostor 
pri kapelici pod vznožjem Pleše , kjer nas obdajajo visoka 
drevesa, skozi krošnje se vidi modro nebo, v ozadju se v 
nebo vzpenjajo Kamniške Alpe in mimo mirno šumi Pšata, je 
nekaj posebnega in ob zvokih izbrane glasbe človeško srce 
še sámo prepeva od radosti. Človek se počuti bolj veselega in 
srečnejšega kot v velikih mogočnih zidanih katedralah.
Letos na žalost nismo imeli pritrkovalcev na miniaturne zvo-
nove zaradi tehničnih težav. Naslednje leto pa jih bomo zopet 
povabili, da nam polepšajo praznovanje.

Vaški praznik v Topolah
Davni 13. avgust 1250 je za Topole pomemben dan, saj je takrat oglejski patriarh Bertold Andeški izdal listino, s katero je 
stiškemu samostanu potrdil pravice do posesti, ki so jih pridobili do tistega leta. Topole so sodile med bolj oddaljene posesti 
stiške opatije. V listini je zapisano da: »Bertold in brat Luipold podarjata štiri kmetije v Topolah«. Na osnovi tega dokumen-
ta, ki potrjujejo, da so Topole obstajale že leta 1250, smo leta 2000 v gasilskem domu Topolah v veliki sejni sobi pripravili 
razstavo, kjer smo prikazali fotokopije listin, zanimivosti o vasi, o društvu in o nekaterih bolj znanih vaščanih. Takratno so-
maševanje je vodil naš rojak dr. Rudi Koncilija.

Na začetku svete maše je Peter Jemec pozdravil vse obi-
skovalce, se zahvalil za lepo vreme in na kratko predstavil 
pomen in zgodovino vaškega praznika. V nadaljevanju je po-
udaril, da se moramo Bogu zahvaliti za vse dobro, kar nam 
je bilo dano v preteklosti in da smo bili obvarovani hudih 
naravnih in drugih nesreč. Za vsakdanje težave in slabo voljo 
pa ne smemo kriviti Boga.
V pozdravu miru pa je bilo poudarjeno, da moramo drug dru-
gemu odpuščati in to ne samo sedem krat sedem ampak 
sedemdeset krat sedem, kar pomeni vedno, čeprav je težko.
Na koncu maše smo se Topolci zahvalili župniku gospodu 
Janezu Avseniku in duhovnemu pomočniku gospodu Štefa-
nu Babiču za daritev svete maše, Mengeški godbi za igranje 
med sveto mašo in kratek koncert po maši, ker pa bi bili brez 
gospodinj lačni, brez vaškega odbora žejni, brez gasilcev in 
prijateljev gasilcev pa bi morali med sveto mašo stati, saj ne 
bi imeli postavljenih klopi in urejene okolice, velja iskrena 
zahvala vsem, ki so pomagali pri pripravi praznika.
Vsi prisotni so se po maši posladkali s kosom peciva in osve-
žili z napitkom, da bi v srcih domov odnesli čim lepši spomin 
na Topole.

Besedilo: Peter Jemec
Foto: Bogdan Urankar

Topole so bile prvič omenjene leta 1250
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ANIMACIJE

UČENJE IN ZAPOSLITEV
*BREZPLAČNA UČNA POMOČ, ob četrtkih, od 16.00 do 21.00: za mlade od 10. 
leta dalje, dijake in študente, v Mladincu, termin po predhodnem dogovoru, v Mladincu 
(koordinatorka Blanka T.), pričetek konec septembra.

*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 pro-
storih Mladinskega centra (Sanja T.)

ZDRAVJE IN LEPOTA

NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš:
september 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
* DELAVNICA GORSKEGA KOLESARJENJA, v torek, 8. septembra, ob 16.30, zbor 
pred Mladincem (Roman, N.)
* KOŠARKARSKI TURNIR TROJK, v soboto, 19. septembra, ob 16.00,  na ploščadi 
pred ŠD Partizan Mengeš (Matej P., Brane T.)
* VIDIM PRIHODNOST- delavnica »NOV ZAČETEK, STRES ALI IZZIV«, v torek, 
29. septembra ob 19.00, v Mladincu, za mlade in malo manj mlade (Silva )
* AFTER SUMMER PARTY, v soboto, 3. oktobra ob 21.00, v Mladincu (Nina Z.)

* HIP HOP, torek in četrtek, od 18.00 do 19.00 - pionirska skupina, torek in četrtek, 
od 19.00 do 20.00 – mladinska skupina,  četrtek, od 17.00 do 18.00 - hip hop 
plesne urice za mlajše (za predšolske), v plesni dvorani Mladinca (Sanja T.), pričetek 
6. oktobra.
*LIKOVNE USTVARJALNICE (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura), vsako sredo od 
15.00 do 16.30 za otroke od 5 do 11 let starosti, od 17.00 do 19.00 od 11 let dalje,v 
Mladincu (Vilma K.), pričetek 7. oktobra.
* DRAMSKA SKUPINA ZORANA, ob petkih, ob 18.00, v mali dvorani Mladinca (Su-
zana K.), pričetek oktobra.
* DELAVNICE KVAČKANJA, ob ponedeljkih, ob 16.00,  za mlade in malo manj mla-
de, v Mladincu (Dari K.), pričetek 7. septembra.

*Telovadba za mlade in mlade po srcu »MIGAJ ZDRAVO ZA ZABAVO!«, ob pone-
deljkih 19.00-20.00 in sredah 19.30-20.30 začetna skupina, ob ponedeljkih 20.00-
21.00, sredah 20.30.-21.30 in petkih 17.00-18.00 nadaljevalna skupna, v Mladincu 
(Ajda S.), pričetek 5. oktobra.
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ZANIMIVO

Mediacija je nekaj odličnega, kar se nam je zgodilo v novi 
državi, ki je iz leta v leto postajala z nepregledno množico 
predpisov en velik kaos.
Mediacija mora zaživeti kot nov način reševanja sporov, ki 
ga bodo ljudje sprejeli kot način, da spor rešijo sami, ker si 
ga želijo rešiti, da lahko grejo v življenju naprej. Gre za to, 
da ljudje razumejo, da je v mediaciji zadeva prepuščena 
njim, da jo oblikujejo in zmodelirajo po svojih interesih in 
vrednotah, pri čemer bo zadeva rešena veliko hitreje kot 
po sodni poti, ceneje in s krajšimi psihičnimi obremenitva-
mi. Seveda pa ne v nasprotju s kogentnimi predpisi.
Ko se obe sprti strani odločita, da bosta spor rešili z med-
sebojnim popuščanjem, se v istem trenutku odločita, da 
bosta začeli aktivno komunicirati.
Mediacija je drugačen postopek kot sojenje. Ne glede, da 
mediacija na prvi pogled zgleda preprosta, pa v resnici ni. 
Zajema veliko veščin, znanja, časa in izkušenj, predvsem 
pa poznavanje sebe. Gre preprosto za hudo specializacijo.
Nujno je nameniti kar nekaj časa, prostora ter denarja se-
znanjanju fizičnih in pravnih oseb z možnostmi mediacije. 
To ni samo reševanje spora, ampak tudi izobraževanje, 
prevencija, opazovanje odnosov in podobno.
Kot nov način reševanja sporov lahko ostane bodisi pri 
sodiščih, bodisi jo ministrstvo za pravosodje s koncesijo 
podeli za to specializiranim ustanovam, kot jo npr. mini-
strstvo za delo podeljuje preko javnih razpisov v zadevah 
družinske mediacije, pri centrih za socialno delo.
Zelo pomembno je, da se mediacija razvije do takšnega 
obsega, da se jo sprejme kot resen in nujen del pravoso-
dnega sistema, saj navsezadnje to pomeni znižanje stro-
škov postopka tako za državo kot za državljane in pravne 
osebe ter skrajšanje časa, ki bi bil sicer potreben za do-
končno rešitev spora (pravna sredstva in izvršbe).

Besedilo: Jolanda Pavliha, univ. dipl. prav., 
DPI, mediatorka, Pavliha R & R d.o.o., Litija

Zakaj Mediacija? 
Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj reševati različne spore z 
uporabo mediacije, vendar so najpomembnejši naslednji, 
ki jih bom navedla.

