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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju
v občini Mengeš: članki morajo biti opremljeni s
polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in
dopisano telefonsko številko, na kateri je mogoče
preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu s svojo
uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi
pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja,
spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja
nenaročenih prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne
honorirajo. Treba 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 formatu .jpg,
in velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek
o vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina
prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki,
v vsakem primeru pa je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za naslednjo številko je
zadnji dan v mesecu. Prispevek, oddan po tem roku,
ne bo objavljen v tekoči številki. Hvala za vaš trud!
Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 30. junija
2022.
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Največji gasilski
dogodek v Sloveniji
Sloveniji in slovenskim gasilcem je bila v letošnjem letu dodeljena velika
čast in hkrati odgovornost organizacije mednarodnega gasilskega tekmovanja, ki ga gasilci imenujemo kar gasilska olimpijada. Tako se bo od 17.
do 24. julija v Celju zbralo prek 3100 tekmovalcev in več kot 100 članov
sodniškega zbora iz vseh evropskih držav, sodelovalo pa bo tudi prek
1000 slovenskih gasilcev in drugega osebja v vlogi vodnikov, prevajalcev,
organizatorjev prehrane in drugega podpornega osebja.
Za nas gasilce je to seveda največji dogodek, ki se odvija vsake štiri leta in na
katerem samostojna Slovenija sodeluje že od leta 1993 zelo uspešno, saj so ekipe
na vseh olimpijadah zasedle najmanj eno, običajno pa več najvišjih uvrstitev, zato
je mednarodna organizacija CTIF Sloveniji kot večkratni nosilki najvišjih priznanj
tudi zaupala zahtevno nalogo izvedbe tekmovanja.
Tekmovanje si je vsekakor vredno ogledati, saj poleg prostovoljnih nastopajo tudi
poklicni gasilci, vsi pa pokažejo vrhunsko pripravljenost, tako da gledalci sami od
sebe v duhu navijajo in občudujejo prikazane veščine, kar bo tokrat še posebej
dobrodošlo, saj se bo tekmovanje dogajalo doma, v naši neposredni bližini.
Sam sem bil kot tekmovalec udeleženec štirih gasilskih olimpijad in lahko iz lastnih
izkušenj povem, da si je tekmovanje vredno ogledati in doživeti pravo navijaško
vzdušje, seveda pa tudi pozdraviti zmagovalne ekipe, ki bodo, v to sem prepričan,
tudi tokrat večinoma slovenske.
Zatorej vabljeni na pravo olimpijsko doživetje.
Janez Koncilija
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V občini Mengeš
povabilo za pozno
košnjo cvetlic in
grmovnic
Ob svetovnem dnevu čebel, ki je potekal v petek, 20. maja
2022, že četrto leto zapored, je tudi Občina Mengeš opozorila
na pomen paše za čebele. Franc Jerič, župan Občine Mengeš,
je povedal: »Na občini že nekaj let prakticiramo pozno košnjo
cvetočih travnikov in urejanje grmovnic. Posebej smo pozorni na medovite rastline, da so del novih zasaditev oziroma
zelenih območij v občini.«

Je res samoumevno?
Če pomislimo, nam življenje pogosto teče po ustaljenih tirnicah. Zato se zgodi, da večkrat ne opazimo truda in predanosti
ljudi, ki nas spremljajo. Morda tiči razlog tudi v tem, da način
življenja in okolje tako močno vplivata na nas, da vse skupaj
postaja samoumevno in vsakdanje. Pogosto nam zaradi tega
niti ne uspe zaznati vsega, kar se dogaja nam in okoli nas.
Vsekakor nas samoumevnost lahko tudi «zapelje«, saj oblikuje
tudi naše odnose, s tem pa lahko odnosi med nami postajajo vsak
dan neopazno bolj zapleteni. Vendar se pogosto izkaže, kako v
življenju marsikaj ni samoumevno. Če samo malo spremljamo
vsakdanje dogodke, lahko vidimo, kako je vse nepredvidljivo.
Zato menim, da je prav in dobro, ozreti se malo okoli sebe, ob
tem pa zaznati vse tiste drobne stvari, ki se prepogosto zdijo
vsakdanje. Žal je tudi res, da so najbolj pogosto neopažena prav
tista vsakdanja dela, ki nam življenje poenostavljajo. Morda je
najbolj tipičen primer »gospodinjsko« delo, brez katerega bi
marsikatera družina težko shajala in bi se marsikateri moški
znašel v »stiski«. In še bi lahko našteval.
Tokrat želim izpostaviti predvsem letošnje občinske nagrajence
in jim iskreno čestitati. S svojim delom dokazujejo, kako je z
voljo, energijo in nekaj navdušenja mogoče preseči povprečje.
Vsekakor gre posebna čestitka g. Janezu Peru, dobitniku naziva
častni občan Občine Mengeš. Ob tem ne gre pozabiti tudi na vse
tiste, ki se ravno tako trudijo za boljše počutje in življenje v naši
občini. Pa naj bo to v društvih, doma, ali kjer koli pač puščajo
sled svojega dela. Prepričan sem, da je za dopolnjevanje in našo
obogatitev pomembno, da v življenje in delo vključujemo tudi
mlade, ki se še preizkušajo in iščejo v svojih začetkih življenja. S
tem damo tudi njim priložnost, da sami ugotovijo, da v življenju
ni vse samoumevno, ampak se je treba za marsikaj potruditi.
To je zanje lahko delček poti in spoznanj, da lahko ovrednotijo
svoje delo in delo drugih.
Spoštovani bralci, naj bodo izkušnje tiste, ki jih poskušajmo razumeti, jih opredeliti in se ob tem čim bolj zavedati, kaj imamo, saj je
življenje skrivnostno, pa vendarle je to pot, po kateri hodimo vsi.
Besedilo: Bogo Ropotar, podžupan
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Občina Mengeš podpira delovanje Čebelarskega društva Mengeš
tudi z vključevanjem medovitih rastlin in grmovnic v zelene oaze
občine. Hkrati pa se je ob 4. svetovnem dnevu čebel odločila, da
povabi tudi občanke in občane, da v urejanje okolice vključujejo
medovite rastline in se na delu cvetočih travnikov, ki jih ne uporabljajo za prehod in igro, odločajo za pozno košnjo. Franc Jerič,
župan Občine Mengeš, je pri tem pohvalil občanke in občane:
»Kar nekaj hiš v občini ima posebna območja, kjer medovite
rastline cvetijo oziroma so namenjene paši čebel in se jih ne
kosi. Za to se odločajo, ker so z obiskom čebel oprašene tudi
druge rastline, ki so pomembne za pridelavo sadja in zelenjave.«
V letu 2021 so člani Čebelarskega društva Mengeš ob svetovnem dnevu čebel postavili učne table, na katerih so predstavili
pomen čebel v vsakodnevnem življenju, posebej v kmetijstvu pri
zagotavljanju biotske pestrosti rastlin. Na postavljenih tablah
je razviden zgodovinski razvoj čebelarjenja od prazgodovine do
danes, opisana sta velika predstavnika sodobnega čebelarstva
Peter Pavel Glavar in Anton Janša ter društvo z društvenim čebelnjakom in delom v društvu, posebej so prikazani tudi čebelji
pridelki. Table so postavljene na parkirišču pri Župnijskem domu
oziroma pred mrliškimi vežicami.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

Učne table o čebelah;
zgodovinski razvoj
čebelarjenja s poudarkom
na dveh predstavnikih –
Petru Pavlu Glavarju in
Antonu Janši; pomen čebel
v vsakodnevnem življenju in
delo v društvu s prikazom
čebeljih pridelkov.

ZD Domžale
priporoča
uporabo aplikacije
doZdravnika
V Zdravstvenem domu Domžale ponovno opozarjajo, da
se je za vse storitve treba naročiti. Mag. Renata Rajapakse,
direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je pojasnila: »Do
sedaj je v glavnem naročanje potekalo preko telefona. V času
epidemije smo vzpostavili nov telefonski sistem, da vas
lahko v primeru zasedenih linij v času naročanja pokličemo
nazaj. Sedaj pa vsem pacientkam in pacientom predlagamo novo možnost za naročanje na pregled, to je aplikacija
doZdravnika. V aplikaciji lahko urejate tudi bolniški stalež,
e-recepte in e-napotnice ali dostopate do dokumentov v
zdravstveni kartoteki.« Sistem naročanja prek aplikacije
doZdravnika je možen tudi v laboratoriju Zdravstvenega
doma Domžale.
Uporaba aplikacije doZdravnika
Uporaba aplikacije je varna in omogoča dostop od kjer koli in
kadar koli, neodvisno od trenutne zasedenosti osebja.
Aplikacija beleži vsako posamezno aktivnost in o tem tudi samodejno obvešča pacienta in zdravnika.

Storitve, ki jih omogoča aplikacija doZdravnika, so:
• Pošiljanje sporočil osebnemu zdravniku
S pomočjo aplikacije doZdravnika lahko osebnemu zdravniku
enostavno in varno pošljete sporočila kadar koli v dnevu, brez
prilagajanja urniku ambulante in čakanja na prosto telefonsko
linijo ambulante.
• Podaljšanje veljavnosti obnovljivega recepta
Ko potrebujete podaljšanje veljavnosti obnovljivega recepta,
enostavno pustite naročilo osebnemu zdravniku, po predpisu
recepta prejmete obvestilo o tem in nato dvignite zdravila v
lekarni.
• Naročanje napotnic za kontrolni pregled pri specialistu
S pomočjo aplikacije lahko kadar koli v dnevu prek mobilnega
telefona, računalnika ali tablice pri osebnem zdravniku naročite novo napotnico, če jo potrebujete za naslednji kontrolni
pregled.
• Odprtje bolniškega staleža
Elektronsko, brez čakanja na telefonsko zvezo ali brez obiska
osebnega zdravnika, sporočite, da ste zboleli, in prosite za odprtje bolniškega staleža.
• Varen elektronski dostop do dokumentov v zdravstveni
kartoteki
Medicinske dokumente, izvide pregledov ali preiskav pri specialistih lahko brez pošiljanja po pošti ali osebnega obiska
prejmete v aplikaciji doZdravnika.si. Dostop do dokumentov
je varen in zaupen.
• Naročanje samoplačnikov na laboratorijske storitve
V Zdravstvenem domu Domžale poteka prek aplikacije doZdravnika tudi naročanje samoplačnikov na laboratorijske storitve, izjemoma je možno naročanje na laboratorijske storitve
po T: 01 7245 236 ali E: laboratorij@zd-domzale.si.

Enostaven postopek registracije
Na spletni strani https://dozdravnika.si/ s klikom na povezavo
»Nimate računa? Ustvarite ga.« odprete obrazca za registracijo.
V obrazec za registracijo vnesete elektronski naslov, ime in
priimek, spol, rojstni datum, telefon, številko zdravstvene izkaznice, geslo, ponovite geslo in s strinjanjem s pogoji potrdite kreiranje računa.
Nato na e-naslov prejmete povezavo za potrditev profila. S
klikom potrdite svojo identiteto in se nato na spletni strani
https://dozdravnika.si/ prijavite z e-naslovom in geslom ter
začnete z varno uporabo aplikacije »doZdravnika«.

Vljudno vabljeni, da preverite prednosti, ki jih ponuja aplikacija doZdravnika.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

V obrazec za registracijo vnesete elektronski
naslov, ime in priimek,
spol, rojstni datum,
telefon, številko zdravstvene izkaznice,
geslo, ponovite geslo
in s strinjanjem s pogoji potrdite kreiranje
računa.
Aplikacija omogoča pošiljanje sporočil izbranemu
zdravniku, urejanje bolniškega staleža, naročanje zdravil v stalni terapiji, naročanje kontrolne
napotnice pri specialistu, prejem zdravstvene
dokumentacije iz različnih zdravstvenih ustanov
in prejem EU COVID-19 potrdila o cepljenju, testiranju s PCR- ali HAGT-testom.
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Ob občinskem prazniku

O spremembah na volilnem parketu in
obljubah, ki se srečajo z realnostjo
V nedeljo, 29. maja 2022, na rojstni dan Janeza Trdine, je občina Mengeš z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo
občinskih priznanj v Kulturnem domu Mengeš obeležila občinski praznik Občine Mengeš. Prisotne je najprej nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Občinski praznik je na dan rojstva Janeza Trdine, ki zaznamuje številne
dejavnosti v občini, ne samo z vsebinami in svojim delom, ampak so po njem društva tudi poimenovana.« Sledila je
podelitev priznanj Občine Mengeš: Evelin Greblo in Glasbena sekcija KD Mihaelov sejem – sejmarji sta prejela znak
Občine Mengeš, Marjan Šinkovec je prejel zlato priznanje Občine Mengeš in Janez Per naziv častnega občana Občine
Mengeš. Osrednja slovesnost se je nadaljevala s koncertom Mengeške godbe, ki je vključeval tudi nastop pevskih
solistov, članov godbe Maje Keržič in Žana Avblja. Prireditev se je zaključila z druženjem v preddverju Kulturnega
doma Mengeš.
je kar nekaj projektov tudi na drugih področjih, začeli bomo z
rekonstrukcijo Slovenske ceste, nadaljuje se gradnja regionalne
kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana …«
Nato je sledila podelitev priznanj, kot prva je priznanje, znak
Občine Mengeš, prejela Evelin Greblo, ki je izjemne rezultate na
glasbenem tekmovanju potrdila z interpretacijo in brezhibnim
nastopom na odru Kulturnega doma Mengeš.

Prireditev se je začela v deževnem vremenu, zato Mengeška
godba ob prihodu ni pozdravila udeleženk in udeležencev osrednje slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj pred Kulturnim domom Mengeš. Osrednje slovesnosti se je, med drugimi
povabljenimi gosti, udeležil tudi Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda.
V prvem delu, v času slavnostnega nagovora in podeljevanja
občinskih priznanj, je bila na odru veteranska sekcija Mengeške
godbe, ki je v uvodnem delu skrbela za glasbeno popestritev
programa.
Najprej je prisotne nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki se je v svojem govoru poleg pomena Janeza Trdine za
občino Mengeš dotaknil tudi volilnega leta, predvsem obljub, ki
smo jih deležni: »Obljube so nekaj, realnost oziroma možnost
njihove realizacije pa povsem nekaj drugega. V občini nadaljujemo s smelimi projekti, z gradnjo nove jedilnice in kuhinje ter
drugih prostorov, ki jih potrebuje osnovna šola. V zaključni fazi
je tudi projekt ureditve vhoda in drugih elementov šole, ki so
se v preteklosti urejali stihijsko, v enotno celoto, ki bo predstavljala tako veliko šolo, kot je Osnovna šola Mengeš. Seveda pa
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Evelin Greblo je učenka Glasbene šole Domžale. V
šolskem letu 2021/2022 obiskuje 4. razred klavirja in 3.
razred harfe. Kot harfistka se je pod mentorstvom prof.
Urške Križnik Zupan udeležila državnega tekmovanja
mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG 2021 v
maju 2021, na katerem je v I.a kategoriji (najmlajši
tekmovalci) osvojila 100 točk, kar pomeni absolutno
1. mesto, 1. nagrado, zlato plaketo. Strokovno žirijo
je navdušila do te mere, da so ji podelili posebno
priznanje za najbolj obetavno tekmovalko in posebno
priznanje za doseženih 100 točk.

Sledila je podelitev znaka Občine Mengeš Glasbeni sekciji KD
Mihaelov sejem – sejmarji za več kot trinajstletno predano
delo, za katero so prejeli tudi številna priznanja in nagrade v
Sloveniji in tujini. Prisotnim v dvorani so se predstavili tudi z
glasbo, poleg ustne harmonike so glasbene užitke pričarali še
s kitaro, harmoniko in basom.

Glasbena sekcija KD Mihaelov sejem –sejmarji je
začela z delovanjem pred skoraj 13 leti v okviru
KD Mihaelov sejem in tako uspešno nadaljuje
glasbeno pot predhodne orgličarske skupine
Kosci (delovali že od leta 2009). Sestava skupine
se je z leti spremenila, danes jo poleg basovske,
akordične in solo orglic sestavljajo še harmonika,
kitara in bas. Sejmarji svoj čas namenjajo tudi
poučevanju, izdali so priročnika igranja na orglice,
in organizaciji mednarodnih srečanj orgličarjev.
Na mednarodnem tekmovanju »Ah te orglice« v
letu 2022 je Sejmarje strokovna komisija, kot v
preteklosti že nekajkrat, ponovno uvrstila med
najboljše udeležence in na zaključni večerni
nastop. S skladbo »Tvoj nasmeh« so se ob še
nekaj slovenskih izvajalcih predstavili v družbi
orgličarjev iz Nemčije, Avstrije, Kolumbije in
Poljske.

Sledila je podelitev zlatega priznanja Marjanu Šinkovcu za aktivno članstvo v PGD Mengeš vse od leta 1967. V kratkem nagovoru se je zahvalil vsem za sodelovanje, posebej pa še družini,
ki ga je podpirala pri njegovem delu.