VSAK PONEDELJEK OB 20H

 Slovenska cesta 30, Mengeš

BREZPLAČNA VADBA
28.9.2015 ob 20h

OBVEZNA PRIJAVA ( št. mest je omejeno) 

 LAURA, GSM :040-427-290

MAIL: laura.orient@gmail.comMAIL: laura.orient@gmail.com
 

Splet: www.laura-orient.si

ORIENTALSKA REKREACIJA
 

URNIK VADBE

PONEDELJEK
15.30–16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30–18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00–20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
20.00–22.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA
20.00–22.00 ODBOJKA MLADI (TELOVADNICA OŠ MENGEŠ)

TOREK
08.30–10.00 REKREACIJA UPOKOJENKE
15.30–16.30 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
17.30–18.30 BADMINTON OTROCI – TELOVADNICA OŠ MENGEŠ
16.30.– 18.00 NAMIZNI  TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00–20.00 NAMIZNI TENIS–TEKMOVALNA SKUPINA 1
20.00–22.00 REKREACIJA ŽENSKE + FITNES
20.00–22.00 BADMINTON (TELOVADNICA OSNOVNE  ŠOLE)

SREDA
15.30–16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30–18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00–20.00 NAMIZNI TENIS–TEKMOVALNA SKUPINA 1 
20.00–22.00 KOŠARKA ŽENSKE 
20.00–22.00 ODBOJKA – REKREACIJA (TELOVADNICA OŠ)

ČETRTEK
16.30–17.30 REKREACIJA – UPOKOJENKE
18.30–19.30 FITNES
18.00–20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
20.00–22.00 REKREACIJA MOŠKI 1

PETEK
15.30–16.30 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 3
16.30–18.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 2
18.00–20.00 NAMIZNI TENIS – TEKMOVALNA SKUPINA 1
18.30–20.00 KOŠARKA ŽENSKE (TELOVADNICA OŠ MENGEŠ)
20.00–22.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA 2
20.00–22.00 BADMINTON – (TELOVADNICA OŠ)

SOBOTA
09.00–12.00 NAMIZNI TENIS TEKMOVALNA SKUPINA 1
16.00–18.00 LIGAŠKA TEKMOVANJA NAMIZNI TENIS

NEDELJA
09.30–11.00 NAMIZNI TENIS – REKREACIJA 3
17.00–19.00 REKREACIJA MOŠKI 2

DOBRODOŠLI VSI, KI SE ŽELITE RAZGIBATI V PRIJETNI DRUŽBI IN POD STROKOVNIM 
VODSTVOM VADITELJEV! 

PRIČETEK VADBE V ŠD PARTIZAN MENGEŠ
SEZONA 2015–2016

Vse skupine pričnejo z vadbo 1. septembra 2015.
Fitnes in badminton otroci pričnejo z vadbo v mesecu oktobru.
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Ob tridesetletnici balinanja smo organizirali turnir, katerega je 
pozdravil tudi častni občan Jože Mlakar, nastopilo pa je šestnajst 
ekip, ki so prve preizkusile nove asfaltne steze. Zmagovalci so 
postali igralci BK Bratov Smuk.
Turnirja ženskih ekip se je udeležilo sedem ekip, zmagovalke so 
postale igralke iz Bičevja, sledile pa so ekipe Komenda, Kamnik 
ter Mengeš 1. Vse udeleženke so pohvalile organizacijo in druže-
nje z besedami, še pridemo!
Starejši člani so zadnji nastopili na novih stezah, kjer je nastopilo 
dvanajst ekip, v finalu pa so bili igralci BK Bleda uspešnejši od 
ŠD Loke pri Mengšu. Tretje mesto je osvojila ekipa BK Mengeš 1.
Klub je sezono uspešno končal tudi v ligaških tekmovanjih, kjer 
je prva ekipa zasedla drugo mesto v 1. SLO ligi - vzhod, kapetan 

Trideset let organiziranega balinanja v Mengšu
Na mengeškem drevoredu so se zbrali ljubitelji balinanja in ustanovili balinarsko sekcijo pri TVD Partizan Mengeš. Prva 
naloga članov je bila izgradnja balinišča, najprej dve stezi, ko se je začelo tekmovati, pa štiri. Tudi okoli igrišč je zraslo lepo 
in prijetno okolje za druženje in rekreacijo.

ekipe Azem Smajli pa je postal prvak Ljubljanske zveze v igri 
v krog.
Starejši člani in članice so uspešno zaključili sezono in se pri-
pravljajo na novo.
S tekmovanjem bodo začeli metalci podkev – z željo po še 
boljšem uspehu, čeprav rezultati niso bili slabi.
Za konec bi se radi zahvalili vsem donatorjem, ki nam po-
magajo ob organizaciji turnirjev in pri obnovi ter vzdrževanju 
naših objektov, ter Občini Mengeš za razumevanje pri našem 
delu.

Besedilo: Janez Burnik, BK Mengeš
Foto: Sonja Jerše

Dobitniki pokalov na turnirju ob 30. letnici balinanja v Mengšu
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Treningi so potekali trikrat na dan, s poudarkom na specialni 
namiznoteniški pripravljenosti, plavanjem v bazenu, igranjem 
nogometa, ob filmskih večerih in druženjem s sklepanjem 
novih prijateljskih vezi in medsebojne povezanosti.
Kondicijskim pripravam so nato sledili treningi v telovadnici 
v Mengšu, kjer so se mladi tekmovalci pod budnim očesom 
trenerjev pripravljali na novo sezono. Poskrbeli smo za razno-
like in kvalitetne treninge. Z nami so trenirali tudi tekmovalci 
iz Rakeka, Zaloga in Hrastnika.
Od 22. do 24. avgusta se je v Mengšu priključilo na treningu 
šest tekmovalk iz Duge Rese pod vodstvom trenerja Nikice 
Vukelaja in soproge Han kitajskega rodu. Dekleta so bila na-
stanjena pri domačih igralkah.
Ekipa deklet, Katarina, Nika in Tamara, se je pod vodstvom 
trenerja Davida Orešnika udeležila mednarodnih priprav v 
Opatiji. 
Od 23. do 27. avgusta je selektor za mlade Jože Urh kadeti-
nji Katarino Stražar in Niko Kobetič ter mlajšo kadetinjo Gajo 
Kobetič pozval na reprezentančne priprave na Otočcu. Gaja 
je od 27. do 30. avgusta tekmovala na EURO MIN CHAMP-

Priprave v Kranjski Gori
Od 3. do 9. avgusta 2015 smo organizirali že tradicionalne priprave v Železničarskem domu v Kranjski Gori. Udeležilo se 
jih je petintrideset tekmovalk in tekmovalcev, od najmlajših do članov v dveh skupinah, priprave pa so vodili štirje trenerji: 
Gregor Gostiša, David Orešnik, Tomaž Prezelj in Ožbej Popelar.

SU v Franciji. Vodja slovenske odprave je bil mengeški trener 
David Orešnik. O rezultatih bomo poročali.
3. oktobra se prične tekmovanje v prvi slovenski namizno-
teniški ligi za člane. Računamo na še boljši rezultat kot v 
prejšnji sezoni.
Igralci, trenerji in vodstvo NTS Mengeš z velikimi pričakovanji 
čakamo na pričetek sezone. Prepričani smo, da bo tudi pri-
hajajoča sezona uspešna.

Besedilo: MLAJ
Foto: Jože Mlakar, Vojko Frelih

Najbolj smo navijali za domače plavalce, ki nas niso pustili 
razočarane. Barve Plavalnega kluba Kamnik, katerega člani 
so tudi plavalci iz Mengša, je zastopalo 37 plavalcev, ki so 
se veselili osebnih rekordov in uvrstitev v popoldanska finala 
50-metrskih disciplin. V najmlajši kategoriji se je izkazala Iza 
Videc, ki je kar štirikrat stopila na stopničke. Na najvišjo v 
disciplini 50 m prsno, na 100 m prosto in 100 m prsno je 
osvojila srebrno medaljo, tretje mesto pa je zasedla na 50 
m prosto. Med mlajšimi dečki se je brona na 100 m hrb-
tno veselil Bor Slana. Med finaliste 50-metrskih disciplin so 
se uvrstili Živa Dobrovoljc in Hana Perko na 50 m prsno, 

14. mednarodni 
plavalni miting 
Veronika 2015 z 
rekordno udeležbo
Na kamniškem bazenu »Pod Skalco« je v soboto, 11. julija 
2015, potekal že 14. mednarodni plavalni miting Veronika 
2015, ki je zabeležil rekordno udeležbo 476 tekmovalcev, 
450 iz triindvajsetih slovenskih klubov in 26 iz tujine (Avstri-
je, Hrvaške, Francije in Slovaške). Na priljubljeni tekmi so 
plavalci še zadnjič preverili svojo formo v 100- in 50-metr-
skih disciplinah pred bližajočimi se državnimi prvenstvi.

Jernej Prebil na 50 m prosto, kjer je zasedel 4. mesto, ter 
Marja Sitar Maček, ki si je priborila kar tri finala: na 50 m 
prosto, prsno in hrbtno, kjer se je uvrstila na 4. mesto. Za 
odlično navijaško vzdušje so poskrbeli plavalci prve selekcije, 
varovanci trenerja Emila Tahirovića, ki se je ob njihovi glasni 
spodbudi podal v boj za odličje na 50 m prsno in jih nagradil 
z bronom. Zmaga je pripadla njegovemu dolgoletnemu tek-
mecu reprezentantu Matjažu Markiču. 
Na mitingu so se pomerili tudi najboljši slovenski plavalci in 
reprezentanti. Med njimi smo na stopničkah občudovali Avo 
Schollmayer, ki je bila najboljša na 50 in 100 m hrbtno, Tja-
šo Pintar z zlatom na 50 m prosto in Tjašo Vozel, ki je z re-
zultatom 32.06 na 50 m prsno poskrbela za najboljši rezul-
tat mitinga po točkah FINA ter se povzpela na vrh stopničk. 
Za zadovoljstvo mlajših tekmovalcev je poskrbela kamniška 
Veronika, ki je v vsaki disciplini nagradila zmagovalca izžre-
bane tekmovalne skupine z materialno nagrado. Za prijetno 
vzdušje in zadovoljstvo udeležencev pa gre zahvala staršem 
plavalk in plavalcev domačega kluba.

Besedilo: Helena Končar
Foto: Matic Maček, Jan Šuštar in Andrej Kuhelj

Trener PKK in nekdanji vrhunski plavalec Emil Tahirović (levo) 
z osvojenim 3. mestom na 50 m prsno, zmaga je pripadla 
Matjažu Markiču (desno)

Naporni treningi kot priprave na novo uspešno sezono
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Neustrašni Domžalčan, ki je 20. aprila dopolnil devetnajst 
let, je namreč kot po tekočem traku nizal vrhunske uvrstitve v 
celinskem pokalu. Zablestel je že na uvodni postaji v začetku 
julija v Kranju, kjer je moral na drugi tekmi priznati premoč 
zgolj tedaj še nepremagljivemu Poljaku Dawidu Kubackemu 
in reprezentančnemu kolegu Petru Prevcu.
Zatem je Lanišek v Wisli izvlekel enajsto in sedmo mesto, na 
zmagovalni oder pa se je ob koncu prejšnjega meseca vrnil v 
Kuopiu, kjer se je na prvi tekmi izkazal z drugim mestom, na 
drugi pa je bil četrti. Njegova uvrstitev v finskem skakalnem 
središču Puijo je bila toliko bolj nehvaležna, ker je bil v obeh 
serijah z naskokom najdaljši in bi zanesljivo zmagal z velikan-
sko prednostjo, če ne bi obakrat podrsal. V takratni uvodni 
seriji je poletel kar 136 metrov daleč, torej še pol metra prek 
rekorda skakalnice, ki si ga od leta 1998 lasti sloviti Japonec 
Masahiko Harada, vendar pa mu ga zaradi neuspešnega pri-
stanka ni tudi odvzel. Kot je »Žaba« pojasnil po vrnitvi iz Kuo-

Aleš Selak meri na nič manj kot sto stopničk
Za smučarske skakalce iz SSK Mengeš so počitnice spet hitro minile, toliko hitreje, ker so tudi med tokratnimi – z izjemo 
dveh tednov v juliju – pridno trenirali. Nekateri so že tudi redno tekmovali, in to zelo uspešno, kar velja predvsem za Anžeta 
Laniška.

pia, je želel na vsak način doskočiti v telemark, vendar pa je 
bila spodaj takšna »luknja«, da to preprosto ni bilo mogoče.
Mladi Domžalčan je nato zelo dobro skakal tudi v Frenštatu 
na Češkem, kjer si je priskakal šesto in peto mesto ter z 
njima skupno vodstvo v »2. svetovni ligi«. Na ta način je Slo-
veniji zagotovil sedmo kvoto za drugi del poletno-jesenskih 
tekem med svetovno elito – tako imenovano veliko nagrado 
Mednarodne smučarske zveze (FIS).
V njej pa se je zadnji konec tedna v avgustu za točke po-
tegoval drugi državni reprezentant iz SSK Mengeš, Matjaž 
Pungertar, za katerega sta bili preizkušnji v Hakubi sploh prvi 
v letošnjem poletju. Skakalec iz Vrhpolja pri Kamniku, ki ima 
že od februarja naprej smolo s poškodbami (težavam s hrb-
tom so se konec junija pridružile še nategnjene vezi v levem 
gležnju), je na Japonskem iztržil 24. in 32. mesto.
V mednarodni konkurenci se je preizkusil tudi 13-letni Jure 
Močnik, ki si je prek kvalifikacij na začetku prejšnjega me-
seca izbojeval nastop na tekmi v Hinterzartnu, kjer si je na 
80-metrski napravi kot tretji najboljši Slovenec med štiriinšti-
ridesetimi tekmovalci iz dvanajstih držav priskakal zelo dobro 
enajsto mesto. Na preizkušnji za slovenski pokal v Kisovcu 
pa se je konec avgusta izkazal s tretjim mestom in na ta 
način poskrbel že za 30. stopničke skakalcev SSK Mengeš 
v tej sezoni. Ob tem ne gre pozabiti visokega cilja trenerja 
Aleša Selaka: do konca zime 2015/16 si želi nič manj kot sto 
uvrstitev na zmagovalni oder.

Besedilo: Miha Šimnovec
Foto: Sport2000 

Mengšane in okoličane v SSK Mengeš vabimo, da si na 
skakalnicah v Mengšu (v Zalokah) ogledate tekme sloven-
skega pokala dečkov in deklic, starosti 10 in 11 let, in 
sicer v soboto, 3. oktobra 2015, s pričetkom ob 9.30. 

Vabljeni!

V nedeljo, 14. junija 2015, se je pri Fartku v Mengšu pomerilo 
sedemnajst šahistov. Pričakovana je bila višja udeležba, vendar 
je močno vplivalo sončno vreme. Udeležili so ga se predvsem 
mlajši igralci, kar nas je razveselilo. 
Vrstni red: 1. Amon Jan, 2. Sedlar Tomo, 3. Štruklec Jakob Vid.

Besedilo in foto: Simona Pirc Jenko

Šahovski turnir 
društva Mengeš-Trzin

Anže Lanišek je bil takole nasmejan po tretjem mestu na tekmi 
za celinski pokal v Kranju

Najboljši trije
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Odličen zaključek 
sezone
V NTS Mengeš z optimizmom pričakujemo pričetek nove se-
zone. Za nami je ena najuspešnejših sezon, saj so naši tek-
movalci in tekmovalke na vseh tekmovanjih dosegali odlične 
rezultate, o čemer smo že poročali.

Ob zaključku sezone je bil na Otočcu Masters turnir, na kate-
rem je v vseh kategorija nastopilo šestnajst najbolje uvršče-
nih tekmovalcev na jakostnih lestvicah NTZS. Na turnirju je 
nastopilo trinajst tekmovalk in tekmovalcev iz NTS Mengeš.
Tekmovanje je potekalo v kategorijah mlajših kadetov in ka-
detinj, kadetov in kadetinj, mladincev in mladink in v članski 
kategoriji. Tekmovanje je bilo naporno, saj se je igralo na 
izpadanje od začetka do konca. Naši igralci in igralke so po-
novno blesteli!
Čestitke igralcem in igralkam ter predvsem uspešnemu mla-
demu trenerju Davidu Orešniku.

Besedilo: MLAJ
Fotografija: Aljaž in Tim

Rezultati

Mlajše kadetinje: 
Vita Kobetič: 2. mesto, 
Tara Kobetič: 3. – 4. mesto.

Kadetinje: 
Katarina Stražar: 2. mesto, 
zmagala je Aleksandra Vovk Logatec, ki je vse leto tre-
nirala v našem klubu, v sezoni 2015-16 pa je članica 
Mengša.

Kadeti: 
Aljaž Frelih 1. mesto, 
v sezoni 2014 – 15 je zmagal na vseh turnirjih (6) v 
kadetski kategoriji, 
Tim Pavli: 3. – 4. mesto.

Mladinke: 
Katarina Stražar: 3. – 4. mesto, 
Ana Tofant: 5. – 8. mesto.
Ana Tofant je nastopila tudi v članski kategoriji in dose-
gla pričakovan rezultat.

Tekmovanje je potekalo najprej v ekipnem delu in nato še med 
posamezniki ter v  dvojicah. Ekipa kadetinj (igrale so Katari-
na Stražar, Aleksandra Vovk (Mengeš) in Lea Paulin (Arrigoni) 
je z osvojitvijo 10. mesta dosegla enega najboljših rezultatov 
v samostojni Sloveniji. Pričele so tekmovanje v drugi jakostni 
skupini, kjer so premagale ekipe BIH s 3 : 0, Portugalsko s 3 : 
0, Wels s 3 : 0 ter Španijo z rezultatom 3 : 2, kar je pomenilo 
uvrstitev od 9. do 12. mesta. V razigravanju so premagale 

Evropsko prvenstvo za kadete in mladince v 
namiznem tenisu
Od 9. do 19. julija je bilo v Bratislavi evropsko prvenstvo. V slovensko reprezentanco so bili uvrščeni: med mladinkami Ana 
Tofant, kadetinja Katarina Stražar in kadet Aljaž Frelih.

Ukrajino s 3 : 0, nato pa izgubile z Nemčijo z 2 : 3.
V igri dvojic sta Katarina in Aleksandra pripravili pravo prese-
nečenje in z uvrstitvijo med osem najboljših napravili vrhunski 
rezultat.
Doseženi rezultati so pozitivna spodbuda na novo sezono 
2015–2016.

Besedilo: MLAJ
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IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Največja je morda opravil v danes samostojnih sosednjih žu-
pnijah – Trzinu in Jaršah, kjer je s svojo gorečnostjo približal 
vernikom božjo besedo in kljub nasprotovanju takratnih oblasti 
ustanovil ti župniji. Ja, lahko bi rekli, da si zasluži poklon do 
tal! O gospodu Štefanu, rojenem v osrčju kranjske dežele in 

Duhovnik Štefan Babič, nasmejani 
osemdesetletnik
Po njih delih jih boste spoznali! In gospod Štefan Babič, mengeški duhovni pomočnik, je eden tistih, ki je na duhovni-
škem apostolatu v Borovnici (eno leto), Črnomlju (tri leta), Mengšu (sedemnajst let), Lescah (trideset let) in zadnja tri leta 
ponovno v Mengšu, pustil za seboj velika dela!