Marjan Šinkovec je bil dolgoletni podpoveljnik
Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, kjer se je izkazal
na vseh področjih dela operative. Njegovo delo zaznamuje
preudarnost in umirjenost v odločitvah. Aktivno se je
udeleževal različnih gasilskih tekmovanj, tudi v članski ekipi
A in B.
Njegovo delo je zaznamovalo tudi druga društva, kot
rekreativni igralec badmintona je bil soudeležen pri začetnih
vadbah in učenju badmintona; nepogrešljivi člen je v
Društvu tabornikov Mengeš, kjer vrsto let skrbi za popravilo
orodja in taborniške opreme ter opravlja vzdrževalna dela
na in v taborniški hiši ter okolici; njegovo delo je bilo izrazito
tudi v Kolesarskem društvu Mengeš, kjer je bil podpisnik
in soustanovitelj društva ter dolgoletni član upravnega
odbora; bil je tudi dolgoletni član Smučarskega društva
Mengeš in kot smučarski vaditelj nemalo Mengšanov naučil
prvih smučarskih zavojev na tečajih.
Z zlatim priznanjem se mu Občina zahvaljuje za več
kot 60-letno delo v različnih društvih v občini Mengeš,
predvsem za prizadevnost in predanost gasilstvu,
humanitarnemu delu, promociji športa in rekreacije v občini
Mengeš.
Vrhunec slavnostne prireditve pa je bila podelitev naziva častni
občan, ki se podeljuje vsake 4 leta. Naziv častni občan je prejel
Janez Per za svoje delo v družbenem in društvenem življenju
občine ter za promocijo občine v Sloveniji in v svetu. V svojem govoru se je zahvalil vsem za podporo in sodelovanje ter
k vključevanju v društveno življenje občine povabil vse občanke
in občane: »Občina Mengeš ima vse, kar imajo veliki, pa vendar
ostajamo majhni, predani drug drugemu. Številni me sprašujete, kdaj postaneš Mengšan. Ko se vključiš v društva, v življenje
občine. Pomembno je, da ne razmišljamo, kaj nam občina lahko da, ampak kaj lahko mi damo občini. Spoštujmo se, radi se
imejmo in vsi bomo dobro živeli. Hvala predlagateljem, hvala
županu in drugim. S ponosom sprejemam to priznanje.« Nato
je z veteransko sekcijo Mengeške godbe zaigral znano pesem z
naslovom Janezov bariton.
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Janez Per se je v društveno življenje občine Mengeš vključil
v rani mladosti. Otroštvo je preživljal na domačem dvorišču
in v očetovi kovačnici. Doma so imeli tudi kmetijo, zato je
bil vajen dela. Prosti čas je namenil različnim mengeškim
društvom, deloval je v KD Mengeška godba in v PGD
Mengeš, kjer je imel vlogo desetarja.
Aktivno je začel delovati tudi v Krajevni skupnosti Mengeš
in se v času Slovenske pomladi priključil Slovenski kmečki
zvezi, današnji Slovenski ljudski stranki. Po odcepitvi občine
Mengeš od občine Domžale je bil en mandat, od 1995 do
1998, župan Občine Mengeš in en mandat, od leta 1996
do 2000, poslanec v Državnem zboru RS. Z glasbenim
delovanjem v Alpskem kvintetu in Diksilend bendu je bil
aktiven doma in v tujini ter je ponesel dober glas o občini
Mengeš predvsem na nemško govoreča območja. Bil je
pobudnik za številna medkrajevna sodelovanja, pobratenja
občin in gostovanja društev.
Poleg glasbe je dejaven tudi pri organizaciji Mihaelovega
sejma, ki je bil eden največjih na Kranjskem. Leta 1996 je
bilo z namenom ohranjanja kulturne dediščine ustanovljeno
Kulturno društvo Mihaelov sejem, katerega ustanovni član je
tudi Janez Per. Poleg tega je tudi dolgoletni član Turističnega
društva Mengeš. Za vse njegovo udejstvovanje v občini
Mengeš se je Janezu Peru podelil naziv častni občan Občine
Mengeš.

Mengeška godba
se je predstavila
s pesmijo Jupiter
Hymn (skladatelja
G. Holst/J. de
Meij), pesmijo
Tam, kjer sem
doma skladatelja
J. Privška, pri
kateri se je godbi
kot solist pridružil
član Žan Avbelj,
skladbo Slovenski
kruh skladatelja
R. Smolnikarja,
pri kateri se je
godbi kot solistka
pridružila članica
Maja Keržič.

Po podelitvi priznanj je sledil koncert Mengeške godbe, ki se je
predstavila s pesmijo Jupiter Hymn (skladatelja G. Holst in J.
de Meij), pesmijo Tam, kjer sem doma skladatelja J. Privška, pri
kateri se je godbi kot solist pridružil član Žan Avbelj, skladbo
Slovenski kruh skladatelja R. Smolnikarja, pri kateri se je godbi
kot solistka pridružila članica Maja Keržič. Godba je v repertoar
pesmi vključila tudi pesem tekmovalnega programa Goddess
of Fire (skladatelj S. Reineke). Na tekmovanju v letu 2022 se je
predstavila s štirimi skladbami in v prvi težavnostni stopnji prejela najvišje, zlato priznanje. Sledila sta še dva solistična nastopa Žana Avblja, godbi se je pridružil pri pesmi You Raise Me Up
(skladatelja J. Groban in F. Bernaerts) in pri pesmi Vrača se po-
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mlad (skladatelja J. Privšek in P. Per). Mengeška godba je svoj
nastop zaključila s pesmijo Mengeška (skladatelja J. Burnik in
V. Štrucl). Po vztrajnem aplavzu je godba publiko nagradila še
z dvema skladbama, pri skladbi Prijatelji ostanimo prijatelji sta
se godbi pridružila Maja Keržič in Žan Avbelj, nastop pa se je
zaključil s skladbo Slovenci – vstanemo.
Prireditev sta povezovali Mirjan in Manca Kepic. Po končanem
uradnem delu je sledilo še fotografiranje. Osrednja slovesnost
se je zaključila z druženjem v avli predverja Kulturnega doma
Mengeš.
Besedilo: Tina Drolc za Občinsko upravo •Foto: Vido Repanšek

Obrazložitev, ki je bila prebrana ob podelitvi naziva častnega občana Janezu Peru na osrednji
slovesnosti ob občinskem prazniku, nedelja, 29. maj 2022:

Otroštvo je preživljal na domačem dvorišču in v očetovi kovačnici. Doma so imeli kmetijo, zato je bil vajen dela, prosti čas, kolikor mu ga je ostalo, pa je izkoristil za udejstvovanje v različnih
mengeških društvih – v KD Mengeška godba in v PGD Mengeš,
kjer je imel vlogo desetarja. Končal je poklicno šolo – izučil se
je za kovinostrugarja. Vseskozi se je še naprej glasbeno izobraževal, kar je bilo naposled odločilno, da se je po odsluženem
vojaškem roku v Titogradu in Zagrebu podal na pot profesionalnega glasbenika.
Vseskozi je skrbno in vestno obdeloval svojo kmetijo, ljubezen
in pripadnost kraju pa je poleg udejstvovanja v društvih začel
udejanjati s sodelovanjem v Krajevni skupnosti Mengeš, nato pa
sta ga demokratično vrenje in Slovenska pomlad v letih 1989–
90 spodbudila, da se je vključil v takratno Slovensko kmečko
zvezo, današnjo Slovensko ljudsko stranko. Čeprav je bil aktiven
glasbenik v Alpskem kvintetu, je sprejel izziv in je en mandat
(1994–1998) uspešno vodil Občino Mengeš – postal je njen prvi
župan po odcepitvi od Občine Domžale. Med letoma 1996 in
2000 je bil poslanec državnega zbora, izvoljen na listi SLS. Z
glasbenim delovanjem doma in v tujini pa je ponesel dober glas
o Mengšu in njegovo prepoznavnost predvsem na nemško govoreča področja, kjer je bil pobudnik za številna medkrajevna
sodelovanja, pobratenja občin in gostovanja društev.
Janez Per je član številnih glasbenih sestavov. Najdlje je član
KD Mengeška godba, in sicer od leta 1959, torej že več kot 60
let. Redno se udeležuje vaj in nastopov, v godbi je kljub častitljivi starosti nepogrešljiv član, s svojim odnosom do glasbe in
igranja ter spoštljivim odnosom do drugih glasbenikov pa daje
odličen zgled tudi mlajšim glasbenim kolegom. Je avtor glasbenih melodij in priredb, npr. njegovo koračnico Pozdrav Mengšu Mengeška godba redno izvaja. S svojo prepoznavnostjo je
pomagal spletati številna poznanstva z drugimi glasbeniki in
glasbenimi sestavi – godbami doma in v tujini. Ima zasluge, da
je Mengeška godba sodelovala v znani oddaji Musikantenstadl
Karla Moika (Senik z godci) v Bad Gleichenbergu na avstrijskem
Štajerskem in v Boznu na Južnem Tirolskem. Povezal je tudi
občini Mengeš in Beljak ter številne druge. Janez Per sodeluje
v delovnih organih društva oziroma godbe – trenutno je član

upravnega odbora, več let pa je bil tudi član nadzornega odbora,
redno se udeležuje občnih zborov in drugih srečanj Mengeške
godbe kot tudi ZSG. Redno se zavzema za godbeni podmladek,
za igranje pri godbi pa je navdušil tudi velik del svoje ožje in
širše družine. Janez Per je eden od štirih predlagateljev oziroma
snovalcev narodnozabavne prireditve 'Pod mengeško marelo',
ki ima v Sloveniji med tovrstnimi prireditvami najdaljši 'staž'.
Od leta 2015 je poleg rednega igranja v Mengeški godbi prevzel
še dirigentsko mesto oziroma je umetniški vodja veteranske
sekcije Mengeške godbe, ki jo z veliko zagnanosti pripravlja na
številne uspešne nastope.
Janez Per je dolgoletni član in zadnja leta tudi vodja narodnozabavnega ansambla Alpski kvintet, v katerem deluje kot baritonist in basist že 50 let. V tem času je postal eden najboljših
basistov narodnozabavne glasbe v Evropi.
Za svoje udejstvovanje na glasbenem področju je prejel številna priznanja: je prejemnik bronaste, srebrne, zlate Gallusove
značke, posebnega Liparjevega priznanja za več kot 60-letno
delovanje v Mengeški godbi, ki mu ga je leta 2019 podelila KD
Mengeška godba. V KD Mengeška godba je častni član, prav
tako pa je tudi prejemnik mednarodnih glasbenih nagrad, kot je
npr. Oberkrainer Award (OA) za življenjsko delo, ki jo je prejel
leta 2019. To je največja nagrada za narodnozabavno glasbo,
ki jo mednarodna strokovna glasbena žirija podeljuje domačim
in tujim ansamblom in glasbenim posameznikom s področja
narodnozabavne glasbe predvsem v Nemčiji, Avstriji, Švici in
Sloveniji. Že leta 2007 je prejel tudi zlato občinsko priznanje,
ki mu ga je za dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš
podelila Občina Mengeš.
S svojim predanim in marljivim delom je Janez Per zgled mladim generacijam glasbenikov, ne samo v okviru Mengeške godbe ali občine Mengeš, temveč tudi širše, lahko bi rekli širom
Evrope. Kot eden najbolj 'markantnih' slovenskih glasbenikov
pusti pečat, kjer koli se pojavi – predvsem pa nikoli ne pozabi
poudariti, da prihaja iz Mengša, Slovenije! S svojim dolgoletnim
delovanjem v godbi je zgled medgeneracijskega sodelovanja,
saj je mentor mnogim mladim in tudi ne več tako mladim glasbenikom.
Poleg glasbe je Janez Per dejaven tudi na drugih področjih. Mihaelov sejem, nekdaj je bil eden največjih na Kranjskem, je prav
na pobudo Janeza Pera, Štefana Borina in Franca Zabreta oživljen v letu 1993 in organiziran pod okriljem Krajevne skupnosti,
Gasilskega društva, Turističnega društva in Mengeške godbe.
Za organizacijo in izvedbo sejmov je najprej skrbel odbor Mihaelovega sejma, decembra 1996 pa je z namenom ohranjanja
kulturne dediščine ustanovljeno Kulturno društvo Mihaelov sejem Mengeš, katerega ustanovni član je tudi Janez Per. Že od
začetkov novodobnega sejmarjenja v Mengšu je aktivno udeležen pri snovanju sejemskih dogodkov in siceršnje društvene
dejavnosti, tako v vlogi člana izvršnega odbora in v preteklem
mandatu tudi kot podpredsednik društva.
Janez Per je tudi dolgoletni član Turističnega društva Mengeš.
S svojim delom, predvsem na področju glasbe, je ogromno prispeval k promociji Občine Mengeš in Turističnega društva Mengeš tako doma in v tujini. Člani upravnega odbora Turističnega
društva Mengeš smo mnenja, da gospod Janez Per glede na
dosedanje aktivnosti na različnih družbeno-političnih, kulturnih
in gospodarskih področjih upravičeno uživa našo podporo.
Za vsa njegova dela se Janezu Peru podeli naziv 'častni občan
Občine Mengeš'.
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V okviru ZD Domžale
deluje tudi Center
za duševno zdravje
odraslih
V ponedeljek, 30. maja 2022, je potekala na lokaciji Centra
za duševno zdravje odraslih, na Kamniški cesti 19c,
Domžale, poleg Avtotehne Vis in Kosec, otvoritev centra,
ki zagotavlja celostno obravnavo težav na področju duševnega zdravja odraslih, starih od 18 do 99 let, iz občin
Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kamnik,
Komenda in Dol pri Ljubljani. Mag. Renata Rajapakse,
direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je na otvoritvi
povedala: »Potrebe na področju duševnega zdravja so
vedno večje in prav je, da so tudi te storitve dostopne.
Duševno zdravje je pomembno v vseh obdobjih življenja
in ima lahko velik vpliv na kvaliteto življenja.«
Center za duševno zdravje odraslih Domžale, ki je začel delovati decembra 2021, je namenjen tako posameznicam in
posameznikom s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana kot tistim, ki jih težave na področju duševnega zdravja
spremljajo že leta. V Centru za duševno zdravje lahko strokovni nasvet poiščejo tudi vsi tisti, ki so v skrbeh za duševno
zdravje svojih pacientov, svojcev, zaposlenih ali prijateljev.
V okviru centra deluje multidisciplinaren tim, zdravniki specialisti psihiatrije, dipl. medicinske sestre s posebnimi znanji
in dolgoletnimi izkušnjami na področju psihiatrije, specialist
klinične psihologije, specializant klinične psihologije in psiho-
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log, socialna delavka in delovna terapevtka. Skupna, ki deluje v
okviru centra, redno organizira ali se udeležuje izobraževalnih
dogodkov, s katerimi osvešča o pomenu duševnega zdravja.
Na otvoritvi so o centru spregovorile mag. Renata Rajapakse,
direktorica ZD Domžale, Katarina Barabara Štrukelj, specialistka psihiatrije, vodja centra in Ivna Bulič, klinična psihologinja, ki je med prvimi model skupnostne oskrbe na področju duševnega zdravja pripeljala v Slovenijo. Mag. Renata
Rajapakse je poudarila: »Ustanovitev centra je bila dolgoletna
želja, saj je izrednega pomena to, da se ljudem približa tudi
oskrba s področja duševnega zdravja in dostopnost teh storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva.« V nagovorih
je bilo izpostavljeno tudi: »Za ljudi, katerih življenja so se
težave na področju duševnega zdravja tako dotaknile, da se
soočajo z manjšimi zmožnostmi in okrnjenim življenjskim
funkcioniranjem, izvajamo v Centru za duševno zdravje
program Skupnostne psihiatrične obravnave.« Skupnostna
psihiatrična obravnava predstavlja dolgotrajno multidisciplinarno obravnavo pacienta z duševno motnjo v domačem
okolju. Obravnava je usmerjena v okrevanje – zmanjšanje
oziroma boljše obvladovanje bolezenskih težav, izboljšanje
funkcioniranja ter posledično izboljšanje kakovosti življenja
in zadovoljstva z njim.
Za vključitev, pregled v Centru za duševno zdravje odraslih ali
posvet z zdravnikom se je treba naročiti. Naročite se lahko od
ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00,
po telefonu T: 01 7245 141, prek E: cdzo@zd-domzale.si, po
navadni pošti CDZO, Kamniška cesta 19c, 1230 Domžale, in
v nujnih primerih na T: 112. Izven delovnega časa Centra za
duševno zdravje je dežurna služba organizirana v Univerzitetni
psihiatrični kliniki Ljubljana, in sicer Center za mentalno
zdravje, Grablovičeva 44a, T: 01/5874 942, in Center za klinično
psihiatrijo, Chengdujska 45, T: 01/5872 100.
Besedilo in foto: www.domzalec.si

V občini Mengeš
začeli z asfaltiranjem
regionalne
kolesarske povezave
Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana
Regionalna kolesarska povezava, ki občino Mengeš povezuje s sosednjima občinama, občino Kamnik in občino
Trzin, ter najprej z Mestno občino Ljubljana, v mesecu
maju in juniju dobiva na trasi ob regionalni cesti Mengeš–
Kamnik asfaltno prevleko. Prvi del kolesarske povezave
po Kamniški in Slovenski cesti, vse od uvoza pa do izvoza
v rondo, je bil s talnimi oznakami opremljen že v mesecu
aprilu. Intenzivno se pripravlja tudi povezava iz rondoja,
ki Mengeš povezuje z občino Trzin, do naselja Loka pri
Mengšu. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je povedal:
»Kolesarska trasa bo povezana z Loko pri Mengšu prek
odcepa za poslovno stavbo, kjer se komunalno opremljajo zemljišča in ureja nova cesta. Kolesarska povezava
bo nato potekala po cestišču v Loki pri Mengšu vse do
občine Trzin.«
Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana je pomemben del trajnostne mobilnosti, saj na
območju trase dnevno potuje več kot deset tisoč prebivalcev na delovna mesta ali v šolo. Za občino Mengeš bo
regionalna kolesarska povezava zanimiva tako za dnevne
migrante kot za mlade družine z majhnimi otroki in turiste.
Razvoj kolesarstva v turizmu oziroma raziskovanje novih
območij na kolesu je svetovni trend v turizmu, in zato se
pričakuje, da bo nova povezava ponudila potencial za razvoj turizma ne samo občinam, ki smo vključene, ampak
tudi sosednjim občinam.
Barbara Strajnar, vodja projektne skupine, ki sodeluje s
predstavniki vseh vključenih občin, je o uporabi kolesarske
povezave povedala: »Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana bo predana v uporabo jeseni, seveda
pa bodo deli trase, ki bodo urejeni že prej, varni za uporabo.«

Intenzivno se pripravlja tudi povezava iz rondoja, ki
Mengeš povezuje z občino Trzin, do naselja Loka pri
Mengšu.
Uroš Drobež, vodja investicij v Občini Mengeš, pa je pojasnil: »Pomemben del kolesarske povezave bo potekal
po Slovenski cesti. Trasa na omenjeni cesti se bo urejala
v sklopu projekta rekonstrukcije Slovenske ceste od Glavnega trga do Trga kostanjev. Pričakujemo, da se bo rekonstrukcija Slovenske ceste začela v poletnih mesecih in zaključila pozno jeseni.«
Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana bo
dolga več kot 13 kilometrov, od tega bo kar 6,5 km novozgrajene oziroma rekonstruirane. Sredstva za izgradnjo so
zagotovljena v Evropskem skladu za regionalni razvoj in
proračunu Republike Slovenije, manjši del pa bodo predstavljala tudi lastna sredstva vključenih občin. Predviden
delež Občine Mengeš je približno 220.000 evrov.
Besedilo: Tina Drolc za Občinko upravo •Foto: Barbara Strajnar

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO
VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
MENGEŠ V UPORABO
Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022,
do 12. ure.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se
nahajata na spletni strani Občine Mengeš http://www.
menges.si/objave/javni-razpisi ali pa ju prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
v času uradnih ur.