človeku globoke vere, dostojanstveniku, zgodovinarju in peda-
gogu bistrega uma, je bilo v minulih letih že veliko napisanega. 
Nasmejan in veselega srca je na začetku letošnjega avgusta 
praznoval dva osebna jubileja: na ramena si je naložil osmi 
križ in petdeset let je minilo, odkar je prišel v Mengeš za žu-
pnika. Po njegovem videzu, šarmu in čilosti, volji in mogočni, 
prepričljivi besedi bi mu prisodili mnogo let manj. Tako kakor 
pred 50 leti, ko je na prvo avgustovsko, žegnanjsko nedeljo 
prvič maševal v podružnični cerkvi v Loki pri Mengšu, je tudi 
letos stopil pred loški oltar in daroval sv. mašo pred polno 
božjo hišo vernikov, ki so ga v zahvalo nagradili z močnim plo-
skanjem. V soboto, 8. avgusta, na njegov 80. rojstni dan, so 
mu voščili za osebni jubilej ter se zahvalili za trud in skrb med 
leti mengeškega dušnega pastirstva župnik Janez Avsenik in 
mengeški župljani, v nedeljo, 9. avgusta, župnijski svet, ki mu 
je v znamenje hvaležnosti podaril štolo, v torek, 11. avgusta, 
pa verniki iz Loke in Lesc v loški cerkvi, v kateri je zanje tudi 
maševal. Povsod je bilo lepo in čustveno obenem! Gospod 
Štefan, hvala Vam za delovanje med nami in za dar vere, ki 
ste ga dolga leta razdajali med župljane Mengša in Lesc ter ga 
še razdajate. Naj Vas novomašno geslo – Moj Gospod in moj 
Bog – ter božji blagoslov spremljata še vrsto let!

Besedilo in foto: Jože Brojan

Otroci so se vsak dan udeleževali tudi različnih delavnic: piro-
grafska – v lesene deščice vžgani različni motivi, spreji – slike 
narejene s spreji, kuharska, zapestnice iz perlic, vrtnarska – 
obogatitev vrtnih lončkov z barvami, gradbena – izdelovanje 
makete mengeškega zvonika, risanje na majice, strip. Lahko 

Oratorij 2015: »Hočem biti svet!«
Letošnjega oratorija v Mengšu se je udeležilo okoli sto otrok, najmlajši je imel tri leta, najstarejši pa so zaključili deveti 
razred. Program zanje je izpeljalo petindvajset animatorjev, ki so večinoma dijaki in študentje. Letos so otroci spoznavali 
zgodbo Sv. Dominika Savia, vzornika mladih za svetost, in sicer pod geslom Hočem biti svet.

so se tudi preizkusili v hoji po Slacklineu na adrenalinski, ali 
pa v pritrkavanju na zvonove. Tudi letos smo imeli delavnico 
mozaikov, ki bodo krasili mengeške pločnike, prvič pa smo 
imeli avtopralnico, kjer smo nekaterim občanom očistili in 
oprali avte. Na oratoriju ni manjkalo niti športnih iger, kjer so 
se otroci preizkusili v najrazličnejših igrah in izzivih, prav tako 
pa so lahko opravljali dobra dela, bili pri Don Boscu (duhov-
niku iz zgodbe) varni pred tatovi in še in še. Vsak oratorijski 
dan se je zaključil s himno in spustom oratorijske zastave. 
Ob koncu oratorija se zahvaljujemo vsem sponzorjem za ma-
terialno podporo, predvsem pa se zahvaljujemo g. župniku 
Janezu Avseniku za duhovno podporo in vse, kar je storil za 
oratorij. Bog povrni!

Besedilo: Miha Furjan
Foto: Uroš Abram

Oratorij v Mengšu je vsako leto bolj zanimiv in pisan z dejavnostmi

Štefan Babič je tudi v Mengšu pustil svoj pečat
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S kulturnim programom in turistično ter kulinarično predstavi-
tvijo smo navdušili številne obiskovalce od zgodnjih dopoldan-
skih ur do večera. Zasluge za to imajo vsi letošnji udeleženci, 
ki so se na predstavitev izvrstno pripravili. Posebna pohvala 
gre TD Mengeš, ki je predstavil Občino Mengeš na najvišjem 
možnem nivoju. Navdušeni smo bili tudi z sprejemom, organi-
zacijo in zasnovo beljaškega sejma. Beljaški Vilacher Kirchta-
ge se je letos odvijal že dvainsedemdesetič. Mengšani smo se 
tokrat na njem predstavili že osmič. Slovenski večer so zaklju-
čili s koncertom Alpskega kvinteta, katerega član in vodja je 

Mengeš v Beljaku na 72. Villacher 
Kirchtagu 2015
V ponedeljek, zadnji teden v juliju, se v Beljaku vsako leto začne Vilacher Kirchtage s slovenskim dnevom. Organizatorji 
povabijo pet slovenskih občin, in sicer: Brda, Kranj, Bled, Slovenske Konjice in Mengeš. Na povabilo beljaškega župana 
Helmuta Manzenreiterja in dobrega prijatelja Gerharda Liepuschicha smo se tudi letos pod okriljem TD Mengeš ta dan 
skupaj z Mladinsko folklorno skupino Svoboda Mengeš, Klubom Stopar, Sejmarji iz KD MS in Backovimi veziljami odpravili 
na celodnevno gostovanje. Skupaj nas je bilo kar osemintrideset članov. Občino Mengeš je zastopal svetnik Jože Vahtar.

Janez Per, ki ima zasluge za vezi, ki vežejo Beljak in Mengeš.
Kar opažamo udeleženci sejma je, da gresta tradicija in orga-
nizacija z roko v roki. Nič ni prepuščeno naključju, vsako leto 
pa dodajajo nove elemente oblikovanju sejma, da je turistično 
privlačen. Ob etnoloških stojnicah je poudarek na druženju 
tako meščanov kot obiskovalcev. Nit povezovanja pa je seve-
da glasba. Zato ni čudno, da nas vsako leto vabijo medse, saj 
poskrbimo, da upravičimo njihovo zaupanje.

Besedilo in foto: J. V.

Sprejem predstavnikov sovenskih občin pri županu

Klub Stopar med nastopom

Na stojnici TD Mengeš
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Folklora je torej res za staro in mlado in kdaj, če ne v septem-
bru, je čas, da se nam pridružite. Zanimiv krožek v OŠ Mengeš 
poskrbi, da se že najmlajši seznanijo s folklornimi prvinami, se 
zabavajo ob učenju starih ljudskih pesmi in se čudijo, kaj je to 
mrzulin, zibenšrit, štajeriš ali pa mazurka.
Da je ljudski ples zahtevna disciplina, spoznajo mladinci, ko 
doma v dnevni sobi skušajo ponoviti, kar so se učili na vajah. In 
ko že misliš, da ti je vse jasno, se pojavi nova figura, ki postavi 
vse na glavo. Folklora med mladimi pridobiva na priljubljenosti 
in vse več je skupin, ki se ponašajo z zanimivimi spleti, ki jih 
predstavljajo doma in v tujini.
Mednarodne turneje so zagotovo magnet, ki privabljajo plesalce 
k folklori. Z vztrajnostjo in dokazano kvaliteto je tudi naši folklo-
ri uspelo priti do odmevnega festivala v Indoneziji, o katerem 
smo poročali v prejšnji številki Mengšana. Našo kulturo pa v 

Vabimo k folklori!
V pretekli sezoni je folkloro v Mengšu aktivno plesalo preko 
osemdeset folklornikov v treh generacijah – otroški, mladin-
ski in članski sekciji. Najmlajša plesalka še ne hodi v šolo, 
saj šteje šele pet let, najstarejši pa mora že malo pomisliti, 
kdaj je praznoval abrahama …

tujini poleg članske redno predstavljajo tudi otroška in mladin-
ska skupina. Že to jesen se odpravljamo čez mejo v sosednjo 
Hrvaško, v Sv. Martin ob Muri, kjer je na martinovo še posebej 
veselo. V resnih razgovorih pa smo že za gostovanja v nasle-
dnjem koledarskem letu.
Brez naših podpornikov, sponzorjev, lokalne skupnosti, osnovne 
šole in vseh, ki nam na tak in drugačen način pomagajo, folklo-
ra v Mengšu ne bi mogla delovati. Tokrat se še posebej zahva-
ljujemo Melodiji Mengeš, ki je otroški skupini podarila novo di-
atonično harmoniko. Ta nas sedaj spremlja na vseh nastopih in 
ponosni smo na to, da tudi na ta način predstavljamo naš kraj.
Starši, spodbujajte svoje otroke za folkloro in še sami pridite 
plesat. Veselo bo!

Besedilo in foto: Boštjan Svete

Lovska družina Mengeš je kot gostiteljica prireditve Mengeš iz pre-
teklosti v sedanjost in za prihodnost pripravila fotografsko razstavo 
ljubitelja narave, lovca in veterinarja iz Kamnika – Janeza Glavača. 
Narava, če jo znaš opazovati, prinese nepozabne vtise, ki jih dober 
fotograf zabeleži. To Janezu Glavaču izvrstno uspeva. Kot je na 
prireditvi povedal, je njegov »ulov s fotoaparatom« največje zado-
ščenje in je vesel ujetih trenutkov čudes, ki jih nudi mati narava.

Besedilo in foto: V. J.

Fotografska razstava 
Janeza Glavača

Tisto popoldne je bilo resnično nekaj posebnega in najboljše-
ga. Zelo lepo je videti, kako so turisti plesali na našo čudovi-
to slovensko domačo narodno-zabavno glasbo ali, kot mnogi 
glasbeniki pravijo, na rože, ki so zrasle pri nas in bodo cve-
tele za naslednje rodove. Kot pravijo Kerlci, se bodo tudi v 
jesensko-zimskih dneh še vrnili na Bled, a bo tudi čas, ko vas 
bodo razveselili s kakšno svojo prvo lastno skladbo.

Besedilo in foto: Aljaž Miklavčič

Mengeški Kerlci na Bledu
Sredi vročega nedeljskega julijskega dne je Aljaž Oberkrainer v sodelovanju z ansamblom Kerlci in Vilo Prešeren Bled organiziral ne-
deljsko popoldne s polkami in valčki, ki so jih za tamkajšnje turiste in Slovence veselo preigravali člani ansambla Kerlci iz Mengša.

Kerlci ponesli mengeško domačo glasbo med turiste

Otroška folklorna skupina z novo dia-
tonično harmoniko Melodije Mengeš
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Seneka, ki vselej daje napotke iz svojih spoznanj in načina 
življenja, pravi, naj se ogibamo ‘lepljivim dobrotam’ (mate-
rialnim rečem), ker nas varajo. Mi namreč menimo, da jih 
imamo, v resnici pa so one ujele nas, ker »kar se more ti 
dati, se more ti tudi zopet vzeti«. Napotuje nas k razmisleku, 
kako porabljamo svoj čas in čemu služi naš napor. Zdravje 
povezuje s kultivacijo duha in pravi, da ga pretirana skrb za 
telo oslabi. Težke telesne vaje ga izčrpajo, da ni več sposobno 
vztrajno ter pozorno študirati. Predlaga preproste vaje in nas 
napotuje, da se vselej hitro povrnemo od telesa k duhu. Po  
drugi strani pa prava mera oddiha tudi duhu omogoči, da si 
odpočije in pri tem ne otopi. V pismih je razvidno, da je avtor 
bral, narekoval in govoril tudi v času, ko je hodil na sprehode.

Poletna bralna večera v Knjižnici Mengeš
Poleti smo v okviru Društva za študije kontemplativnih tradicij v Knjižnici Mengeš nadaljevali krog bralnih večerov, v kate-
rem spoznavamo antično vrlinsko etiko. Pozorno smo prebirali Pisma prijatelju Luciliju, večera pa zaključili s pogovorom, v 
katerem smo skušali poiskati načela moralno-etičnega življenja in vaje, s katerimi se človek kultivira.

Vabljeni ste, da se nam pridružite na naslednjem bralnem 
večeru, ki bo v torek, 22. septembra, ob 19.30 uri v knjižnici 
Mengeš.

Besedilo: Regina Bokan, 
Društvo za študije kontemplativnih tradicij

»Nikar ne misli, da je vesel, kdor se smeji; duša mora biti 
vesela in vzvišena nad vsem.« 

(L. A. Seneka)

MESEC DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR 

SEPTEMBER 19.9.2015 16.00 KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
PLOŠČAD ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
PARTIZAN MENGEŠ

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

SEPTEMBER 20.9.2015 / POHOD NA URŠLO GORO ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZ TRDINA MENGEŠ 
(ERIKA BORŠTNAR)

SEPTEMBER 22.9.2015 19.45 ODPRTJE RAZSTAVE UMETNIKI ZA KARITAS ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ ŽUPNIJSKA KARITAS MENGEŠ

SEPTEMBER 23.9.2015 18.00
SREČANJE Z OGLEDOM FOTOGRAFIJ LETOŠNJEGA 
TABORA IN PREDSTAVITEV PROGRAMA 
PLANINSKEGA LETA 15/16

V PROSTORIH PD MENGEŠ PD JANEZ TRDINA MENGEŠ

SEPTEMBER 26.9.2015 /

POHOD NA SVETEGA PRIMOŽA NAD KAMNIKOM 
- DOBRODELNA PRIREDITEV MODRIH NOVIC 
(SREDSTVA SE ZBIRAJO ZA MEDOBČINSKO 
DRUŠTVO SOŽITJE)

SVETI PRIMOŽ NAD KAMNIKOM ČASOPIS MODRE NOVICE

SEPTEMBER 26.9.2015 9.00 POHOD PO POTEH DOBENA ZBOR PRI KT BLAŽ NA DOBENU
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO 
(TONE 041 389-536)

SEPTEMBER 26.9.2015 11.00
SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 20. LETNICI 
DELOVANJA DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI 
BOLEZNIMI

KULTURNI DOM MENGEŠ
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI 
BOLEZNIMI

SEPTEMBER
26. IN 27. 
9.2015

9.00 23. SEJEM V MENGŠU V ŠPORTNEM PARKU MENGEŠ KD MIHAELOV SEJEM

SEPTEMBER
26. IN 27. 
9.2015

10.00
GALERIJA NA PROSTEM "SPREHOD OB PŠATI" 
V OKVIRU 23. SEJMA V MENGŠU

STARETOV DREVORED V ŠPORTNEM 
PARKU MENGEŠ

LIKOVNO DRUŠTVO MENGEŠ

SEPTEMBER 27.9.2015 / POHOD NA KAMNIŠKO SEDLO ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZ TRDINA MENGEŠ 
(DAVID MAJCEN 040 236-690)

SEPTEMBER 29.9.2015 19.00 DELAVNICA "NOV ZAČETEK, STRES ALI IZZIV" MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

OKTOBER 3.10.2015 OB 9.30
SLOVENSKI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA 
DEČKE DO 10 IN DO 11 LET IN DEKLICE DO 11 LET

SKAKALNI CENTER ZALOKE V 
MENGŠU

SMUČARSKO SKAKALNI KLUB 
MENGEŠ

OKTOBER 3.10.2015 21.00 AFTER SUMMER PARTY MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO AIA - MLADINSKI 
CENTER MENGEŠ

OKTOBER 4.10.2015 9.00
4. VELIKA NAGRADA OBČINE MENGEŠ V 
KOLESARSTVU

ŠTART IN CILJ PRED STAVBO OBČINE 
MENGEŠ 

KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ 
IN ROG

OKTOBER 8.10.2015
OD 15.30 
DO 18.00

OTROŠKI ŽIV-ŽAV ŠPORTNA PLOŠČAD OB OŠ MENGEŠ OŠ MENGEŠ

OKTOBER 8.10.2015
OD 15.00 
DO 17.30

3. TRDINOV DOBRODELNI TEK ZA ŠOLSKI SKLAD 
OŠ MENGEŠ

ŠPORTNI PARK MENGEŠ ŠOLSKI SKLAD OŠ MENGEŠ

OKTOBER 9.10.2015 17.00
PREDSTAVITEV GASILSKE OPREME, PRIKAZ 
GAŠENJA (PLINSKE JEKLENKE, OLJNE 
EKSPLOZIJE) IN OPERATIVNA VAJA

ŠPORTNA PLOŠČAD LOKA PRI 
MENGŠU

PGD LOKA PRI MENGŠU

OKTOBER 10.10.2015 19.00 KONCERT SEJMARJEV KD MIHAELOV SEJEM
DVORANA KULTURNEGA DOMA V 
GROBLJAH

SEJMARJI KD MIHAELOV SEJEM

OKTOBER 17.10.2015 17.00 MAŠA ZA POKOJNE GASILCE
CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA 
V LOKI PRI MENGŠU

PGD LOKA PRI MENGŠU

OKTOBER 18.10.2015 / POHOD NA KRAŠKI ROB - UŠESA ISTRE ZBOR PRED PROSTORI PD MENGEŠ
PD JANEZ TRDINA MENGEŠ 
(BOŠTJAN 041 602-296)

OKTOBER 18.10.2015 8.00
IZLET V NEZNANO MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA 
SOŽITJE

ZBOR NA PARKIRIŠČU VELE V 
DOMŽALAH

MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
SOŽITJE (INFO BERNARDA 051 
648 548)

OKTOBER 23.10.2015 19.30
KONCERT MOŠKEGA KOMORNEGA ZBORA 
MENGEŠKI ZVON OB 40. LETNICI DELOVANJA

ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ MoKZ MENGEŠKI ZVON

OKTOBER 31.10.2015 9.00 POHOD PO POTEH DOBENA ZBOR PRI KT BLAŽ NA DOBENU
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBENO 
(TONE 041 389-536)

Koledar dogodkov in prireditev v Občini Mengeš - september in oktober 2015
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Pred meseci sva kramljaje posedala. O kakšnem križu in te-
žavah so tudi tekle besede. V njih nisem zaslutil grenkobe, le 
v očeh rahle sence. Zadnje mesece so se poglabljale v jamo, 
katera te, izmučenega, čaka. Pred njo smo številni, ki si nas, 
Lado, zaznamoval z nalezljivim optimizmom.