Franc JERIČ, l. r.
župan Občine Mengeš
Prvi del kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana po Kamniški in Slovenski cesti, vse od uvoza pa
do izvoza v rondo, je bil s talnimi oznakami opremljen že v
mesecu aprilu.

Datum: 16. 6. 2022
Številka: 671-1/2022
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OSREDNJI INTERVJU

Ko bom velik, bom kovač,
gasilec in godbar!

Janez Per, častni občan Občine Mengeš

Tako se je »korajžno« odrezal mali Janezek, ko ga je v
prvem ali drugem razredu vprašala učiteljica, kaj bi rad
postal, ko bo velik. »To pa ne bo šlo,« mu je pojasnila.
»Kovač boš lahko, gasilec in godbenik pa nista poklica.«
Pa se je zgodilo, da je imel Janezek vseeno bolj prav. Njegova življenjska pot je v celoti prepletena z glasbo, lahko
se temu reče tudi godbeništvo, glasbeni inštrumenti pa
so postali orodja, s katerimi si služi kruh. Poleg kmečkih,
seveda. Zanimivo.
Tako se drobne epizode iz otroštva spominja Janez Per,
Mengšan po vseh pravilih. Od nog do glave. Mož z razgibanim življenjem in kariero, na katero je lahko upravičeno ponosen. Deček mengeških polj, ki je s svojo pojavo in postavo, basom in dobrodušnim videzom postal
prepoznaven tostran in onstran državne meje, neke vrste
ambasador dobre volje in svojega rojstnega kraja. Tudi
sam sem se o tem večkrat prepričal. Rad se spomnim
pripetljaja iz vasice pod Ratitovcem, ko sem ob neki hiši
parkiral avto. »Od kod pa ste?« je bila radovedna priletna ženica. »Iz Mengša,« povem. »Ja, vem za Mengeš.
Tam je doma tisti, ki tako »špasno« piha v veliko trobento. Ja, Per se piše. Rada ga poslušam in gledam.« Še
moji materi, že v visoki starosti, se je prikupil.
V Mengšu je najbrž malo odraslih občanov, ki ne bi poznali Janeza Pera. Vpet je bil – in je še – v dejavnosti
na različnih področjih, opravljal je tudi najodgovornejše
naloge. V tem razgovoru bomo zato bolj kot na funkcije,
razna priznanja in glasbene nastope pozorni na njegova
mnenja o raznih vprašanjih in temah. Morda pa nam bo
povedal kaj, česar še nismo vedeli.

Gospod Janez Per, kako se spominjate svojega otroštva? »Rodil sem se leta 1947 v skromni kmečko-obrtniški družini. Štirje
otroci smo bili: poleg mene še brat Jože ter sestra Minka in
polsestra Vida. V tistih letih je bilo življenje vse prej kot lahko.
Pomanjkanje na vsakem koraku in težaško delo. Tudi otroci
smo morali pomagati. Veljalo je pravilo, da je treba najprej
opraviti delo, potem je prišla na vrsto šola pa otroške igre, če
je ostalo še kaj časa. Oče je bil kovač in je cele dneve prebil v
kovačnici. Okoliški kmetje so ga spoštovali, radi so se zadrževali pri njem in modrovali o tem in onem. Bil je naprednih
nazorov. Med vojno je bil celo interniran v Begunjah, nato pa
izgnan na Koroško, kjer je moral sodelovati v prisilnem delu
za potrebe nemške vojske.«
Po hišnem izročilu bi vi morali nadaljevati s kovaško tradicijo,
ali ne? »Res je. Očeta sem zelo spoštoval in ga imel rad, pa
sem tudi zato želel postati kovač. Rad sem mu pomagal. Nato
se je zasukalo drugače. Naša kmetija je izgubila precej obdelovalne zemlje, v kmetijstvu ni bilo videti perspektive. Tudi v
kovaštvu ne. V obrtni šoli sem se izučil za kovinostrugarja,
praktični del opravil v tovarni Induplati in bil do vojaščine v
njej tudi zaposlen.«
Vojaščina je bila včasih za fante pomembna prelomnica. Tudi
za vas? »Se strinjam. Najbolj se spominjam dneva, ko sem
dobil obvestilo o vpoklicu. Na ta dan bi sicer moral imeti prvo
vajo z ansamblom Veseli planšarji, ki so me povabili medse.
Pa je bilo v enem dnevu začetek in konec sodelovanja s tako
uglednim ansamblom! V uteho mi je bilo, ko sem kot pozavnist v vojski lahko igral v zabavni zasedbi in si tako zelo po-

lepšal vojaško sivino. Takoj po odsluženi vojaščini pa se mi je
že zgodilo nekaj lepega – postal sem član Dobrih znancev in
nato kot profesionalni glasbenik igral v Švici, Franciji in Španiji. Leta 1970 pa sem se vključil v Alpski kvintet. Ljubezen še
kar traja, že 52 let.«
Ko sva že pri glasbi, bi bilo zanimivo izvedeti, kako in kdaj se
je vaša glasbena pot začela? »Povezana je z Mengeško godbo
in sega v leto 1959, ko sem bil star 12 let. Želel sem igrati v
godbi, in to trobento kot večina vrstnikov. Pa je bil takrat na
razpolago le povsem odslužen, skoraj neuporaben bariton.
Za novega ni bilo denarja, a se je zgodil čudež. Takrat nas je
novince godba poslala v glasbeno šolo, kjer smo dobili boljše
inštrumente. Priskrbel jih je profesor glasbe, ki je prihajal iz
Ljubljane, kje jih je dobil, pa še zdaj ne vem točno. Novi bariton je postal moj magični inštrument, ki me spremlja že vse
življenje. Glasbeno sem napredoval in veliko nastopal. Okrog
20 let sem sodeloval tudi v Simfoničnem orkestru Domžale-Kamnik.«

Imbus polka s sinom Boštjanom

Prejem prve zlate plošče z Alpskim kvintetom
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Naslovnica prve plošče z Alpskim kvintetom
Z očetom na poti v cerkev

vas preveva ponos. »Seveda, ponosen sem na celotno Mengeško godbo, obenem pa vesel, da je tudi del mojega truda
in znanja vtkan v njene uspehe. Vsi godbeniki, sedanji in prejšnji, imajo zasluge. Imeli smo tudi srečo s kapelniki in upam,
da bo tako tudi naprej.«
Kaj pa Parlament dixie band? »To je pa nekaj posebnega. V
nobenem evropskem parlamentu ni glasbene skupine, sestavljene iz poslancev, le v Sloveniji jo imamo. Kot nekdanji
poslanec sem tudi jaz njen član, celo ustanovni. Nastopamo
ob raznih parlamentarnih priložnostih, tudi dobrodelnih prireditvah. Zelo zanimiva izkušnja, rad sodelujem.«

Janez s prijateljema iz otroštva
Na nastopih vas lahko vidimo z raznimi inštrumenti. Koliko
jih pravzaprav igrate? »V glasbeni šoli sem se učil treh: baritona, pozavne in kontrabasa. Če je treba, pa igram tudi bas
kitaro.«
Snovi o sodelovanju pri Mengeški godbi je gotovo še za en
intervju, morda ob drugi priložnosti. Kot godbenika vas pravzaprav najbolj poznamo in mislimo, da vemo skoraj vse, pa
to gotovo ne drži. Zadnja leta vihtite kapelniško paličico pred
veteransko godbo, ki je v zavidljivo kakovostni formi. Gotovo
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Janez, mlad gasilski desetar

Z Alpskim kvintetom v »mladih« letih: prejem enega
od številnih priznanj

Gospod Per, omenili ste poslanski mandat, torej imava priložnost, da bralcem omogočiva vsaj bežen vpogled v obdobje
vaše politične kariere. Bili ste poslanec v DZ Republike Slovenije. Kaj pomeni biti poslanec? »Čast in odgovornost. Veliko
odgovornost, saj si član državnega zakonodajnega telesa. V
parlamentu sem nadomestil poslanca Cirila Smrkolja, ki je
postal minister. To je bilo obdobje proti koncu 90-ih let, ko
smo se komaj učili živeti in odločati v svoji državi. Sodeloval sem v raznih delovnih telesih in skupaj s kolegi poslanske
skupine SLS ali v svojem imenu sodeloval v raznih zakonodajnih postopkih. Mi je pa uspelo doseči, da so se začeli reševa-

Ansambel petnajstletnikov brez imena (od leve: Janez
Koželj, Franc Kompare, Edo Završnik, Janez Per)

ti nekateri projekti v naši občini, na primer zgrajena sta bila
nova mostova čez kanal Pšate, stekla je obnova gradu Jable,
sprejeta sta bila prostorski plan in sklep o zagotovitvi sredstev za izgradnjo obvoznice. Čeprav sem bil poslanec le en
mandat, sem pridobil ogromno izkušenj in znanja ter spoznal
veliko odličnih ljudi.«
Za našo lokalno skupnost je pomembno drugo področje v
vaši politični karieri. Nekajletne intenzivne priprave na ustanovitev samostojne občine so bile uspešne, postali ste njen
prvi župan. Kako se spominjate tega obdobja? »V lokalno politiko sem vstopil konec 80-ih let kot član Kmečke zveze. Mengeš je bil takrat ena od številnih KS v občini Domžale. Izvoljen
sem bil za predsednika KS, s tem pa sem avtomatično padel
v živahno politično dogajanje. Ustanavljale so se politične
stranke, stekli so koraki za ustanavljanje novih občin. Mengeš
je bil pri tem med prvimi. V nevarnih političnih razmerah zaradi osamosvajanja Slovenije smo tudi v KS Mengeš pripravili
potrebne ukrepe. Izvoljen sem bil za člana izvršnega sveta
takratne občine Domžale, zadolžen za turizem in kmetijstvo.
Na tej funkciji sem dobil dober vpogled v delovanje občine,
organizacijo in proračun, kar mi je zelo pomagalo pri ustanavljanju občine Mengeš in po lokalnih volitvah, ko sem bil
izvoljen za župana. Veliko postopkov in ukrepov je bilo treba
sprejeti, da je občina začela funkcionirati. Občinski svet je bil
politično precej raznolik, zato je bilo treba veliko potrpežljivosti in dogovarjanja. Vse pomembne zadeve so bile odgovorno
opravljene, zato sem po koncu mandata funkcijo župana z
mirno vestjo predal nasledniku.«
Kaj pa nepolitična, zlasti društvena aktivnost? »Rad sodelujem in pomagam, kolikor morem. Že kot otrok sem bil rad
povsod zraven. Tako sem član številnih društev, nekatera sem
pomagal ustanavljati, v nekaterih sem bil član nadzornega
ali upravnega odbora. Veseli me, da je v Mengšu tako bogata
društvena dejavnost. To pomeni, da se ljudje radi vključujejo
in so zadovoljni. Prav je, da občina ves čas svojega obstoja
zagotavlja kar se da dobre pogoje za društveno delo. To se
bogato obrestuje.«
Aktivno in angažirano življenje pri številnih ljudeh pogosto
terja svoj davek. Osebni in družinski problemi, razna razočaranja, naveličanost, izpraznjenost so pogost obraz druge plati
uspešne kariere. Kako to občutite vi, gospod Per? »Tujina me
je naučila, koliko sta vredna dom in domovina. Vse poti so me
vedno pripeljale domov. Družina me osrečuje, nanjo sem res
ponosen. Na ženo, ki je bila prisiljena prevzeti večje breme,
kot pripada ženi in materi; na svoje tri sinove, ki so delav-
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Na Blejskem jezeru med snemanjem ene od TV-oddaj

Kovačevi: ata in mama s sinovoma Jožetom in Janezom
ni, pošteni, spoštljivi do svojih staršev ter dobri in odgovorni
do svojih žena in otrok. Hvaležen sem staršema, da sta mi
privzgojila delavnost, skromnost, odgovornost in poštenost.
Hvaležen sem tudi svoji širši družini, ker smo povezani in si
delimo vrednote. S tem se da lepo živeti in biti srečen.«
Na kaj pomislite, ko slišite pesem Oj hišica očetova? »Vselej mi je bila najbolj ljuba. Spomni me na zavetje in mir.«
In pesem Polje, kdo bo tebe ljubil? »Ko bi le lahko predal naprej ljubezen do zemlje, ki nam daje kruh. Zaželim si tudi,
da bi veliko očetov pomislilo tako in da bi bilo veliko sinov,
ki bi jim prisluhnilo.«
Otroška izštevanka En kovač konja kuje ...? »Zavem se svojega skromnega, a lepega otroštva.«
Mislec Anatole France je rekel: V življenju je na žalost tako –
Trnje dobijo živi, vrtnice pa mrtvi. Je res tako? »Žal. Ne vem,
s čim je pogojeno dejstvo, da se vrednosti tistega, kar imaš
in kogar imaš, zavemo šele, ko to izgubimo. Popravnega
izpita pa ni.«
Kljub vsemu, kar smo o vašem življenju razkrili v tem intervjuju, ste kmet od nog do glave. Kmečko orodje uporabljate
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Janez v očetovi kovačnici
z lahkoto kot svoje inštrumente, dvorišče ima svojevrsten
vonj kmečke domačnosti. Kmetija Perovih stoji sredi urbaniziranega okolja in je na neki način svojevrstna demonstracija kmečke trdoživosti in upornosti, kljubuje okolju, ki
mu je vonj bencinskih hlapov bolj dišeč kot vonj na vašem
dvorišču. Kaj pravite na to? »Obdelovalna zemlja mi je sveta. Na tej kmetiji sem se rodil in tu sem doma. In upam,
da bodo naslednji rodovi pod to streho ohranjali kmečki
ponos.«
Katero pesem si najraje zabrundate? »Prav luštna je moja.«
Če bi vam prijatelji želeli zapeti pesem, katera naj bo?
»Kol'kor kapljic, tol'ko let. Juhej!«
GOSPOD JANEZ PER JE V ZAHVALO IN PRIZNANJE ZA
SVOJE DELO V DOMAČI OBČINI PRED LETI PREJEL ZLATO PRIZNANJE, OB LETOŠNJEM OBČINSKEM PRAZNIKU
PA NAZIV ČASTNI OBČAN. ISKRENO ČESTITAMO!
Besedilo: Branko Lipar • Foto: Vido Repanšek, osebni arhiv Janeza Pera

Lep pozdrav z morja
Bližajo se poletne počitnice in
morda boste poslali razglednico z morja, s planin ali z vrhov gora.
Nikar ne pišite Lep
pozdrav *iz morja,
*iz Velike planine, *iz Triglava,
kajti če greste
na morje, na Veliko planino in na
Triglav, je po pravopisu in po logiki
stvari prav uporabiti
predlog s oziroma z. Če
pa vas pot zanese v Maribor,
v Višnjo Goro, v Postojnsko jamo ali
v Madrid, boste lahko pozdravljali domače ali prijatelje iz
Maribora, iz Višnje Gore, iz Postojnske jame ali iz Madrida. So
pa tudi imena, za katere se je uveljavil predlog na: peljemo se
na Dobeno, na Vrhniko, na Jesenice, na Prevalje in na Dunaj,
torej se bomo vračali z Dobena, z Vrhnike, z Jesenic, s Prevalj
in z Dunaja.
Če ste v zadregi med predlogoma na in v, vzemite v roke
Slovenski pravopis in leksikone, kajti treba je upoštevati dejansko rabo v nekem kraju. Včasih sta možnosti obe: na/v
Ptuj – s/iz Ptuja; na/v Veliko Polano – z/iz Velike Polane; na/v
Valično vas – iz/z Valične vasi. Podobno se med dvojico predlogov v – iz in na – s/z odločamo pri občnih imenih: pojedel je hrano s krožnika in popil kavo iz skodelice; pripeljati
seno s travnika in gnoj iz hleva; odnesti smeti s pokopališča in
iz kuhinje …
Kdaj pa boste izbrali predlog s in kdaj predlog z? Težav ne
bo, če predlog izgovorite skupaj z besedo, kakor je edino
prav tudi po našem pravorečju. Kaj je lažje reči: *zplanine
ali *splanine, *zKrvavca ali *sKrvavca? V obeh primerih se
lažje izgovori s planine in s Krvavca in tako tudi zapišemo!
Pa še posebnosti pri imenih držav: ob vprašanju KAM?
in KJE? uporabljamo predlog v: v Slovenijo/v Sloveniji, v
Argentino/v Argentini, v Združene države Amerike/v Združenih državah Amerike, ob vprašanju OD KOD? pa je pričakovani predlog iz: iz Slovenije, iz Argentine, iz Združenih
držav. Izjema pa so države in druga zemljepisna imena na
-ska/-ška/-sko/-čko, pri katerih je pravilen predlog na: na
Madžarsko/na Madžarskem, na Japonsko/na Japonskem, na
Gorenjsko/na Gorenjskem, na Štajersko/na Štajerskem, v
odgovoru na vprašanje OD KOD? pa ni ustrezen predlog
s/z, ampak iz: iz Madžarske, iz Japonske, iz Gorenjske, iz
Štajerske (ženski spol), kajti z Madžarskega, z Japonskega,
z Gorenjskega, s Štajerskega (srednji spol) se danes sliši zastarelo! Ni pa zastarela zveza z Goričkega in s Kozjanskega.
Spet nam bo pri tem v pomoč Slovenski pravopis oziroma
naša razgledanost.
Predlog na je pravilna izbira tudi za večino (pol)otokov
in otoških držav: na Hvar, na Tenerife, na Malto, na Kubo,
tako da pošiljamo pozdrave s Hvara, s Tenerifa, z Malte ali s
Kube. Želim vam lepo poletje, tudi če ostanete doma!

Ponovno sejemsko obarvan Mengeš

28. sejem v Mengšu
Od petka, 26. avgusta, do nedelje, 28.
avgusta 2022
Z letošnjim sejmom in dogodki v sejemskih dneh
želita organizatorja Kulturno društvo Mihaelov sejem
in podjetje TOMA PRIREDITVE po dveletnem premoru uspešno nadaljevati prikaz našega bogatega
kulturnega življenja in ustvarjanja, obiskovalcem pa
privoščiti obilo zabave in dobrega počutja.
Na stojnicah ob Kulturnem domu in na poteh drevoreda
bo na voljo pestra ponudba izdelkov lokalnega porekla,
domače in umetnostne obrti, pridelkov s kmetij in drugih
kakovostnih domačih izdelkov.
Seveda tudi tokrat ne bo šlo brez tekstilnih in izdelkov za
ohranjanje zdravja. Svojo dejavnost, vključno z domačimi
dobrotami, bodo predstavila in ponudila turistična društva ter skupine iz domače in sosednjih občin.
Tradicionalno bo bogata tudi bera spremljevalnih dogodkov, ki bodo potekali pod velikim šotorom in seveda na
prostem.
Poleg glasbe boste deležni številnih zgodb s področja
ohranjanja tradicij in ljudskega izročila.
Za najmlajše obiskovalce je pripravljen zanimiv program
dogodkov in ustvarjalnic.
Načrtujemo tudi vrsto dogodkov, v katere bodo vključena
mengeška društva, glasbene sekcije in posamezniki.
Kakovosten zabavno-glasbeni program pa je tako ali tako
stalnica našega sejma.
Tako lahko že zdaj opozorimo in vabimo na:
• petkovo večerno žuriranje s skupino Pop Design,
• sobotni veliki tradicionalni koncert Mengeške godbe
z gosti, ki mu bo
• sledila zabava z Vilijem Resnikom,
• nedeljski koncert veteranov Mengeške godbe, za vse
glasbene okuse bo
• skrbela skupina Joker.
Obiščite sejemsko prizorišče, spoznajte ponudbo na stojnicah in se razvedrite ob pestrem kulturno-zabavnem programu.
Besedilo: Matjaž Repnik - Mare

Besedilo: Helena Škrlep
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MENGEŠKI UTRIP

Zgodovinska uvrstitev dveh mengeških
folklornih skupin na državno Maroltovo
srečanje
Mengeš je v začetku maja v kulturnem domu gostil najboljše folklorne skupine Gorenjske na regijskem Maroltovem
srečanju odraslih folklornih skupin. Na podlagi nastopov na območnih srečanjih strokovna spremljevalka JSKD izbere
skupine, ki pokažejo največ izdelanih plesnih, pevskih, glasbenih in kostumskih prvin, ki jih znajo povezati v celovit nastop.
Regijska srečanja so zaradi znanih razlogov zadnji dve leti
odpadla in smo bili že kar na trnih, kako se bo razpletlo letos.
Na srečo je šlo, bi lahko rekli, saj je bilo tokrat srečanje možno
izvesti, hkrati pa sta se na regijsko srečanje uvrstili tako mladinska kot članska zasedba.
Mladinska skupina je v novi koreografiji posodobila plesno
predstavo izpred nekaj let in v spletu »Ob metvi v korak«
obudila nekdanje kmečko opravilo metve prosa, o katerem je
v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Valvasor in omenjal
prav Mengeš. V sodobni preobleki je koreografijo pripravil
Boštjan Svete, glasbeno priredbo pa Klemen Stopar.
Članska skupina je nastopila s koreografijo dr. Tomaža
Simetingerja, ki je v plese iz Prekmurja vključil tudi take, ki
so jih raziskovalci etnološke kulturne dediščine odkrili in ob-
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javili šele v zadnjem času in so za marsikoga nekaj povsem
novega na naših odrih. Tudi za ta splet je glasbeno priredbo
pripravil Klemen Stopar.
Tik pred zaključkom redakcije za izdajo Mengšana pa je s
strani vodstva JSKD prispela novica, da sta se kar obe mengeški skupini, tako mladinska kot članska, na podlagi ocen
strokovne komisije uvrstili na državno Maroltovo srečanje
folklornih skupin, kar lahko označimo za zgodovinski uspeh.
Obe skupini sta v preteklosti že dosegali državni nivo, tokrat
pa prvič obe skupaj. Čestitke plesalcem in glasbenikom in
seveda lepo vabljeni na državno srečanje, ki bo v soboto, 18.
6. 2022, v Žalcu.
Besedilo: Boštjan Svete • Foto: Neža Janežič

»Ladjedelnica ob Pšati« je zaprla svoja vrata
Člani društva Šola zdravja Oranžerija smo 3. 10. 2021 pristopili k večmesečni dobrodelni »misiji« z naslovom 6
milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev holokavsta. Projekt je pripravil in vodil g. Boris Krabonja, ki je predsednik
neprofitnega humanitarnega društva UP-ornik iz Maribora.
Vsi smo upali, da bo vsem, ki smo se temu projektu pridružili, zares uspelo. V akcijo se je vključilo kar 20.000 ljudi vseh
starosti, iz krajev širom Slovenije in iz tujine. Naša naloga je
bila, da iz odpadnega papirja (revije, reklame, stari zvezki ...)
izdelamo kar največ papirnatih barčic, ki smo jih izdelovali že
v svojem otroštvu. Vse izdelane barčice smo prešteli, zložili v
vreče ali kartonske škatle, le-te pa so s pošto ali s prevozom
»odromale« v Maribor, na sedež Up-ornika.
To društvo že kar nekaj let skrbi za pomoč ranljivim osebam,
pretežno upokojencem ali samohranilkam (-cem), ki so se iz
različnih vzrokov znašli v hudi stiski. S prostovoljnimi prispevki
dobrotnikov in posameznikov, ki z SMS-sporočilom darujejo
za konkretno osebo, nam uspeva vedno znova dokazati, da z
malim prispevkom lahko pomagamo sleherni osebi, ki pomoč
potrebuje. Mene je društvo Up-ornik prepričalo s poštenim
in transparentnim delom, zato sem poskusila svoje »jutranje
sotelovadce« navdušiti za nov izziv, ki bi od nas terjal dalj časa
trajajočo redno humanitarno akcijo. Sprva se je temu priključilo
manjše število oseb, ki smo ob zasluženi kavici in klepetu začeli gubati odpadne reklame in že na začetku smo jih v enem
mesecu naredili 1480.
Ko se je skupina povečala, se je naša storilnost močno dvignila. Prsti so postali hitrejši in roke spretnejše. Naši akciji se
je priključilo še nekaj posameznikov iz Mengša in 5. b razred
OŠ Mengeš. V sedmih mesecih vestnega dela smo vsi skupaj
izdelali malo manj kot 200.000 ladjic.
V vseh teh mesecih skupnega druženja so se ob delu »v ladjedelnici«, kot smo našemu druženju rekli, med nami stkale trdnejše
vezi prijateljstva. Skupaj smo odšli tudi na dopust v Strunjan in
tudi tam ob petju, smehu in klepetu vsak dan dobre pol ure delali.
Bolj ko se je bližal 9. maj, bolj zavzeto smo spremljali na Upornikovi strani objavljene aktualne podatke o številu prispelih
ladjic. Zadnji teden je bil kar malo stresen, saj se številka 6 milijonov kar ni hotela priti. V zadnjih dveh dneh je številka hitro

poskočila in razveselili smo se končnega rezultata in obvestila,
da je v »pristan priplulo« iz Evrope in Slovenije kar 777.000
ladjic več kot 6 milijonov.
Marsikdo se bo vprašal, čemu bo to služilo? Papir bo po zaključku razstave odkupilo podjetje Dinos in denar nakazalo društvu
Up-ornik. Izračunali smo, da bi to znalo biti kar 26 ton papirja.
Projekt je vreden vpisa v Guinnessovo knjigo rekordov, a žal
prijava stane kar 3800 $, teh pa neprofitno društvo nima. Če bi
ta denar imeli, ga tudi ne bi potrošili za to, ker je preveč pomoči
potrebnih, da bi se temu denarju lahko odrekli.
Skupina »Ladjedelnice ob Pšati« z vsemi pridruženimi člani
smo veseli, da smo zastavljeni cilj dosegli in da je akcija v celoti
uspela. Veselimo se ogleda skulpture, ki jo bodo iz ladjic izdelali
študentje arhitekture in gradbeništva, še posebej pa druženja
vseh izdelovalcev na humanitarni prireditvi v SNG Maribor,
posvečeni tej akcij.
Besedilo in foto: Milica Tomšič, vodja skupine Ladjedelnica ob Pšati
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Obogatitvena dejavnost OŠ Mengeš

Različnost bogati – druženje z vrstniki OŠ Roje
Učenci naše šole so se z željo po prijateljskem druženju z vrstniki in spoznavanju načina učenja na prilagojen način
odpravili na obisk k vrstnikom v OŠ Roje.
Pričakala nas je svetovalka z OŠ Roje gospa Manja in nam na
ganljiv način predstavila šolo, posebnosti učencev, poučevanja in
dejavnosti. Nato so nas učenci OŠ Roje navdušili z glasbeno-pevskim nastopom. Presenetila nas je ustvarjalnost, kar se je potrdilo
pri ogledu učilnic. Učence posebnega programa smo zmotili pri
obdelavi lesa, sprejeli so nas prisrčno. Ogledali smo si učilnico na
prostem – vrt, kjer smo imeli družabne igre z osmošolci.
Danes je bilo super, ustavil se je čas oziroma je hitro minil. Spoznali
smo nekaj ljudi, ki so še bolj razumljivi in zabavni kot katerikoli drugi.
Zelo so talentirani na vseh področjih, zelo so me presenetili.
Učenci so nas ful lepo sprejeli, so ful prijazni. Želim si še iti na to šolo.
Spoznali smo drugačno obliko pouka, več načinov učenja. Zanimivo,
da imajo drugačne dejavnosti in učilnice. Imajo lep vrt s sadjem in
zelenjavo.

Vrtec na kmetiji
V mesecu maju smo se skupine Vrtca Mengeš starosti 4–5 let
odpravile na tridnevno bivanje na kmetiji Zgornji Zavratnik
Spoznali smo živali na kmetiji in se igrali v gozdni igralnici. Spoznali smo pot od ovce do volne, jo česali in predli s kolovratom.
Po dolgem pohodu do Savinje smo se preizkusili še na plezalni steni. Najbolj nas je navdušil pastir Jernej, ki je zgodbe kar
stresal iz svoje pastirske torbe. Naučil nas je navihanih pesmic,
otroci pa so se izkazali kot izvrstni poslušalci. Plesali smo s folklorno skupino, zvečer pa se zabavali in plesali v pižamah. Otroci skupine Žogice smo po prihodu v vrtec zbrali svoje vtise in se
kot plesalci folklore predstavili na nastopu za starše. Otroci so
sami poskrbeli tudi za pogostitev staršev. Poskusili so zeliščne
namaze in sokove, ki so sad dela otrok in našega vrtička. To je
bil lep zaključek naše delovne vneme in zabave med vrtčevskim
letom.
Besedilo in foto: Petra Cerar, vzgojiteljica
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Nasmejani. Razigrani. Dobri pevci, glasbeniki. Toliko so bili dobri, da
se mi je oko zarosilo.
Zelo smo se zabavali. Res, ta izkušnja ti da res veliko lepih trenutkov!
Ta šola mi je ful všeč.
Vsi so bili kul in veseli našega obiska.
Zelo zanimivo, nisem si predstavljala, da je tako.
Spoznala sem zelo prijazne, prijetne in super ljudi. Zelo so mi všeč
učilnice in predstavitev šole, ki je zelo lepa, počutim se varno v njej.
Zelo lep vrt, učilnice, jedilnica. Vse je urejeno. Veliko igrišče in prostor
za druženje. Učenci so res prijetni, prijazni. Zadovoljna sem z OŠ Mengeš, ampak če bi imela priložnost, bi za teden, dva poskusila hoditi v to
šolo. Res nepopisna izkušnja!
Besedilo in foto: Nives Zelenjak, pedagoginja OŠ Mengeš

Potepuška jopica
je prišla
na obisk in
pomoč v Mengeš

Večer filmov
V petek, 20. maja 2022, je bil v organizaciji Lovske družine
Mengeš, Turističnega društva Mengeš in Zveze kulturnih
društev Mengeš organiziran prvi večer filmov na mobilnem
kinu v Mengšu. Prireditev je bila na dvorišču pri Lovski
koči v Mengšu. Predvajanje filmov so nam omogočili
partnerji iz projekta Las iz občine Medvode. Posebej se
moramo zahvaliti Zavodu Sotočje in Juretu Galičiču ter KTV
Medvode in Iztoku Pipanu, da so nam omogočili to izvedbo.

Težko pričakovano poletje se nezadržno približuje in s
tem se počasi zaključujejo šolske in obšolske dejavnosti
za otroke.