Slovo od prijatelja Lada Kavčiča
Črke odtekajo v besede, stavke, zgodbe ... belina se preveša v črnino, knjige življenj se tiho spolnjujejo. Žal se je Ladotova 
zaprla prekmalu. Sopotniki pa vemo, česa bo največ v njej: prijateljstva, ki ga je s takim veseljem sejal.

Avtentično mladostno prijateljstvo je dar. Cenimo ga šele, ko 
dozori kraj naših različnih poti. Ko pa se knjiga življenja za-
pre, bolečina udari z vso silo. Pred orošenimi očmi se nizajo 
prizori, še do včeraj le drobna doživetja. Brez njih ostajamo 
nepopisani listi, monotoni mozaiki životarjenj.

Na sliki so veterani košarkarskih maratonov ob 60-ti obletnici TVD Pa rtizan Mengeš, leta 2004. Prvi je bil izveden leta 1978. Od 
leve proti desni: Tomaž Štebe, Lado Gorjan, Lado Kavčič, pred njim Tone Sitar (predsednik košarkarjev), Marjan Štrukelj, Franci 
Zalokar, Martin Osterman.

Mengeš 68, članska ekipa 1973, od leve stojijo: Lado Kavčič, Janez Urbanc, Marko Žerovnik, Leon Jerič, Franci Zalokar, Boris 
Zakrajšek (trener). Čepijo od leve: Tomaž Štebe, Milan Jenčič, Igor Maligoj, Brane Novak, Lado Gorjan.
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Občini Domžale in Trzin do sedaj nista pokazali nobenega inte-
resa za alpsko vodo izpod Krvavca (iz kvote Občine Mengeš). 
Tudi zaradi koristi tako povezanih virov in sistemov – preko 
Občine Komenda tudi s kamniškimi zajetji iz Kamniške Bistri-
ce. Na tak način med drugim niti krvavški vodovod in revitali-
zacija enega vodnjaka in (le) ene vrtine ne izpolnjujejo kriteri-
jev za sredstva iz EU-kohezije (višja kakovost, ekonomičnost, 
predvsem pa varnost in zanesljivost oskrbe prebivalstva).
Glavni 'argument' za tako (ne)gospodarno ravnanje za javnost, 
ker drugega ni, so visoki stroški obnove krvavškega vodovo-
da, ki pa so napihnjeni in glede na 50-letno obratovanje ob 
nizkih stroških niso veliki. Taki so le za (ne)odgovorne v Ob-
čini Mengeš in direktorja JKP Prodnik. Slednji ga označuje za 
brezvrednega in se mu ga ni splačalo niti upravljati. Vsi ostali 
solastniki niti približno ne razmišljajo tako (občine Cerklje, Ko-
menda, Kranj, Šenčur, Vodice).
V Civilni iniciativi Mengeš bomo vztrajno opozarjali in delovali 
za to, da se viri in sistemi povezujejo in da se ohrani oskrba 
Občine Mengeš z alpsko vodo izpod Krvavca. Vse naše vire 
smo pripravljeni v okviru povezanih sistemov deliti z ostalimi. 
Nikakor pa ne pristajamo na neverjetno sprenevedavo delova-
nje – izločanje tako, da pri tem (ne)odgovorni v Občini Mengeš 
nimajo niti toliko poguma, da bi se ob 'preusmeritvi' odpovedali 
solastništvu in vodnim pravicam. Raje spuščajo meglo o stro-
ških, slabi vodi in podobnem. Ob tem pa se graditelji Skupin-
skega vodovoda Krvavec iz Mengša obračajo v grobu, ostali 
solastniki pa se nam ob tako tragikomičnem ravnanju lahko le 
prikrito nasmihajo.
Več o tem in drugem je objavljeno na FB-strani 'facebook.com/
CivilnaIniciativaMenges'.

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

Povezava na domžalske vo-
dnjake in revitalizacija dveh 
od štirih virov za milijone 
in bistveno slabšo vodo od 
alpske izpod Krvavca
Pri tej investiciji oz. revitalizaciji okoli dvajset let starih razi-
skovalnih vrtin je iz že znanih podatkov videti, da gre za zelo 
vprašljivo investicijo, ob čemer pa odgovorni v Občini Mengeš 
še vedno (ne)odgovorno vztrajajo, da pri obnovi Medobčinske-
ga vodovoda Krvavec ne bodo sodelovali, kljub temu da so 
največji (30 %) solastniki z enakim deležem vodnih pravic. 
Pravni sistem, država, Občinski svet Občine Mengeš in drugi 
solastniki tako dvoumno ravnanje dovoljujejo, ignorirajo oz. iz-
koriščajo in uzurpirajo. Večina ljudi je nezainteresiranih. Žal! 
In škoda za našo prihodnost. Kakovost vode ni primerljiva z 
alpsko vodo izpod Krvavca. Na sliki sta prikazana dva izseka 
iz hidrogeoloških pogojev Č-5 in VDG-3. Slednji naj bi bil v 
avgustu že vključen v redno oskrbo vodovodnega sistema v 
Občini Mengeš.

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

Podoživljanje Ladota je moj spomin. Vsakdo ga bo ohranil 
po svoje. Samo jaz pa vem, da se danes poslavljam od 
najdražjega mladostnega prijatelja.
Veliko bi se lahko še družila. Pravi prijatelji se ne vprašu-
jejo o trdnosti opore, a nanj sem se vedno lahko zanesel. 
Znal je poslušati, pomagati, nauk pa hudomušno zabeliti. 
Skuštran dobrodušnež, dolgin spretnih rok, bistre glave in 
moči kolosa. Iz mladeniča je dozorel v pozornega Marin-
kinega moža, sinovoma v skrbnega očeta. Razburkano ži-
vljenje ga ni odvrnilo od doma pridobljenih vrednot.
V imenu generacije nadobudnih mengeških košarkarjev, 
prijateljev iz mladosti, se Ladotu zahvaljujem za vse, kar 
nam je dal. Nadvse smo ga cenili, ker nas je s srčnim pri-
stopom vedno znal pridobiti za pravo stvar.
V njihovem in svojem imenu – svojcem, ženi, sinovoma – 
izrekamo najgloblje sožalje.

Besedilo: Janez Urbanc
Foto: Tomaž Štebe
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RCERO-L in 
občine pristopnice 
se bodo poročile za 
30 let – pazite na 
svoje denarnice
Ali sploh mislimo resno s cilji za manj/nič odpadkov oz. zni-
žanjem stroškov storitev? RCERO-L in TEŠ 6 imata polno 
skupnih slabosti!

To so samo nekatera od vprašanj in skrbi, ki se porajajo ob 
zelo nekritičnem potrjevanju 'poroke ravnanja z odpadki' Ob-
čine Mengeš z RCERO-L/Mestno občino Ljubljana oz. Snago 
Ljubljana. Tudi vse ostale občine na čelu z MOL bi se mo-
rale spraševati podobno. Zavedati bi se morale srednje- in 
dolgoročnih okoliščin, ko se odločajo o sistemu, tehnologiji, 
razvoju, stroških, odnosu do okolja – ciljih ravnanja z odpad-
ki! Med drugim tudi, če resnično nameravajo udejaniti, ne le 
zaradi všečnosti, dobre in uveljavljene prakse v tujini, pa tudi 
že nekatere v Sloveniji.
Na njihovi spletni strani www.recero-ljubljana.eu so objavili 
zgled, ki naj bi mu sledili: »Nekatere italijanske občine, iz 
provinc Priula in Treviso, so si zastavile ambiciozne »zero 
waste« cilje. Do leta 2022 želijo na območju obeh provinc, 
kjer je skupaj 500.000 prebivalcev v 50 občinah, ločeno 
zbrati kar 96,7 % vseh komunalnih odpadkov in jih predelati 
za ponovno uporabo. Hkrati želijo doseči, da bi leta 2022 
vsak prebivalec ustvaril le 10 kg mešanih ostankov odpadkov 
na leto.«.
Z RECO-L pa se dogajajo scenariji in dejanja, ki tem ciljem 
(naših sosedov) ne sledijo. Prav nasprotno. Pred petnajstimi 
leti izbrana tehnologija je danes zastarela. Podobno kot v 
primeru TEŠ 6 je ta glede na okoliščine neprimerna. RCERO 
v Ljubljani bo ostanke odpadkov, tiste, ki jih ni možno, ali 
jih naj ne bi bilo možno, predelati, z anaerobnim postopkom 
(prekuhavanjem) obdelal. Namesto, da bi z že leta uvelja-
vljenimi učinkovitejšimi, stroškovno in okoljsko primernejšimi 
tehnologijami (aerobno oz. termično), izkoristil vso energet-
sko vsebino ostankov odpadkov.
'Poroko' (osnutek odloka o koncesiji, ki je osnova za ustrezno 
pogodbo – prenos dosedanje koncesije od JKP Prodnik na 
Snago Ljubljana) sem kritično zavrnil, glasoval proti, iz na-
slednjih razlogov:

• Kljub zastarelosti  tehnologije in nameri o bistvenem 
zmanjšanju ostankov odpadkov (zero waste), ki se ločeno 
ne zbirajo in predelujejo, se sklepa koncesija za 30 let. 
Ob predvidevanju nespremenjenih količin odpadkov, ker so 
za predvideno tehnologijo potrebne, da se pokrijejo stroški 
obratovanja. Ob tem, da bodo/bomo, pri pričakovanih in 
zaželjenih manjših količinah, plačevale občine (beri upo-
rabniki) penale (višje račune) zaradi dobavljenih manjših 
količin, ker bomo/smo ozaveščeni in zmanjšujemo količine 
odpadkov, ki se ne ločujejo – kar so popolni absurdi glede 
na lepe besede o 'nič odpadkih' in da so nižje cene javni 
interes (EU direktiva)!!! RCERO-L bi moral dolgoročno in 
srednjeročno s konkurenčnimi cenami (posodobitvami) pri-
dobivati ustrezne količine odpadkov na trgu, namesto, da 
je delovanje naravnano monopolno in v nasprotju s cilji po 
čim manj odpadkov.