V ponedeljek, 23. maja 2022, sta Knjižnica Janeza Trdine
Mengeš in AIA –Mladinski center Mengeš na obisk povabila
Pravljično gledališče Maje Furman s predstavo Kam pa kam,
potepuška jopica?
Predstava je bila namenjena vsem otrokom od 3. leta dalje in
udeležili so se je v velikem številu.
Kot je sedaj že v navadi, so obiskovalci namesto plačila vstopnic v zameno za predstavo prinesli hrano in potrebščine za
male živali ter s tem pomagali pri dobrodelni akciji mladinskega centra za pomoč živalim.
Maja Furman nas je s svojo potepuško jopico popeljala v
pravljični svet živali in ljudi. Na koncu smo se naučili, da
je najbolj pomembno biti dober prijatelj in pomagati vsem,
kolikor je v naši moči.
Posebno pozornost smo ob koncu predstave namenili tudi
otrokom, ki so skozi celo šolsko leto v knjižnici obiskovali
pravljične urice. Pravljičarka Anita jih je obdarila z majhno
pozornostjo in jim zaželela lepe počitnice z željo, da se vidijo
v naslednjem šolskem letu.
Hrano in potrebščine, ki smo jih zbrali s pomočjo predstave,
bomo podarili društvu Lajka. Če pa želite tudi sami pomagati
pri dobrodelni akciji, pa lahko svojo donacijo prinesete v knjižnico ali mladinski center do 30. 6. 2022.
Želimo vam lepo, sončno in mirno poletje. Jeseni pa vam
obljubljamo polno novih dogodkov, prireditev in doživetij.
Besedilo: Barbara Ahačič Osterman za Knjižnico Janeza Trdine Mengeš in
AIA – Mladinski center Mengeš • Foto: Brane Tomšič

V uvodu v prireditev je starešina LD Mengeš Jože Vahtar z besedami orisal pomen ohranjanja narave in sodelovanje v projektu
»Zgodbe naših mokrišč«, ki se je odvijal v občinah Trzin, Mengeš,
Vodice in Medvode. V okviru tega projekta so nastali mnogi filmski
zapisi, ki orisujejo delo na projektu ter smisel in pomen ohranjanja mokrišč. O vsem tem je v nadaljevanju uvoda spregovorila
mag. Andreja Škvarč iz Zavoda Republike Slovenije za naravno
dediščino. Poudarila je, da se moramo ob spremembah v okolju
zavedati pomena ohranjanja okolja in čim več sami prispevati,
da se razmere izboljšujejo ne pa obratno, da se poslabšujejo.
Prvi film, ki je bil predstavljen, govori o pomenu mokrišč v vseh
letnih časih v štirih občinah, ki jih je pritegnilo sodelovanju v
projektu »Zgodbe naših mokrišč«. Film je nadgradnja projekta
in služi kot učno gradivo za naše šolarje. V okviru tega projekta
je bil posnet filmski zapis pri Phliškem bajerju s prof. Dušico
Kunaver in otroki iz Mengša. Tudi ta film služi kot primeren učni
pripomoček za šolsko mladino.
Drugi film, ki smo ga uvrstili v ta program, je film »Pšata – tok
življenja«. Film Pšata je igrano-dokumentarni film, ki govori o
reki in življenju ob njej. S posebnim pogledom v preteklost in
načinom življenja oriše zgodovino lokalnega življenja. Film pa
nas tudi opomni, kako smo tekom industrializacije in digitalizacije
spremenili Pšato in kako smo spremenili tudi svoj odnos do nje
in drugih rek. Te besede so za predstavitev zapisali mladi avtor
filma Jaka Korenjak in sodelavci v okviru projekta EVREKA II.
Tretji film pa je bil poklon spominu in delu letos preminulega
častnega občana Občine Mengeš g. Petra Krušnika in obenem
150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. Oba sta zaznamovala
mengeško preteklost. Pred 11 leti je naš občan Tone Müller v okviru video sekcije Mavrica posnel dokumentarni film z naslovom
»Unikatni izdelki Petra Krušnika po načrtih Jožeta Plečnika«.
Ta filmski večer pa je bil posvečen tudi začetku meseca ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je letos namenjena
filmski dejavnosti.
Preživeli smo lep in zanimiv filmski večer v edinstvenem naravnem okolju, z željo, da se še kdaj ponovi. Organizatorji pa se za
pomoč pri logistiki prireditve zahvaljujejo tudi PGD Mengeš.
Besedilo in foto: Iztok Pipan
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EkoReka – od kopalk do kina ob Pšati
EkoReka je celodnevni dogodek, ki bo potekal v soboto, 18. 6. 2022, ponovno v Mengšu, ob reki Pšati in drevoredu,
ki vodi do Hotela Harmonija, med 9. in 22. uro. Na dogodku bomo ozaveščali o lokalni vrstni pestrosti vodnih
živalih in pomenu ohranjanja prosto tekočih in naravnih rek. Dogodek organiziramo Zavod REVIVO, HD&H in
AIA – Mladinski center Mengeš.

Pridite spoznavat reko Pšato skozi oči raziskovalcev. Tako boste
lahko iskali majhne skrite rečne živali iz reke Pšate, sestavljali
puzzle, ustvarjali, poslušali zgodbe, si poslikali obraz, izmenjali oblačila, delili recepte in bili pri tem pozorni na količino
uporabljene vode med kuho ter se udeležili še številnih drugih
aktivnosti, ki jih pripravljamo, ob tem pa se zabavali in družili.
Z nami bodo likovniki iz Likovnega društva Mengeš, ki vas
vabijo, da se sprehodite skozi galerijo na prostem v okviru
njihovega tradicionalnega projekta Sprehod ob Pšati in si
ogledate njihove motive obrečnih in vodnih živali. Na dogodku
bo na ogled tudi razstava z naslovom Iz spomina Kamniške
Bistrice. Vsi mladi pa vabljeni, da se kot ribe preizkusite na
popotovanju in dričanju do izvirnega dela rek, preko številnih
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ovir in rečnih preprek na slavnem ribjem poligonu. Kopalke in
brisača so skoraj obvezne.
V večernih urah vas vabimo, da se udeležite okrogle mize o
delu in prizadevanjih žensk v boju za naravo, sledil bo kino
na prostem, v katerem bomo predvajali najnovejši slovenski
dokumentarni film z naslovom Zgodba Save idejnega vodje
Roka Rozmana in režiserja Rožleta Bregarja. Filmu bo sledil
pogovor o rekah in naraščajočih pritiskih nanje.
Kdo vse sodeluje?
Na dogodku bodo z nami sodelovali tudi Lokalna iniciativa 3h
za Pšato, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic, skupina
Za Savo, Mladi za podnebno pravičnost, Rod skalnih taborov,
Ribiška družina Bistrica-Domžale, Gimnastični klub Leon,
LeeWay Collective in drugi. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Več informacij najdete na Facebook strani projekta
Tokovi prihodnosti.
Kam po EkoReki?
V ponedeljek, 27. 6. 2022, se nam ob 19. uri pridružite na
otvoritvi razstave Iz spomina Kamniške Bistrice in reke Pšate,
ki bo na ogled v AIA – Mladinskem centru Mengeš vse do
četrtka, 14. 7. 2022, konec julija pa v Knjižnici Janeza Trdine
Mengeš. Na otvoritvi bomo spregovorili o spremembah, ki so
se zgodile in se še dogajajo na reki Pšati. Na dogodku nas bo
s svojim petjem razvajala Aleksandra Matan.
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in
AIA – Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS
Za mesto in vas.
Besedilo: D. H., E. H., B. T., P. P. • Foto: Zavod REVIVO

Strokovna ekskurzija veteranov vojne za
Slovenijo
Sobota je bila dan za strokovne aktivnosti, pohode in izlete! Tudi častniki OZSČ Domžale (kar dvanajst naših
članov, med njimi tudi člani občine Mengeš) smo bili skupaj z veterani OZVVS Domžale na strokovni ekskurziji
pri svojih južnih sosedih. Predsednik veteranov in član IO OZSČ Domžale Janez Gregorič je odlično organiziral
ogled Brionov in mesta Pulj (Pula) na Hrvaškem in nas tako spomnil na našo mlajšo zgodovino. Ne pozabimo,
da je bilo na Brionih podpisanih kar nekaj pobud in pogodb, med njimi tudi ustanovna deklaracija neuvrščenih
leta 1956 in za nas zelo pomembna Brionska deklaracija v času osamosvojitvene vojne 1991. Takrat so na
pogajanjih sodelovali slovenska delegacija Kučan – Peterle – Rupel, predstavniki EU, hrvaški predstavniki in
predstavniki takratne zvezne vlade Jugoslavije.
Brione sestavlja štirinajst otočkov, poraščenih z bujno vegetacijo in krasnimi morskimi zalivi. Ne bom rekel, da je
to tudi vse, ampak dosti več pa tudi ne. Objekti so precej
neurejeni, za izletnike pa je, razen odličnega vodstva, bolj
slabo poskrbljeno. Če ne bi imeli s seboj »dnevnega obroka«, ki ga je Janez pripravil in razdelil na avtobusu, bi se na
celino vrnili lačni in žejni. Za maso turistov je pač premalo
gostinskih kapacitet, kar pa je po svoje logično. Brioni so še
vedno v uporabi kot objekt za državni protokol.
Po odhodu z Brionov smo si ogledali tudi mesto Pula z malo
drugačne perspektive. Arena nam je bila samo kulisa za
nekaj slikic, sicer pa smo si ogledali stari del mesta, »troja
vrata« in nekaj avstro-ogrskih vojašnic. Mesto je bilo tako v
času Benečanske republike kot tudi za časa Avstro-Ogrske
kraljevine pomembno pristanišče in izhodišče za vojaško-mornariške aktivnosti na Jadranu. V bistvu smo naredili krog
okoli grička, na katerem stoji arena, in moram reči, da je bilo
res malo drugače. Naš vodič je znal prikazati zgodovino s
stališča benečanskih in avstro-ogrskih upravljavcev mesta.
Zaključek je bil v okolici Pazina in po dobri večerji smo tam
tudi zaključili gostovanje na Hrvaškem.
Besedilo in foto: Miran Stopar, podpredsednik OZSČ Domžale
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Zbor društva mengeških upokojencev
V soboto, 28. 5. 2022, smo imeli mengeški upokojenci po dveh covidnih letih svoj letni zbor Društva upokojencev
Mengeš v Župnijskem domu. Zbrali smo se ob 14. uri in v dvorano nas je pospremila veteranska Mengeška godba.
V nadaljevanju so v kulturnem programu poskrbeli za prešerno vzdušje. Vse prisotne so spodbudili, da smo veselo
zapeli skupaj z godbeniki. Sledila je predstava dramske skupine DRS, ki je ena od dejavnosti DU Mengeš. Predstava
z naslovom Ženska varda ali kdo je tu nor je nasmejala in navdušila prisotne, ki so z gromkim aplavzom nagradili
nastopajoče in njihovega mentorja Matjaža Repnika.

Dobitniki priznanj
Predsednica Marija Štebe je pozdravila vse navzoče in se jim
zahvalila, da so prišli v tako velikem številu. Nato je predlagala dnevni red zbora članov, ki je bil soglasno sprejet. Soglasno
pa so potrdili tudi predlagano delovno predsedstvo, ki so ga
sestavljali Matjaž Repnik (predsednik), Milena Aleš in Tone
Janežič (člana), Marjetka Blejc (zapisnikarica), overovatelja
zapisnika (Vida Burnik in Janez Šutar) in verifikacijska komisija (Majda Ficko, Cvetka Kuhar in Marjanca Lavrič).
Sledila so poročila vodij o delu 12 dejavnosti, ki so potekale
na DU Mengeš v letu 2021. Poročali so: Matjaž Repnik –
dramsko-recitacijske skupine, Vida Burnik – Backove vezilje,
Majda Repnik – rokodelke, Milena Aleš - družabna srečanja,
Marija Štebe – avtobusni izleti, Tone Janežič – pohodniška
dejavnost, Ivanka Roudi – kolesarji, Majda Ficko – balinarska
dejavnost, Marjanca Lavrič in Jožefa Janežič – ženska rekreacija, Marjanca Šušteršič – angleščina, Barbara Osterman
– računalniški tečaj, Urša Stritar – bralni klub, Milena Aleš je
podala finančno poročilo, Marija Štebe pa poslovno poročilo.
Zatem je sledila razprava na podana poročila. Ker ni bilo
nobenih vprašanj, je Majda Ficko poročala o ugotovitvi verifikacijske komisije, ki je preštela prisotne člane in ugotovila,
da jih je od 524 članov DU Mengeš prisotnih 108.
Ker je od začetka zbora članov minilo več kot pol ure, smo
lahko nadaljevali z delom, čeprav ni bilo prisotnih več kot
polovice članov DU Mengeš. Delovni predsednik Matjaž
Repnik je zboru predlagal poimensko razrešitev dosedanjih
članov UO, NO in častnega razsodišča. Prisotni so z glasovanjem potrdili ta predlog. Takoj zatem je predsednik predlagal
nove člane UO, NO in častnega razsodišča, ki so bili soglasno
potrjeni. Posebej smo glasovali za predsednico DU Mengeš.
Marija Štebe je bila soglasno potrjena za naslednja štiri leta.
Milena Aleš in Marija Štebe sta predstavili finančni in delovni
načrt DU Mengeš za leto 2022, ki je bil soglasno sprejet.
Določili smo tudi članarino društva, ki v letu 2022 ostaja
nespremenjena – 12 evrov.
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Upravni odbor je na svojem 20. zasedanju sprejel sklep, da
se vsem vodjem, ki so štiri leta prostovoljno in skrbno vodili
svoje dejavnosti, podeli bronasto priznanje in vodjem, ki
so osem let prostovoljno delovali na svojem področju, srebrno priznanje. Bronasto priznanje so prejeli: Milena Aleš,
Ivanka Roudi, Marjetka Blejc, Matjaž Repnik, Vida Burnik,
Majda Repnik, Marija Urankar, Marjanca Šušteršič, Urša
Stritar, Majda Ficko in Barbara Osterman. Srebrno priznanje so prejeli: Anton Janežič, Marija Štebe, Marjanca Lavrič,
Alojzij Janežič, Ivan Škufca, Pepca Janežič, Cvetka Kuhar in
Rafko Urbancl.
In prišli smo do najtežje pričakovanega trenutka – veselega
druženja in pogostitve. Za odlično malico je poskrbel gospod
Stane Groznik iz Doma počitka Mengeš. Ni nas razvajal
samo s slastnim zrezkom in krompirjevo solato, ampak
tudi z okusnimi poticami in buhteljni. Poskrbeli smo tudi za
suha grla in veselo glasbo, ki nas je zvabila na plesišče. Ob
polki, valčku in večnih dalmatinskih »šlagerjih« smo plesali
še dobri dve uri.
Zbor članov smo uspešno pripeljali do konca. Pri tem so nam
pomagali: g. župnik Marko Košir, ki nam je dal na uporabo
Župnijski dom, g. Sandi Jaklič in mengeški gasilci, ki so nam
posodili mize in klopi, topolski fantje, ki so poskrbeli za prevoz ter postavitev miz in klopi, veterani Mengeške godbe,
Dom počitka Mengeš ter direktorica ga. Lidija Krivec in kuhar
g. Stane Groznik, glasbenik g. Darko Kovač, ki je poskrbel
tudi za ozvočenje, ga. Cvetka Kuhar in ga. Ivanka Roudi, ki
sta poskrbeli za pijačo, in ga. Milena Aleš, ki je s cvetjem
okrasila mize. Vsem se iskreno zahvaljujemo za pomoč.
Besedilo: Helena Enderle in Marija Štebe, predsednica DU Mengeš
Foto: Andreja Polanec

Zbor članov in veterani Mengeške godbe

Tudi Mengšani Šole
zdravja v Veržeju
Družabno-rekreativno-izobraževani teden v Veržeju je
del nacionalnega programa Slovenija v gibanju, ki ga
izvaja Športna unija Slovenije in združuje vse športnorekreativne prireditve in redne vadbe v Sloveniji.
Društvo Šola zdravja je organiziralo v Veržeju družabno-rekreativno izobraževalni teden in prvi teden se ga je udeležilo
tudi nekaj članov iz občine Mengeš iz skupine Oranžerija in
Mengeš mali. Program je bil zelo razgiban. Vsako jutro smo
začeli s telovadbo "1000 gibov" pod strokovnim vodstvom
kineziologa Simona, kjer je bil poudarek na pravilni izvedbi
vaj in pravilnem dihanju ter pokazal nam je vaje za moč.
Imeli smo strokovno predavanje dr. Grishina o hrbtenici
in izvajali smo praktične vaje. Udeležili smo se tudi daljših
pohodov v naravi, kjer sta nam domačina predstavila njihovo
gozdno rast in vse rastline ter si ogledali Mrtvice na reki Muri.
Seveda nismo izpustili kopanja v Banovcih. Ogledali smo
si lončarsko delavnico in vsak si je naredil po dva izdelka iz
gline. Zelo zanimiv pa je tudi njihov muzej lončarske obrti.
Velik poudarek je bil na druženju in spoznavanju članov iz vse
Slovenije: bili smo iz Kopra, Velenja, Bistrice ob Dravi, Tržiča,
Podgorja Kamnika, Vrhnike in Mengša. Enkrat smo odšli na
telovadbo v Melince, da smo skupaj telovadili s skupino iz
tega kraja in okolice. Ob tej priložnosti je naša predsednica
Zdenka podarila priznanje eni od članic, nato pa smo odšli
še na Otok ljubezni.
Vse doživetje je bilo res doživeto in ga priporočamo tudi
drugim članom.

»Alive step up 2022«

Miha Žargi PGD
Mengeš – prvi!
Že sedmo leto je v Sloveniji potekal tek po stopnicah
na najvišjo stolpnico v Sloveniji. Kristalna palača v
našem središču, v ljubljanskem BTC-ju, je za en dan
postala edinstven izziv vsem, ki so jo želeli čim hitreje
premagati. 14. maja 2022 je naš operativni gasilec Miha
Žargi v popolni gasilski zaščitni opremi z izolirnim
dihalnim aparatom in jeklenko na hrbtu premagal
89 višinskih metrov, 21 nadstropij in 479 stopnic z
vrhunskim rezultatom. Miha se je do 21. nadstropja
povzpel v pičlih treh minutah in 19 sekundah ter drugo
uvrščenega tekmovalca pustil za seboj za celih 26
sekund. Tudi letos so se sredstva zbirala za otroke
Pediatrične klinike Ljubljana, hematološko-onkološki
oddelek, društvo Junaki 3. nadstropja.

Naše geslo je: GIBAJMO SE IN OSTANIMO ZDRAVI

V sklopu dogodka je letos organizator prvič omogočil
udeležbo otrokom s hematološko-onkološkega oddelka in
njihovim družinam. Do sedaj smo zanje zbirali sredstva za
nakup igrač. Letos pa jim je poleg zbiranja sredstev preko
SMS-donacij organizator želel pričarati tudi svojevrstno
doživetje na samem dogodku.
Miha Žargi, čestitamo ti za veličasten uspeh in za
dobrodelnost!

Besedilo: Majda Golob • Foto: Stane Golob

Besedilo: Sandi Jaklič • Foto: Miha Žargi
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MENGEŠKI UTRIP
Člani A PGD Topole leta 1993 v Berlinu
Prva vrsta z leve) Metod Koncilija, Janez Černivec, Miran Lah, France Bergant, Janez Koncilija;
Druga vrsta: Martin Aleš, Boštjan Dacar, Franci Zabret, Janez Keržič, Zdravko Špruk.

Gasilska olimpijada Celje 2022

Ekipe društev iz GZ Mengeš, sodelujoče na
preteklih olimpjiadah
V majski izdaji glasila smo predstavili Gasilsko olimpijado Celje 2022, ki bo potekala v dneh od 17. do 24. julija.
Sodelovanje na takem tekmovanju predstavlja izziv za ekipe posameznih društev, da bi dostojno predstavile državo. To tekmovanje
je vsake štiri leta, vsakič v drugi državi. Možnost sodelovanja na
olimpijadi si pridobijo ekipe, ki so med najboljšimi v državi v
dvoletnem ciklusu. Pred samo olimpijado se izvede še izbirno
tekmovanje za končni izbor ekip. Na olimpijadi tekmujejo tako
ženske kot moške ekipe v kategorijah od mladincev do starejših
gasilcev. Na letošnji olimpijadi bo v reprezentanci Slovenije nastopilo 19 ekip, med njimi pa ni nobene ekipe iz GZ Mengeš. So
se pa v preteklosti naša društva že uvrstila v t. i. reprezentanco,
ki je nato zastopala državo.
Kot prva nas je zastopala moška desetina PGD Mengeš v daljnem letu 1969. Na olimpijadi v Kremsu v Avstriji je desetina v
sestavi: Franc Blejc, Jože Malus, Slavko Pišek ml., Stane Šimenc,
Lojze Vrhovnik, Franc Šimenc, Lojze Istenič, Lojze Pišek in Karol
Divjak (Franc Bevk pa je bil v rezervi) dosegla lep uspeh in osvojila
srebrno značko.
Drugič je desetina PGD Mengeš v malce spremenjeni zasedbi
sodelovala na olimpijadi v Brnu na Češkem leta 1973. Stane
Šimenc, Slavko Pišek, Stane Tome, Franc Šinkovec, Franci Levec,
Franc Šimenc, Karol Guna, Lojze Pišek, Karol Divjak in rezerva
Tone Hren so si z dobrim nastopom priborili srebrno medaljo.
Navedena nastopa sta bila pod okriljem takratne občinske GZ
Domžale. Prav posebne zasluge za pripravo ekip je imel pokojni
Franc Blejc.
Po teh dveh začetnih nastopih so nastopila »sušna« leta in trajala
kar dve desetletji.
Naslednja udeležba na tovrstnem tekmovanju se je zgodila leta
1993, ko je bila naša država že samostojna. V tem letu so si preko
izbirnega tekmovanja priborili zastopstvo v reprezentanci Slovenije
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desetina članic A PGD Loka pri Mengšu in člani A PGD Topole.
Tekmovanje je potekalo v Berlinu. GZS je za celotno reprezentanco organizirala posebne kondicijske priprave na Rogli. Enotno
opremljeni, z urejenim zunanjim izgledom so dostojno zastopali
mlado državo. Člani A iz Topol so osvojili srebrno medaljo, članice
A PGD Loka pri Mengšu pa zlato medaljo. V ekipi članic so nastopile: Špela Malus, Vilma Jerič, Nataša Vrhovnik, Barbara Ručigaj,
Mojca Likar, Eva Stopar in tri članice PGD Topole: Nataša Hribar,
Nina Kravanja in Tanja Tratar. Vodja ekipe in mentor je bil Robert
Ručigaj, kondicijski trener pa Franc Jerič. Ekipa je imela sponzorja
Gradiant, Martin Udovič s. p., iz Ljubljane. Tudi nastop na tej
olimpijadi je potekal še pod okriljem OGZ Domžale.
Desetina PGD Topole je vnovič sodelovala na olimpijadi leta 1997
v Herningu na Danskem. Tokrat so sodelovali kot člani B in si z
dobrim nastopom priborili zlato priznanje.
Na olimpijadi 2006, bila je v Varaždinu na Hrvaškem, je desetina
PGD Šinkov Turn osvojila 14. mesto. V tej ekipi so sodelovali
tudi trije člani PGD Topole: Franc Zabret, Franc Bergant in Janez
Koncilija.
Leta 2009 je bila olimpijada v Ostravi na Češkem. Vnovič se je v
reprezentanco Slovenije uvrstila desetina članov B PGD Topole.
Tudi takrat je bilo treba v pripravljalnem obdobju skozi sito kvalifikacij najprej na nivoju GZ Mengeš, nato na regijskem in državnem
tekmovanju, za kar je bilo potrebno dveletno obdobje napornih
kondicijskih priprav in treningov tekmovalnih disciplin. Uspeh
tudi tokrat ni izostal, saj so se z odličnim nastopom uvrstili na 5.
mesto in si priborili zlato medaljo.
Še anekdota s priprav ekipe PGD Topole, ki jo je zapisal Janez KoncilijaHrinov, ki je bil skupaj s Francem Zabretom in Francem Bergantom
udeleženec na štirih olimpijadah.

Člani B PGD Topole leta 1997 v Herningu
Prva vrsta z leve: Miroslav Aleš, Franc Hribar, Franci Zabret, France Bergant, Janez Koncilija;
Druga vrsta: Venčeslav Černivec, Janez Černivec, Avgust Aleš, Martin Aleš, Zdravko Špruk.
»Ko je kimala Marija«
Bilo je v času, ko se je desetina iz Topol pripravljala na gasilsko
olimpijado v Berlinu. Ekipa je bila že uvrščena v kvalifikacije, da pa
ne bi padla iz forme, se je udeleževala čim več tekmovanj, ki so bila
običajno organizirana na Štajerskem. No, ker se vsako tekmovanje
nekoliko zavleče in je treba uspeh nekoliko proslaviti, je šla ekipa
dobre volje proti domu. Pot je vodila skozi Stahovico, ki je v tistih
časih postala prava romarska pot, saj se je Marija v tamkajšnji
kapelici premikala in so jo hodili gledat od blizu in daleč. Pa so se
vrli gasilci domislili, da bi jo šli pogledat, predvsem zato, če jim bo
pokimala, kar bi pomenilo, da gredo na olimpijado. Vsi se zama-

knjeno postavijo pred kip, in ker so tekmovalci popili kakšen kozarec
piva več, je Marija vsem veselo in prijazno kimala in zadovoljstvo
je bilo popolno.
Takrat se je oglasil Pipanov Metod: »Fantje, ampak Marija pa
zares kima!«
Takoj nato je sledilo povelje: »Fantje bejžmo.« Metod je bil namreč
šofer in je bil trezen. No, ampak je kar prav videl, na olimpijado je
ekipa po opravljenih kvalifikacijah zares odšla.
(Vir: Jemec Tomažin, Mateja (2008); knjiga: Topole nekdaj in danes)
Besedilo: Miro Urbanc • Foto: PGD Topole

Člani B PGD Topole leta 2009 v Brnu
Prva vrsta z leve: Franc Hribar, Janez Černivec, Franci Zabret, France Bergant, Janez Koncilija;
Druga vrsta: Peter Jemec, Franc Jerič, Venčeslav Černivec, Martin Aleš, Bogdan Urankar.
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LOKA PRI MENGŠU

Sodelujoči na operativni vaji

PGD Loka pri Mengšu v maju 2022
Operativna dejavnost

V torek, 10. 5. 2022, je na območju podjetja HNG v Mengšu
v popoldanskem času potekala operativna vaja Gasilske zveze
Mengeš. Sodelovala so vsa tri društva: Mengeš, Topole in Loka
pri Mengšu. Naše naloge so bile gašenje požara, reševanje
oseb in nudenje prve pomoči poškodovanim. Na vaji je iz našega društva sodelovalo 13 operativnih gasilcev z vozili GVM-1,
GVGP-1 in GVC 16/25.
Tekmovanja
Gasilci so pri izvajanju svojih operativnih nalog pogosto izpostavljeni orientaciji v naravnem okolju. V ta namen je že za gasilske naraščajnike v programu poučevanje in nato tudi preskušanje – tekmovanja v orientaciji. Tako je bilo v maju izvedeno
tekmovanje na občinski ravni in nato še na ravni regije Ljubljana
3, ki je potekalo v Komendi. Na teh tekmovanjih sodelujejo trojke v kategorijah: pionirji, mladinci in pripravniki. Na regijskem
tekmovanju sta bili uspešni ekipi pionirjev in mladincev, ki sta
se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v septembru. Ekipi pripravnikov to žal ni uspelo.
Ostala dejavnost
V nedeljo, 8. 5. 2022, smo se gasilci PGD Loka pri Mengšu
odzvali povabilu sosednjega društva PGD Trzin na mašo ob
prazniku sv. Florjana, ki je farni zavetnik župnije in zavetnik gasilcev. Po koncu je sledila še slovesna otvoritev novega Doma
zaščite in reševanja PGD Trzin.
Tako se je trzinskim gasilcem uresničila dolgoletna želja po
rešitvi prostorske stiske in pridobitvi primernejših prostorov
za njihovo dejavnost. Njihove slovesnosti smo se udeležili v
11-članski zasedbi.
V četrtek, 12. 5. 2022, je na Mengeški koči komisija za veterane
GZ Mengeš organizirala srečanje za starejše gasilke in gasilce.
Zbrane so pozdravili predsednik komisije za veterane GZ Mengeš Peter Jemec, predsednik GZ Mengeš Boštjan Čebulj, poveljnik GZ Mengeš Miha Verbič in župan Franc Jerič. Iz našega
društva se je srečanja udeležilo 12 starejših gasilk in gasilcev
ter predsednik Robert Ručigaj.
V četrtek, 19. 5. 2022, so naš gasilski dom obiskali otroci iz vrtca Gobica, skupina Čebelice. Najprej smo si ogledali prostore
gasilskega doma, nato pa podrobneje pogledali še opremo in
vozila. Po vožnji s tovornjakom okrog gasilskega doma so otroci še »špricali« z vodo, kar jim je bilo najbolj všeč. Za konec so
se posladkali s sladoledom in se peš odpravili nazaj proti vrtcu.
Besedilo: Miro Urbanc • Foto: PGD Loka pri Mengšu
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Ekipe na regijskem tekmovanju v orientaciji

Udeleženci Florjanove maše iz PGD Topole
in Loka
Skupina Čebelice Vrtca Mengeš na obisku v
gasilskem domu v Loki

DOBENO

Dobenski zajtrk
Dobeno se ponavlja. Ohranjamo tradicijo dogodkov, ki smo jih vaščani vzeli za svoje. Z leti jih malo spreminjamo, prilagajamo tudi potrebam mladih in njihovih družin, prilagajamo jih najmlajšim. Na Dobenu želimo popestriti kulturo
bivanja, obnašanja in seveda nastopanja na različnih dogodkih, ki jih načrtujeta turistično društvo in vaški odbor. Tudi
v dolino pošiljamo signale, priporočila in vabila, da se nam pridružijo tudi drugi krajani. Na vasi nimamo ne trgovin
ne tržnic. Ker nas ima sonce rado, tudi nimamo megle. Dobeno nima pločnikov, imamo le grobo popeskane bankine.
Neorganizirano smo počistili svoje poti in stranpoti. Motijo nas
le pasji iztrebki, ker nekateri "pasjeljubci" ne čistijo za svojimi
ljubljenci. Urejamo okolico svojih domov. Med mladimi je vedno več vrtičkarjev. Nizke in visoke grede so polne zelenjave.
V betonskih koritih za rože krasno uspevajo solate vseh vrst. Z
dobrim humusom so se nehote zasejali še češnjevi paradižniki.
Turistično društvo in vaški odbor z roko v roki izpolnjujeta plan,
sprejet na skupščini TD in zboru občanov 1. aprila letos. Razveseljujoče za Dobeno pa je, da se nam pridružujejo mlajši prebivalci. In kako smo si pridobili njihovo zaupanje? Izgradnja platoja, kjer nastajajo tudi otroška igrišča, je izpolnila želje večine
staršev, ki želijo svoje otroke odvrniti od telefonov in tablic in seveda stran od ceste. Na tem večnamenskem objektu bomo odslej organizirali skoraj vse dobenske dogodke. Družili se bomo
pod milim nebom, vendar na svežem zraku in v zavetju dreves.
Imamo oder, klopi, mize. Nimamo elektrike in tekoče vode, a se
bomo znašli. Mladci so okrog igrišč napeli mrežo, kar je bil tudi
dober plezalni podvig.
Generalka za vse bodoče dogodke na platoju je bil DOBENSKI
ZAJTRK. V soboto, 21. maja, smo se ob 9. uri zbrali, da ponovimo, obnovimo in popestrimo tradicionalni obred. Prostovoljci
so nam dva dni prej postavili oder, mize, klopi in stojnico. Odrasli smo zasedli pripravljene mize in klopi, na mizah smo razvrstili vse dobrote, ki smo jih prinesli s seboj: narezke, različna
peciva, krofe, miške in sočne slovenske jagode. Poleg teh dobrot je KT Blaž prispeval ogromen lonec čaja. Seveda pa nismo
pozabili na borovničke, viljamovko in medico za odrasle, kar je
dvignilo že tako dobro razpoloženje. Otroci so omizje kmalu
zapustili. Bili smo priča razburljivemu nogometnemu dvoboju
med fanti in dekleti. Najmlajši pa so se igrali v peskovniku.

Težko je celovito opisati razpoloženje, morda so fotografije bolj
zgovorne. Imeli smo se res fino. Prevladovale so mlade družine,
ki so se veselile novega prostora in druženja s sosedi – na domačih dvoriščih je za vse to premalo prostora.
Dogovorili smo se, da bo na tem prostoru tudi DOBENSKI PIKNIK. Poleg ponudbe hrane in pijače bomo organizirali tudi kulturni program. Zaenkrat je to še skrivnost, a naša Meta Selan je
že v akciji.
Besedilo in foto: Frančiška Hunjet
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DOBENO

Prikaz borilnih
veščin in harmonije
gibanja
Prvomajski prazniki so za nami, kresovi so pogoreli
in življenje se je vrnilo v ustaljen vsakodnevni ritem.
"Da ne bo preveč monotono," smo rekli v Turističnem
društvu Dobeno, "naredimo nekaj." In smo. Ker želimo
v društvo pritegniti čim več mladih, smo v petek, 6.
maja, ob 18., uri v kmečkem turizmu Blaž organizirali
strokovno predstavitev vzhodnjaških borilnih veščin in
prikaz odziva telesa v ravnotežju ter harmonijo gibanja
za zdravo življenje. Primož se je za predstavitev dogovoril z g. Tonetom Ančnikom iz Črnuč, velikim prijateljem
Dobena, saj je v letu 2021 preko 250-krat obiskal naš
kraj in si zato zasluži iskrene čestitke.

Čistimo Dobeno
Dobenci smo se dogovorili, da bo čiščenje Dobena postalo trajna naloga. V maju mesecu smo kosili, čistili in zasajali točke,
kjer hodi največ sprehajalcev. Odvoz kosovnih odpadkov je izpraznil navlake na mnogih dvoriščih. Letošnja posebnost je tudi
v tem, da je mnogo mladih začutilo potrebo po lepem življenjskem okolju. Vse bo ostalo tudi v podzavesti najmlajših. Saj to
je del kulture
Besedilo in foto: Frančiška Hunjet

Tonetova predstavitev je bila zelo slikovita, tudi malo humorja je vključil, pri praktičnem prikazu odziva telesa v
ravnotežju in uporabe harmonije gibov v vsakdanjem življenju pa je k sodelovanju pritegnil vse navzoče. Povedal
nam je, da je karate vzhodnoazijska borilna veščina in ima
dvojno vlogo, na eni strani gre za borilno veščino, ki izhaja z otočja Okinava, razvito koncem 19. stoletja z združevanjem tradicionalnih metod goloroke borbe, po drugi
strani pa se izraz karate danes predvsem izven azijskega
prostora uporablja kot splošni izraz za veliko število modernih golorokih borilnih veščin, razvite na Japonskem. A
karate ni le borilna veščina, temveč je tudi oblika telesne
aktivnosti.
Tone Ančnik se je že pri petnajstih letih začel ukvarjati s
karatejem, kasneje pa še s tai či čuanom. Napisal je 12
knjig o karateju in tai či čuanu. Je mojster karateja 6. dan
in borilnih veščin, pogosto pa deluje tudi kot učitelj, vabijo ga na predavanja in seminarje doma in na tujem.
S svojim privlačnim in strokovnim prikazom je pritegnil
pozornost vseh prisotnih. Škoda le, da na predavanju ni
bilo mlajših udeležencev, saj smo v TD verjeli, da bo to
tema, ki zanima predvsem mlajšo populacijo in bodo mladi prisotni v večini.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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MOJA ZGODBA

Aleksandra Matan

Mlečna kraljica iz
Mengša
Moja življenjska zgodba se je začela z rojstvom mami
Moniki in atiju Aleksandru. Že od svojih prvih korakov
živim v Mengšu. In rada sem tukaj. Osnovno šolo sem
obiskovala v Mengšu in šolanje nadaljevala na splošni
gimnaziji v Ljubljani. Študij sem končala z diplomskim
delom na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za lesarstvo.
Trenutno sem redno zaposlena.
7. aprila se je odvijal dogodek v Termah Zreče, kjer sem
bila okronana za (letošnjo) 15. Mlečno kraljico Zelene
doline Slovenije. Verjamem, da se bomo v tem letu še kdaj
srečali, če ne drugače, mi pomahajte, ko se peljem mimo
vas v kraljičinem avtu. Naziv Mlečne kraljice mi pomeni
ogromno, saj sem prva kraljica v petnajstih letih, ki nima
doma kmetije. V svojem enoletnem mandatu bi rada čim
več ljudi ozavestila o načinu zdravega življenja in uživanju zdravih izdelkov. Hkrati bi rada tudi sporočila, da se
v življenju da veliko doseči, če so le želje dovolj velike in
stremimo k njihovi uresničitvi.