• Niti ob uvedbi postopka potrjevanja koncesije ('poroke') ni 
znana dejanska cena (stroški) storitve, ker so vse kalkula-
cije stare, projekt pa se vleče najmanj od leta 2000!!

• Ni predvidena možnost izstopa – odstopa od koncesijske 
pogodbe brez odškodnine, zaradi nekonkurenčne cene, kar 
je v nasprotju s prakso, npr. pri energentih, kjer velja prost 
trg nakupa! Količine in način predaje odpadkov bo določal 
(politični organ) Svet RCERO-L!?

• Vsa amortizacija, ki jo bomo plačevali v občinah pristopni-
cah, gre v Ljubljano, v Snago kot investitorico!

• Niso predstavljene druge, konkurenčne, možnosti; tako 
tehnološko, stroškovno, cenovno.

• Postopek sprejemanja je uveden v zadnjem trenutku z ra-
čunico, da bo v časovni stiski in navajanju enostransko (na-
vijaških) razlogov za potrditev, vsa zadeva šla lažje in manj 
premišljeno (kritično) 'skozi' glasovanje na svetih občin.

• Nismo dobili odgovorov na vprašanja: Kdo v Sloveniji ali v 
Evropi uporablja enako anaerobno tehnologijo (kuhanje)? 
Katere so konkurenčne tehnologije, predvsem aerobne  
tehnologije in tehnologije vplinjanja (glej www.gasification.
org, www.columbia.edu/cu/earth) in podobne? Kakšne so 
dobre prakse? Kaj je s sledenjem dobrim praksam, ki jih 
navajajo? In podobno.

• Ni niti sledi o tem, da bi uporabnike motivirali in bi bilo za-
računavanje smetarine (opravljena dejanska storitev) dolo-
čeno glede na dejansko oddane količine, vsaj na volumen, 
če ne na težo, ki je osnovno merilo za zaračunavanje. Sedaj 
pa plačujemo po povšalu volumen polne črne 'kante' s po-
računavanjem glede na težo, ki je povsem nesorazmerno 
in krivično ter daleč od dejansko opravljene storitve – teže 
odpadkov, ki jih izvajalec prevzame, ko izprazni črno 'kan-
to'!

• Že danes so nekateri (prehrambeni) izdelki pakirani v em-
balažo, ki je stoodstotno biološko razgradljiva in primerna 
za kompostiranje.

• Poglejte, koliko odpadkov imate v črni in koliko v rumeni 
'kanti'. In koliko je tistih, ki jih oddate v črni 'kanti' pa imajo 
energetsko vrednost (t.i. 'resource') – ob primerni tehno-
logiji izrabe. Torej, koliko manj bi vam lahko (morali) za-
računati za ravnanje s temi ostanki ostankov odpadkov, 
ki se naj ne bi ponovno uporabili, pa imajo (ob primerni 
tehnologiji) ekonomsko vrednost?

• Skladno z direktivo EU (2008/98/ES bi moralo biti zniže-
vanje stroškov storitev v javnem interesu.
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• Občina Postojna, na primer, ni sprejela vabila za podelitev koncesije javnemu 
podjetju Snaga Ljubljana zaradi nejasnosti in dolgoročno slabo garantirane 
konkurenčne cene izvajanja storitev.

Kot zaključek vse te kolobocije, ki ima kar nekaj sorodnosti s proslulim TEŠ 6, 
s katerim sem se ukvarjal ob zavzemanju za revizijo projekta pred odločanjem 
o poroštvu, menim, da bi morali ob tako resnih okoliščinah neobremenjeno in 
neodvisno pretehtati, kaj je najbolj modro storiti. Naj navedem primer iz ZDA, 
ki sem ga doživel sam na obisku sežigalnice ob mestu Euclid blizu Clevelanda, 
s katerim je bila nekaj časa povezana nekdanja Občina Domžale. Že zgrajeni in-
cinerator so enostavno razstavili/zaprli, ker ni ustrezal spremenjenim predpisom 
fereralne vlade! Pred dvajsetimi leti. Podobno Vlada na Floridi, pred desetimi 
leti, ni dovolila zasebnim investitorjem graditi termoelektrarne na premog, ker 
niso uspeli dokazati, da je 'kurjenje premoga' učinkovitejše kot energija iz ob-
novljivih virov.

Besedilo: mag. Tomaž Štebe

Mengeška krožišča
Tole je samo pripis na članek o prometni varnosti v Mengšanu št. 7, na tretji 
strani. S krožišči je narobe samo to, da sta v njih dva vozna pasova v isto smer, 
vanj pa pripelje in odpelje le eden.

Večina obvoznice ima polno črto, prometa v obe smeri je precej, in tako je kro-
žišče edina priložnost za prehitevanje počasnejših. To si privošči celo kak tovor-
njak. Ob tem so še kolesarji in vsaj na tri stvari razpršena pozornost je seveda 
slaba pozornost. Glavni, v resnici edini namen krožišč, je umirjanje prometa in 
njegov tekoči potek, torej varnost. Lep primer je cesta od Tomačevega proti 
Žalam. V vsako smer tečeta dva pasova in enako imajo krožišča dva pasova. 
Drugo je kamniško na Perovem: en vozni pas se zlije v krožišče z enim voznim 
pasom. Na teh krožiščih se komaj kdaj kaj zgodi. Svojevrstna umetnina je dvo-
pasovno krožišče na Duplici. Po vrsti karambolov so mu dodali kup usmerjeval-
nih stožcev, da je postalo približno varno. Predlog za naša krožišča: odstraniti 
vmesno prekinjeno črto, z bočnima črtama optično nekoliko zožiti cestišče in 
močneje poudariti kolesarski krog. Nič počasnejši ne bomo, le varnejši. Formu-
lo 1 pa na dirkališča!

Besedilo in foto: Tone Škarja

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,

še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je, 

naučiti se živeti brez njega.

ZAHVALA

ob izgubi našega dragega 

Janeza Brojana

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in ga pospremili na 

njegovi zadnji poti.

Hvala sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sovaščanom Dobena 

in Loke, sodelavcem in znancem 
za izrečeno sožalje, čustven stisk 
roke, topel objem in za darovano  
cvetje, sveče, sveto mašo, Karitas 

in denarni prispevek.

Hvala gospodu župniku za lep 
obred, pevcem za presunljivo 

zapete pesmi ob slovesu, 
trobentaču za občuteno zaigrano 

tišino, Veteranom vojne za 
Slovenijo, PGD Loka in Trzin in 
posebna zahvala Stoparjem za 

ganljivo zadnjo pesem.

Vsem in vsakomur posebej še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi
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Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila

si neizmerne lepe,
drage nam spomine.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage 
mame, tašče, babice in prababice

Ivanke Užmah,
roj. Podlogar

hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti ter darovali 

cvetje in sveče.

Hvala g. župniku za lepo 
opravljen obred, patronažni 

sestri Mirjam in dr. Kovačevi za 
spremljanje njene lepe starosti. 

Hvala pevcem Krt 
za lepo odpete pesmi ter 

kolektivu Verbančič za vodenje 
in organizacijo pogreba.

Posebna zahvala pa Jani, Marjeti, 
Nataši in Barbari iz Doma počitka 

Mengeš, ki so skrbele zanjo 
in ji krajšale dopoldanske ure.

Vsi njeni

Lep, dolg in vroč poletni dan,
a tragično zaznamovan je bil,

ko utihnil je tvoj glas,
in si za vedno odšel od nas.

ZAHVALA

Poslovili smo se od

Antona Travna

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 
so ga pospremili na zadnji poti, 

darovali cvetje, sveče in za maše.
Iskrena zahvala za govor 

predsedniku PGD Topole, Francu 
Bergantu, in vsem gasilcem 

ter pevcem za sodelovanje pri 
pogrebu.