Nekateri me prav tako dobro poznate po mojih prostočasnih
dejavnostih, ki so: petje, ples, izdelovanje domače kozmetike,
voščilnic, nakita in še marsikaj bi se našlo. V prostem času (kolikor ga mi še ostane) sem tudi prostovoljka v Mladinskem centru AIA v Mengšu, kjer organiziram razstave in vodim ženske
kroge. Obiskujem tudi Backove vezilje – ročna dela v Župnijskem domu. Trenutno svoj prosti čas posvečam kraljičinim obveznostim, če pa ostane še kaj časa, grem zelo rada na sprehod
okrog Mengša ali na naš hrib. Mengeš in okolica sta mi res pri
srcu, saj lahko počnem veliko stvari v naravi (od kolesarjenja,
rolanja, sprehodov v naravo, igranja tenisa …). Moj vsakdan
je precej poln. Tretjino svojega časa preživim v službi, preostanek časa pa poskušam razdeliti med prijatelje, ustvarjanje
ter druge obveznosti in aktivnosti, ki me trenutno obdajajo in
navdušujejo.

V življenju bi rada poskusila še ogromno različnih stvari, kar
me tudi žene naprej, da se vedno dogaja kaj novega. Poskušam
uživati na svoji življenjski poti v vsakem trenutku. Z veseljem
se odpravim tudi na kakšen izlet po Sloveniji, če in ko mi čas
to dopušča. Začrtanih načrtov za svojo prihodnost še nimam,
nekako se prepuščam temu, kamor me zaneseta pot in čas.
Za konec bi rada še dodala, sledite in uresničite si svoje sanje,
saj smo tukaj, da jih živimo in uživamo vsak trenutek svojega
življenja.
Besedilo: Aleksandra Matan • Foto: Rok Deželak, Urška Vahtar
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Miha Kosec, Domžalčan iz Mengša ali
Mengšan iz Domžal?
Miha Kosec je napisal almanah Smučanje v Domžalah skozi čas. Dvajset let je ustvarjal knjigo, polno fotograf ij
o zgodovini smučanja na Domžalskem. Knjiga je bila izdana leta 2020 ob 55-letnici ustanovitve Smučarskega
društva Domžale. Miha Kosec je eden najbolj zaslužnih za ustanovitev društva. Deset let je bil njegov predsednik. Je organizator, vaditelj, načelnik, sodnik. Vodil je gradnjo trim steze v Domžalah. Še danes je aktiven
smučar in sodnik. Po Gregorčiču: naredil je vse, kar je bilo možno in ne le tisto, kar je moral.
okrog po snegu. To me je zasvojilo in že pred vojno sem vozil
smuk skozi sadovnjak od Šimenčevih proti Mulavcu. Sankali
pa smo se naravnost navzdol po cesti.
Pa tudi s telovadbo ste začeli zgodaj.
Tudi to se je začelo že pred vojno. Ata je bil prijatelj Cjazovega
Janeza, takratnega načelnika telovadnega društva Orel. Ti so
imeli telovadnico v stavbi današnje občine, Sokoli pa tam, kjer
je še danes telovadnica Športnega društva Partizan. Ata me je
peljal k načelniku, ta pa je rekel, da bom sprejet, če bom naredil
sprejemni izpit. Moral sem skočiti v daljino, zanihati na bradlji,
ne da bi zdrsnil z nje, in držati stojo na glavi. Kar kakih 10 minut, toliko časa, da sta se moža pogovorila. Najbrž sta se ob
tem dobro zabavala. Potem sem intenzivno hodil k telovadbi in
sem kmalu lahko skočil raznožko čez kozo.
Ali je vojna prekinila vašo športno dejavnost?
Ko je prišla vojna, sem imel 7 let. Stric mi je dal že meter in
pol dolge smučke s paralelnimi vezmi na jermena. Take, ki so
se dale pritrditi na gojzarje. Smučarji smo se preselili na Lizenkovo gaz. V času okupacije je bil v župnišču zobozdravnik,
Nemec, za vojake. Tudi otroci smo šli tja popravljat zobe. Ko
mi je nekoč vrtal zob, mu je spodletelo in mi je zapičil sveder
v nebo. Od takrat imam strah pred zobozdravniki. Ampak ta
zobozdravnik je tudi dobro smučal. Smo ga gledali in ga posnemali. Mengšani so bolj tekli, no, tudi skakali, vendar je to
med vojno precej zamrlo.

Smučarsko društvo je bilo vse od ustanovitve zelo aktivno.
Smučarski sejmi, plesi, alpske in tekaške proge, vzgoja tekmovalcev in sodnikov, gradnjo smučarskih središč. Na Postovki in
Velikem vrhu se je mladi rod učil osnov smučanja. Mnogi člani
so bili uspešni tudi na tekmovanjih. Knjiga je dokaz uspešnosti
kluba. Na stotine imen in priimkov.
Miha Kosec je tudi znan telesnokulturni delavec. Bil je funkcionar v Slovenski športni zvezi, še danes je v Domžalski zvezi za
šport in rekreacijo. Dobil je veliko priznanj, med njimi priznanje za življenjsko delo, zlato Bloudkovo priznanje, priznanje
TVD Partizan Mengeš, domžalsko občinsko priznanje.
Domžalsko? Ampak, Miha Kosec je vendarle Mengšan. In sem
se vprašal, kako je pa začel, kje ga srečamo v Mengšu, ali je tudi
tu pustil svojo sled?
G. Kosec, rodili ste se leta 1934 v Mengšu. Ali se spomnite, kdaj
ste prvič stopili na smuči?
Na smuči me je, ko sem imel štiri leta, postavil stric Franc Bokalič, kolar, ki je delal tudi smuči. Zame je naredil kratke, 40
cm dolge. Imel sem jih pripete na škorenjčke, da sem racal na-

32

Mengšan - junij 2022

Se spomnite še kakšnih dogodkov iz vojnih časov?
Ja, najbolj se spomnim požiga vasi Rašica leta 1941. Naslednji
dan zgodaj dopoldne sva šla jaz in tri leta starejši brat Lado
peš na Dobeno in z Dobena na Rašico. Pot sva dobro poznala,
saj je bila na Dobenu, pri Bramorju, atova rojstna domačija.
Večkrat smo šli gor, posebej jeseni, nabirat kostanj in orehe.
Kje sva izvedela, da gori, ne vem. Tudi nisva vedela, da so vas
požgali Nemci. S pogorišč se je še kadilo. Pri cerkvi, za zvonikom pa je bil velik kup, kjer je še gorelo. S palico sva brskala,
radovedna, kaj gori, in spodbujala ogenj. Mimo je prišel domačin ali partizan in naju je pregnal s palico: kaj se to pravi, že
oni so dosti škode naredili, bosta še vidva kaj zažgala. Sva se
umaknila, malo sva se bala, ko sva videla, da ni tako enostavno,
kot če nekdo zakuri ob delu na polju. Samo gledala sva. Nobenega človeka ni bilo, domačinov ni bilo. Tiste, ki so bili potem
izseljeni, so že odpeljali, ostali, mlajši, so pobegnili višje gor na
Rašico. So pa na partizanskem spomeniku na Dobenu napisani
kar trije člani družine Kosec.
Mogoče še to. Veste, moja žena Silva je šla v partizane, ko
je bila stara 4 leta. Njen oče je bil namreč udeleženec vstaje.
Takoj po akciji je šel v partizane, mama pa z majhnim otrokom
za njim. Žal je oče že oktobra 1941, ko je Radomeljska četa
na Golčaju zaradi izdaje doživela silovit napad, tako kot Tone

Igra z žogo na igrišču TVD Partizan leta 1947

Blejec iz Mengša padel. Mama je s Silvo še nekaj časa živela
pri različnih kmetih in šivala za partizane. Potem so jo poslali
domov, saj ji z otrokom niso mogli zagotavljati varnosti.
Kako pa je bilo po vojni?
Takoj po vojni sva z atom, po poklicu je bil tesar, popravljala okna na telovadnici, kjer je danes ŠD Partizan. Partizanski
lovci so metali bombe na vojaško kolono, ki je šla iz Trzina
proti Kamniku. Ena je padla tudi blizu telovadnice. Okno je
bilo razbito, jaz sem pomagal, kolikor sem kot otrok lahko. Ob
istem napadu je en »špliter«, precej velik, zvit, zadel tudi naša
vrata na verandi.

Kako pa šport?
Po vojni smo začeli zelo intenzivno. Tudi s smučanjem. Glavno smučišče je bilo pri Kržetu, pozneje se je preselilo na Košenine. Progo smo teptali s smučmi. Vlečnice nismo imeli,
po vojni še vedeli nismo, da za smučanje sploh obstaja. Hitro
smo nabirali znanje. Že pri Fizkulturnem društvu, ustanovljenem junija 1945, smo začeli z učenjem zavijanja. Ko pa se je
društvo preoblikovalo v Telesnovzgojno društvo Partizan, je
začelo organizirati tečaje. Tako sem že leta 1952 na Krvavcu
opravil tečaj za vaditelje smučanja. Tečaj sta plačala občina,
takrat je bila že v Domžalah, in Zveza telesnokulturnih organizacij. Potem smo imeli v okviru TVD Partizan vsako leto tečaj

Miha Kosec, Brane Smrekar, Ivan Smole, Lado Majcen in Jože Korošec, vaditelji smučanja na smučarskem tečaju
na Veliki planini leta 1959
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Povorka telovadcev TVD Partizan po Mengšu
smučanja, najmanj dve tekmi, tudi tekaške smo naredili in še
skoke.
Ena bolj zanimivih tekem je bila Rašiška kombinacija. Ta se je
začela z veleslalomom. Start je bil na Zgornjem Dobenu pod
Blažem, cilj pa na Spodnjem Dobenu pri znamenju. Sledil je
dolg smučarski tek. Proga se je vila nad Šumberkom in po sedanji spodnji planinski poti na Rašico do gradišča na Gobavici. Koče takrat tam še ni bilo. Z gradišča pa zopet veleslalom
do Kržeta in tek naprej do skakalnice, tam pa skok na 10-metrski skakalnici. Vse z istimi smučmi s paralelnimi vezmi, ki so
omogočale dvigovanje pete. Tudi naslednje leto je bila tekma,
jaz sem bil takrat pri vojakih. Na to tekmo so prišli tudi Ihanci, ki so že imeli sodobnejše tekaške smuči, s katerimi ni bilo
Smučarski tečaj TVD Partizan leta 1958 na Veliki planini
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problem skočiti 10 m. Pobrali so vse lovorike in Mengšanom je
zmanjkalo veselja do naslednjih organizacij teh tekem. Snega
je bilo takrat veliko, slalomsko progo smo steptali s smučmi,
za tek samo naredili gaz. Tisti z ožjimi čevlji so imeli prednost.
Je bila lepa tekma, mogoče malo prehuda, je bilo veliko teka.
Za prave skoke smo morali najprej narediti skakalnico. Že leta
1948 smo na Zalokah, po skicah učitelja telovadbe Doreta
Oražma, naredili 17-metrsko. Dore je bil glavni organizator, jaz
pa sem se zgledoval po Janezu Oražmu, ki je bil nekaj starejši
od mene in je bil zelo prizadeven. Trdna opora zahtevnemu
delu pa je bil Steletov ata. Čez nekaj let smo skakalnico povečali na 25 metrov. Nato smo trenirali, naredili izpite za sodnike, za ocenjevanje. Vedno smo pred večjo tekmo v alpskem

Skupinska slika telovadcev TVD Partizan po nastopu leta 1954

smučanju imeli tudi skoke. Vse v Mengšu. Sedanji uspehi so
nadaljevanje tega, kar smo delali mi.
Hoteli smo narediti tudi večjo 45- ali 60-metrsko skakalnico.
To je bilo, mislim, leta 1957 ali 1958. Poiskali inž. Stanka Bloudka, takrat je delal skakalnico na Selu. Dogovorili smo se za
ogled, jaz sem ga počakal s kolesom na Klancih, pri bajerju.
Pokazal sem mu mesto za predvideno skakalnico kakih 300
metrov naprej od spomenika talcem. Izmerili smo celotni profil hriba. Zabijali smo količke v tla, jih povezovali z žico in merili strmino s kotomerom. Inž. Bloudek je nato naredil načrt.
Načrt smo predložili na občino, v semenarno in na SZDL. Žal
je bilo podjetje Semesadika proti, ker bi iztek skakalnice prišel
na njihovo zemljišče. Tako da nam to takrat ni uspelo.
Medklic avtorja članka
Spomin na prejšnji projekt je bil leta 2000 še živ. Na Občinski
svet Občine Mengeš, takrat sem bil svetnik, smo dobili v obravnavo predlog Smučarsko-skakalnega društva za izgradnjo nordijskega športnega parka. Ta je predvideval 7 skakalnic, največja 120-metrska bi omogočala skoke do 150 metrov, poleg tega
pa še tekaški in biatlonski štadion. Kompleks bi bil uporaben
predvsem za letne športne priprave. No, tudi takrat, predvsem
zaradi lastniških zapletov, ni prišlo do realizacije. Tako sedanje
skakalnice še vedno sekajo pot iz zgornjega drevoreda do spomenika talcev.
Pa tudi v gimnastiki ste bili aktivni, kajne?
Ja, že v Fizkulturnem društvu sem šel tudi na tečaj za prednjaka, vaditelja. Telovadbo sem učil cicibane in pionirje. Spominjam se dobrih telovadcev iz tistega časa. Veliko jih je bilo. Zelo
sem bil vpet v delo, postal sem mentor orodne telovadbe, tri
leta sem bil tudi predsednik TVD Partizan.
Prvo službo sem imel v Melodiji, potem sem naredil strojno
tehniško šolo in se zaposlil v Kemični tovarni v Domžalah. Takrat sem bil načelnik in vaditelj. Najbolj naporni so bili ponedeljki. Po koncu dela sem iz tovarne hitel s kolesom iz Domžal
v telovadnico, da sem do štirih pospravil rekvizite kulturnikov,
ki so jih vedno, ko so imeli v nedeljo vaje, pustili na odru. S
škripcem sem moral vso to ropotijo spraviti na podstreho, nad

Požgana Rašica

dvorano. Bilo je obupno veliko dela, da sem telovadnico pospravil in pometel do takrat, ko so prišli cicibani. Šele potem
sem šel domov na kosilo.
V tistem času smo veliko delali na vzgoji, izobraževanju, nastopih. Vsako leto smo na prostem organizirali javni telovadni
nastop, na katerem so nastopili tudi od drugod. Iz Ljubljane,
iz Narodnega doma, sem pripeljal telovadce z zapravljivčkom.
Pred nastopom smo imeli povorko skozi cel Mengeš.
Vse je viselo na meni. Potem sem se pa še zaljubil. Preveč dela
so mi naložili in sem iz Mengša naravnost pobegnil in šel živet
v Radomlje. Sem se pa tudi v Domžalah, potem ko se je življenje malo ustalilo, aktivno vključil v športno delo, v smučarijo,
mojo obsesijo iz rane mladosti. Je že tako, vse življenje sta mi
bila šport in športna vzgoja prednostna naloga, tako v Mengšu
kot v Domžalah. Ob tem sem imel srečo, da me je žena razumela in me podpirala v mojih prizadevanjih.
Besedilo: Mirjan Trampuž • Foto: Mirjan Trampuž, Miha Kosec

Mengšan - junij 2022

35

ŠPORT

Košarka za učenke
OŠ Mengeš
V začetku maja smo v novi telovadnici Osnovne šole
Mengeš začeli z interesno dejavnostjo košarke in bili
veselo presenečeni nad lepim obiskom deklet na treningu. Treningi potekajo v ponedeljek in petek po eno
uro, dekleta so zelo zavzeta in se hitro učijo osnov košarke. Treninge vodiva trenerja Slavko Duščak in Rade
Radovič, oba nekdanja pomočnika v ženski članski
reprezentanci na treh evropskih prvenstvih. S svojimi dolgoletnimi igralskimi in trenerskimi izkušnjami
želiva mlade navdušiti za igro in gibanje.
Na začetku naslednjega šolskega leta bomo organizirali
predstavitev Šole košarke od 1. do 3. razreda v sodelovanju s
Košarkarsko zvezo Slovenije. Pričeli bi tudi s treningi dečkov.
Z veseljem pa tudi obveščamo, da se bo v poletnem času
v občini Mengeš ustanovil Košarkarski klub Mengeš. Klub
bo združeval vse ljubitelje košarke, stare in mlade. Kaj več
o tem pa v naslednjem Mengšanu. Dodatne informacije na
mobilni številki: 041 677 007 (Slavko) ali e-naslovu: slavko.
duscak@gmail.com. Vabljeni!
Besedilo in foto: Slavko Duščak