Hvala tudi gospodu župniku 
Janezu Avseniku za poslovilni 

obred

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

Poslovili smo se od

Antonije Majcen

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki so jo spremili na zadnji 

poti, darovali sveče, cvetje, za 
maše in v dobrodelne namene. 

Posebej hvala g. Liparju za govor, 
upokojenskemu pevskemu zboru 

Stane Habe iz Domžal, dr. Gabrieli 
Kovač-Mohar, osebju Doma 

upokojencev Mengeš in g. Babiču 
za poslovilni obred.

Vsi njeni

Zahvala za go. Užmah bi morala biti 

objavljena v julijski številki Mengšana. 

Za napako se opravičujemo.
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Toplina tvojega srca 
in tvoja ljubezen

ostajata vedno z nami.

ZAHVALA

V 72. letu nas je tiho zapustil naš 
dragi mož, ata in dedi 

Franc Berlic

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in spremstvo 

na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se pevcem, 

trobentarju za zaigrano Tišino in 
g. župniku za poslovilni obred.

Vsi njegovi

Ti ne veš, kako pogrešamo te mi,
spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je 
v 84. letu starosti sklenil 

naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek in stric

Peter Habjan,
po domače Bidov Peter 

iz Mengša, Prešernova 29

Vsem iskrena hvala, ki ste 
darovali za svete maše in sveče.
Hvala g. Babiču za lepo opravljen 

pogrebni obred. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti. Vsem skupaj hvala in 
vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi

Bolečina se da skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le ljube mame
nam nihče več ne more vrniti.

ZAHVALA

5. julija nas je v 89. letu starosti 
za vedno zapustila naša draga 

mami, babica, prababica, sestra 
in teta

Antonija Urmaš,
roj. Burja 

iz Loke pri Mengšu

Ob tej boleči izgubi se 
iskreno zahvaljujemo vsem, 

ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na 

njeni zadnji poti.

Še posebej se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam ob njeni 
težki bolezni stali ob strani 

in nam nesebično pomagali.
Hvala PGD Loka in g. župniku, 
hvala za vse darovano cvetje 
in sveče ter druge darove.

Še enkrat vsem 
in vsakemu posebej 

iskrena hvala.

Vsi njeni
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Srce tvoje več ne bije,
bolečine ne trpiš,

nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.

Dom je prazen in otožen,
ker te med nami ni.

ZAHVALA 

V 91. letu se je poslovila 
mama, tašča, babica, 

prababica in teta

Marija Zrnel,
rojena Plevel,

iz mengeške stolpnice

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane 

denarne prispevke v 
dobrodelne namene, cvetje, 

sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se duhovnemu 
pomočniku, pogrebni službi,  
pevcem, trobentaču, Zvezi 

borcev in Društvu upokojencev 
Mengeš za lepo opravljen 

pogrebni obred.
Zahvaljujemo se tudi vsem, 

ki ste se od nje poslovili 
in jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Vsi njeni

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,

ko v njej boš počival.
In v naši zavesti 

prižgal luči spominu.

ZAHVALA

V 87. letu starosti 
nas je zapustil naš dragi dedek, 

pradedek in tast

Franc Vidic,
Bičev ata
iz Mengša

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, 

prijateljem, znancem in vsem, 
ki ste ga imeli radi, za izrečena 
sožalja in tolažilne besede, za 
darovano cvetje, sveče, svete 
maše in spremstvo na njegovi 

zadnji poti.
Zahvaljujemo se konjenikom, 

gasilcem, zvezi borcev, pevcem, 
trobentaču in g. župniku za 

poslovilni obred.

Vsi njegovi

Tako tiho, skromno si živela, 
takšno tudi si življenje imela, 
zdaj rešena vseh si bolečin, 

za tabo ostal bo lep, 
a boleč spomin.

ZAHVALA

Poslovili smo se od 

Marije Podgoršek,
roj. Jagodic

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki ste jo pospremili 

na zadnji poti, darovali cvetje, 
sveče, za svete maše ter darovali 
v Karitas. Hvala gospodu župniku 

Štefanu Babiču za poslovilni 
obred. Hvala patronažni sestri 
Mirjam, še prav posebej pa se 
zahvaljujemo doktor Gabrijeli 
Kovač Mohar za njene obiske 

na domu ter tople besede, ki so 
mamo Mici zelo razveselile.
Hvala vsem ožjim sosedom, 
ki ste si vzeli čas za kakšen 

pogovor, ker ste vedeli, da vas 
je bila mama zelo vesela.

Vsi njeni domači



NEDELJA, 4.10.2015 od 9.00
v MENGŠU

4. VELIKA NAGRADA OBČINE MENGEŠ



           Kulturno društvo MIHAELOV SEJEM Mengeš

                               23. SEJEM V MENGŠU
    25. - 27. september 2015 V Mengšu, kjer je glasba doma, je vedno bogata bera 

         PETEK, 25. september 2015 obsejemskih dogodkov, ki bodo potekali pod šotorom in 
20:00 BAC KVINTET na prostem: na šolski ploščadi, v drevoredu in 
21:00 MAMBO KINGS -  pravi band za pravi petkov žur  / vstopnina: 3 €/ na zelenici ob igrišču.

         SOBOTA, 26. september 2015 Program za otroke na ploščadi pri OŠ
9:00 Začetek 23.sejma Otroške zabavne dogodivščine na mengeškem sejmu
9:30 Pozdravni nagovori, fanfare - dvig sejemske in občinske zastave sobota, 26. septembra 2015, ob 14.30:

SLAVNOSTNO ODPRTJE 23. SEJMA V MENGŠU POGUMNI JELEN 
10:10 GODALNI ORKESTER GŠ MENGEŠ  /mentor: Hervin Jakončič/  V predstavi bodo otroci pomagali da se bo tudi poredni … 
10:40 UČENCI DIATONIČNE HARMONIKE - šola Roberta Stoparja navdušil za pravi odnos do okolja. 
11:20 TROBENTICA - mladi narodno-zabavni ansambel

12.30 VLEČENJE VRVI ( ekipe društev iz občine Mengeš) nedelja, 27. septembra 2015 , ob 14.30:
14:00 9. FESTIVAL VETERANSKIH GODB GUSARJI  

Predstavile se bodo veteranske godbe iz Velenja, Ljutomera, Laškega, Napeto in zabavno: gusarji se nikogar ne bojijo, 
Žalca, veterani Štajerske, Ljubljanski veterani in jubilanti - toda zaklad je tokrat nekaj čisto posebnega … 
veterani Mengeške godbe Po predstavah: obisk živali Družinskega gledališča Kolenc

17:30 Nastop folklornih skupin, pevcev in tamburašev: 
 FS Svoboda Mengeš, PZ Rž, FS in tamburaši KUD Januševec, 
Savski Marof - Hrvaška, FKD Lukovica sobota, 26., in nedelja, 27. septembra 2015:

20:00 Za dobro voljo in veselo plesno vzdušje bodo poskrbeli prekaljeni parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš:
 glasbeni mački SLOVENSKI MUZIKANTI in za še precej več, kot le LUNA PARK
"… tiste tri besede" MLADI DOLENJCI Predstavitev avtohiš

         NEDELJA, 27. september 2015 Ustvarjalnice:  sobota, 26., in nedelja, 27. septembra 2015:
9:00 SV. MAŠA pod šotorom, na čast farnega zavetnika Sv. Mihaela drevored, zelenica ob ploščadi:

11:00 KLUB HARMONIKARJEV STOPAR Galerija na prostem :  Likovno društvo Mengeš
11:45 Plesno navijaški trenutki z  V.I.P. Leaders Spretnosti in znanja: rokodelske delavnice  
12:00 Ognjemet polk, vse od vznožja Golice na avstrijski strani - do Mengša, Poslikavanje obraza: od 10.00 do 18.00

z ansamblom  UNTERKÄRNTNER POWER
12:50 KONTRABANT: nastop skupine, ki neguje in združuje kakovostno

  akustično etno, folk, country in druge zvrsti glasbe Ob Kulturnem domu in v Športnem parku bo na stojnicah
13:50 V Mengšu, kjer harmonika je doma, Mihaelovo društvo ponudba izdelkov domačega porekla, domače

HARMONIKARSKI ORKESTER ima in umetnostne obrti,  izdelkov s kmetij  in drugih domačih
15:00 Hišni ansambel AVSENIK kakovostnih izdelkov - ne bo manjkalo tekstilnih izdelkov in 
16:00 Tradicionalni: nedeljski, sejemski - koncertni nastop:  izdelkov za vsakodnevno uporabo.

MENGEŠKA GODBA  /dirigent: Dimitrij Lederer/
PODELITEV PRIZNANJ IZVIRNIM STOJNICAM POKROVITELJ  23. SEJMA:

17:30 Veselo in po domače, ob zaključku 23. sejma:      
SICER, Trio ŠUBIC, SEJMARJI, KERLCI

Na stojnicah Turističnih društev se lahko seznanite z 
njihovo dejavnostjo in poskusite domače dobrote. Organizatorja prireditve 23. sejem v Mengšu:

Kulturno društvo Mihaelov sejem, Mengeš: mihaelov.sejem@gmail.com

TOMA, gostinske storitve, Boštjan Zadravec, s.p.: toma.prireditve@siol.net