Nogometni
spektakel v Mengšu
Po dolgem času se bomo ponovno pomerili večni nogometni nasprotniki, mengeški gasilci in godbeniki.
Nogometni spektakel se bo odvijal na mengeškem velikem
nogometnem igrišču, in sicer v petek, 17. junija, s pričetkom
ob 18. uri. Vabimo vse občane in ljubitelje kakovostnega
nogometa, da nas pridete spodbujat. Športni strokovnjaki
ocenjujejo, da bi bila tekma lahko izredno napeta do zadnje
sekunde. Zato ne zamudite tega velikega športnega dogodka!
Se vidimo 17. junija ob 18. uri!
Vaši gasilci in godbeniki

NK Mengeš – Igrišče 2: NK Mengeš že skrbno
pripravlja naravno travnato podlago za adrenalinski
spektakel.
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Atletski miting
"Šentjur 2022"
V soboto, 14. 5. 2022, je v Šentjurju potekal tradicionalni
atletski miting. Tekmovanja se je udeležilo tudi 37 atletov
Atletskega kluba Mengeš. Večina jih je prvič nastopila
na tekmovanju in prav vsi so odlično opravili s svojim
nastopom. Osvojili smo kar nekaj medalj in dosegli veliko
osebnih rekordov.
FILIP PAVLIN je dosegel 2. mesto v metu vortexa.
OSKAR LAH in LEV MAHDI OZIMEK sta bila 3. v teku na 60 m.
KIM ZADRAVEC je prav tako dosegla 3. mesto v metu vortexa.
HANA KAPIĆ je bila 4. v teku na 60 m.
MIA KORČIĆ je bila 5. v teku na 60 m.
DOMEN GOLE je bil 5. v metu vortexa.
Lahko bi rekli, da je na ta dan Šentjur za nekaj časa postal "mini
Mengeš".
Iskrene čestitke vsem atletom in atletinjam za pogumen in
uspešen nastop.
Besedilo in foto: Anže Jurgele

Orliči ne počivajo

Mengeški orli(či) že
spet v zraku
Najboljši smučarski skakalci so po dolgi in naporni
tekmovalni zimi skočili na zaslužen oddih. Anže
Lanišek, član SSK Mengeš, ki je bil že drugo sezono
zapovrstjo najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem
pokalu, v katerem je v skupnem seštevku končal na
sedmem mestu, je s svojo družino, denimo, odletel
na Gran Canario.
»Malo smo počivali in si ogledovali otok,« je zaupal domžalski rekorder, ki je imel med dopustom tudi dovolj časa
za razmislek o minuli zimi. »Izluščil sem pozitivne stvari
in ugotavljal, kaj sem naredil narobe, da tega ne bi več
ponavljal. Vsako leto se naučim kaj novega,« je pojasnil
Lanišek, ki se medtem že spet pridno poti na treningih,
da bi čim bolje pripravljen pričakal tudi novo sezono, v
kateri bo glavni vrhunec svetovno prvenstvo v nordijskem
smučanju v Planici (med 21. 2. in 5. 3. 2023). Konec maja
so se mengeški orli(či) udeležili tudi prve tekme, potem
ko so se predstavili na meddruštveni prireditvi v Kisovcu
pri Zagorju.
V članski konkurenci sta na tamkajšnji 55-metrski skakalnici
nastopila 14-letna Nik Bergant Smerajc in Timo Šimnovec
ter pristala na devetem oziroma desetem mestu, med
starejšimi kadeti (do 15 let) se je Alen Pestotnik izkazal z
drugim mestom, med kadeti, starimi do 14 let, pa je bil Jaka
Perne šesti, medtem ko je Erik Tomažič zasedel enajsto
mesto. Mlajši kadeti (do 12 let) so se merili na sosednji
28-metrski napravi, na kateri so se Tit Farič, Maks Thaler
Oben in Samo Tišler drug za drugim zvrstili med četrtim
in šestim mestom.
Najmlajši so imeli tekmo na 15-metrski skakalnici, na kateri
je bila med deklicami, starimi do 10 let, Vita Maček 3., Kimi
Žgavec pa 6., med dečki v tej starostni skupini pa je Luka
Rozman skočil na 5. mesto, Tevž Bojc je bil 14., Rene Rojec
15., Inti Djuras pa je zasedel 21. mesto.

10. odprto street
dance tekmovanje
PLEŠ'
28. maja pa je sledilo še odprto street dance tekmovanje
PLEŠ', ki smo ga po dveh letih spet organizirali v živo,
in sicer v ŠD Partizan Mengeš. Tekmovanje je bilo toliko
bolj posebno, saj smo obeležili 10. obletnico.
Na tekmovanju smo si ogledali 77 nastopov 55 različnih plesalcev, tako iz Mengša pa vse do Borovnice. Predstavili so se
tako malčki, stari od 5 do 6 let, kot tudi mladinci, stari do 16
let. Za dobro vzdušje je skrbela napovedovalka Maša Povše, ki
je spodbujala 200 gledalcev. Tekmovalci so se pomerili v kategorijah solo street, duo street, hip hop freestyle (izmišljevanje
gibov na glasbo), kategoriji »dance with style« (plesanje na
določeno koreografijo s svojim stilom) in hip hop skupinah.
Ker so se tekmovalci pomerili v več kategorijah, so za zabavni
premor poskrbele Mengeške mažoretke, ki so se predstavile s
simpatičnima nastopoma. Po izračunanih rezultatih je sledila še
podelitev. Najprej smo po kategorijah razglasili prva tri mesta,
sledile pa so še dodatne nagrade, ki so jih dodelile sodnice Tea
Vuga, Zoya Petrič in Mateja Alibabič:
- naj talent: Loti Šuštar
- naj kostum in zgodba: Ema Hrovat, Lucia Berus
- naj šaljivec: Žan Koncilja, Marko Berus
- naj par: Gina Zakrajšek in Lana Škufca
Srebrni gumb mlajši (drugo najvišje št. točk): Pia Frankovič
Zlati gumb mlajši (najvišje število točk): Sofia Berus
Srebrni gumb starejši (drugo najvišje število točk): Taja Franko
Zlati gumb starejši (najvišje število točk): Gina Zakrajšek.
Vsem plesalcem, ki so se poskusili na tekmovanju, čestitamo
za pogum in borbenost, ob tem pa se zahvaljujemo še vsem
staršem in ekipi prostovoljcev, brez katerih nam ne bi uspelo.
Besedilo: Sanja Tomšič • Foto: Simon Štebe

Besedilo in foto: Š. M
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1. mesto: Luka
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2. TOP za kadetinje
Uspehi plesalk na
Zagreb open
Mesec maj je bil za plesalce Movea iz Društva AIA
– Mladinskega centra Mengeš tekmovalno obarvan.
Najprej se je tekmovalna skupina plesalcev 7.–8.
maja odpravila v Zagreb. Tokrat je finale tekmovanja International dance open potekalo v dvorani SD
Sutniska vrela.
Prvi dan smo si popestrili z obiskom zagrebškega živalskega
vrta. Otroci so bili najbolj navdušeni nad krokodili, levi in
volkovi. Ker pa plesalci ne moremo iz svoje kože, smo v živalskem vrtu še kar malo zaplesali. Ob koncu plesa se nam je v
ozadju pridružila kamela, tako zabave in dobre volje ta dan ni
manjkalo. Pred spanjem je sledila še »pizza party«, večerni
trening in spanje.
Naslednji dan je sledilo tekmovanje. S plesalci smo se že zgodaj odpravili v dvorano. Tokrat smo se predstavili le s solisti in
pari v kategorijah hip hop in street show. Predstavilo se je 18
plesalcev, starih od 7 do 20 let.
Po odplesanih nastopih adrenalina in navdušenja nad plesom
pred tako veliko publiko ni manjkalo. Namreč za večino plesalcev iz AIA – Mladinskega centra Mengeš je bilo to debitantsko
tekmovanje. Plesalci so z nastopi navdušili in dosegli vrhunske
rezultate:
1. mesto: Eva Bauer (hip hop senior)
1. mesto: Maša Klemen – Sofia Berus (hip hop show duo kids)
1. mesto: Lucia Berus in Ema Hrovat (hip hop show mini)
2 mesto: Lara Koniljia (hip hop show solo kids)
2. mesto: Karin Tarmon (hip hop solo kids)
2. mesto: Kali in Patrik Anžin (hip hop show duo kids)
2. mesto: Gina Zakrajšek (solo youth)
2. mesto: Gina Zakrajšek in Lana Škufca (duo youth)
3. mesto: Sofia Berus (hip hop solo kids)
3. mesto: Zala Sekač in Monika Mesarič (hip hop junior duo)
3. mesto: Karin Tarmon in Trina Bunčič Lapić (hip hop show
kids)
3. mesto: Sameya Keranović (hip hop show kids solo)
4. mesto: Luka Flerin (hip hop junior solo)
4. mesto: Laura Varlec in Ajda Rauch (hip hop duo junior)
5. mesto: Laura Varlec (hip hop junior solo).
Besedilo in foto: Sanja Tomšič
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in kadete v
namiznem tenisu

V Izoli je bil 15. 5. 2022 2. TOP turnir za kadete in kadetinje. Nastopilo je 24 najboljših kadetov in kadetinj v treh
jakostnih skupinah po 8 tekmovalcev.
Luka Jokič je tudi na 2. TOP turnirju osvojil 1. mesto v prvi jakostni
skupini.
Luka je tekmoval v prvi jakostni skupini, premagal je vseh sedem
tekmovalcev in dokazal, da je najboljši kadet v Sloveniji. Skupno
je izgubil samo 3 nize.
Pri kadetinjah je Tina Križnič po zmagi v tretji jakostni skupini na 1.
turnirju nastopila v drugi jakostni skupini, kjer je osvojila 6. mesto.
V tretji jakostni skupini kadetinj sta nastopili še Mihaela Stoilkovska
in Maruša Vrhovnik. Mihaela je osvojila 4. mesto, Maruša pa 5.
mesto.
Tekmovalce je vodil trener David Orešnik.

2. TOP za mladinke in mladince
V Puconcih je bil 22. 5. 2022 2. TOP turnir za mladinke in
mladince: nastopilo je 24 najbolje uvrščenih mladink in
mladincev na lestvici. Igrali so v treh jakostnih skupinah
po osem tekmovalcev.
Mladinci: V drugi skupini je bil Aljaž Goltnik 2., Timotej Jerina
pa je osvojil 6. mesto. V tretji skupini je Nel Savšek Pintarič
osvojil 7. mesto.
Mladinke: V drugi skupini je Urša Rozman osvojila 3. mesto,
Živa Markič pa 4. mesto; v tretji skupini je bila Brina Markič 3.,
Tina Križnič pa je osvojila 4. mesto.
Besedilo: Žiga Zupan • Foto: arhiv NTZS

2. mesto
Aljaž (2.
skupina)

Mengšani so se
dobro upirali
Dupličanom
Udeleženci turnirja v Lendavi

Tri zlate in ena
srebrna medalja
za Badminton klub
Mengeš

Predzadnjo majsko soboto so teniška igrišča v mengeškem športnem parku bolj ali manj samevala. Zakaj?
Na Duplici pri Kamniku je bil na sporedu tradicionalni,
že dvanajsti po vrsti, ekipni dvoboj Teniškega kluba
Duplica in Teniškega kluba Mengeš. Mengšani, spremljali so jih tudi navijači, so sosedski derbi izgubili s
16 : 20, tako da so še kako motivirani za naslednje leto,
ko bodo gostili prestižni lokalni derbi.

V soboto, 14. 5. 2022, je 9 mlajših članov BK Mengeš tekmovalo na tradicionalnem mednarodnem turnirju za pokal
srebrne žogice Lendave. Nastopilo je 110 igralk in igralcev
iz Češke, Hrvaške in Slovenije.

Naši mlajši člani se domov vračajo s štirimi medaljami:
tremi zlatimi in eno srebrno. Sara Bregar (zlata) in Mila
Vrhovnik (srebrna) sta se, v kategoriji deklet posamezno
do 11 let, srečali v finalu in zasluženo osvojili prvo in drugo
mesto. V kategoriji dvojic sta se skupaj pomerili z dve leti
starejšima tekmicama (do 13 let) in izpadli v četrtfinalu proti
kasnejšima finalistkama iz BK Karizma.
Tim Bregar dvakrat zlat. V kategoriji fantje posamezno do
13 let je Tim upravičil 1. mesto na državni lestvici in osvojil
prvo mesto na turnirju v mednarodni konkurenci. Po zmagi
v finalu posamezno (21 : 10, 24 : 22) proti Maksu Trampužu
(BK Konex), je v skupaj s soigralcem Dinom Mašičem (BK
Medvode) zmagal tudi v napetem finalu dvojic (22 : 20,21 :
17) proti češki dvojici (Knazovcik/Knazovcik) in tako slavil
dvojno zmago.
Manca Flerin je v napetih dvobojih v skupini na koncu osvojila odlično 5.–6. mesto v kategoriji deklet do 15 let.
Čestitke tudi vsem ostalim članom, ki so prikazali napredek
v igri in pridobili nove izkušnje na mednarodnem tekmovanju.
Besedilo: Uroš Bregar • Foto: Petra Oražem

Sara 1. mesto, Mila 2. mesto
- posamezno

Tim 1. mesto - posamezno

Del štiridesetčlanske ekipe, ki je Teniški klub
Mengeš pod vodstvom Dušana Planinška
zastopala na 12. ekipnem dvoboju proti sosedom iz
kamniškega Teniškega kluba Duplica.

»Naša ekipa je v tem trenutku zelo močna. Žal za dvoboj z Dupličani nisem imel na voljo vseh najboljših. Če
bi se zbrali vsi, sem prepričan, da bi zmagali,« nam je
po dvoboju zatrdil Dušan Planinšek, kapetan teniške ekipe izpod Gobavice. Mengšani so dvoboj začeli nekoliko
zadržano, po dveh krogih so gostitelji vodili že z 10 : 2.
V prvem krogu je točko za Mengeš osvojila le izkušena
dvojica Vuga–Novoselec, v drugem pa izjemni Filip Bator
(pohvali se lahko tudi z naslovi državnega prvaka v kategoriji rekreativcev), ki je premagal enega od boljših igralcev TK Duplica Matjaža Prešerna. V tretjem krogu so se
Mengšani zbudili (3 : 3), v četrtem pa dominirali (5 : 1). V
odločilnih zadnjih dveh krogih se jim napad na zmago ni
izšel, Dupličani so izkoristili prednost domačega terena
in na koncu zmagali z rezultatom 20 : 16. V skupnem seštevku tekmeci iz kamniške občine vodijo s 7,5 : 4,5. Zakaj
polovička? Eden od dvanajstih dvobojev se je končal izenačeno. »Videli smo lep tenis, vzdušje je bilo odlično,«
sta bila enotna kapetana ekip Dušan Planinšek (Mengeš)
in Marjan Ajtnik (Duplica), ki sta zagotovila, da je pozitivno rivalstvo še kako živo, motiva za naslednje dvoboje pa
igralkam in igralcem obeh ekip ne manjka.
Besedilo in foto: Damijan Rifl
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ŠPORT

LIKOVNO DRUŠTVO MENGEŠ organizira
Stojijo od leve proti desni: Igor Tomazin, Grega
Dolenc, Drago Beber, Igor Pleško, Smajli Azem,
Srečo Košič / čepijo od leve proti desni: Andrej Šink,
Damjan Krpič, Stane Fištravec

in vabi na tradicionalni dogodek
SPREHOD OB PŠATI

Novice z »balin placa«
Balinarji smo bili aktivni tudi v mesecu ljubezni – maju.
Tekmovali smo z vsemi ekipami, ki jih premoremo. To so
tri ekipe veteranov, ekipa v metanju podkev in ekipa, ki
sodeluje v 1. državni ligi in se bori za obstanek v skupini.
Naša 1. ekipa članov se je udeležila kar nekaj turnirjev. V Šiški
so dosegli 8. mesto med 16 ekipami, na Količevem 2. mesto,
v Ihanu pa 4. mesto. Na prvenstvu so zmagali na Vipavskem
turnirju proti ekipama Cestica in Nanos ter izgubili proti ekipi
Gradnja iz Obrove. Čakajo jih še tri tekme, kjer se bodo borili za
obstanek v ligi. Potrebujejo še eno zmago. Upam, da vas bom
že v naslednji izdaji našega občinskega glasila lahko razveselil z
dobrimi novicami o naši ekipi. Drugače pa nas v vodstvu društva
čaka težko poletje.
Tudi vse tri veteranske ekipe smo že končale prvenstvo v ligah.
1. ekipa je dosegla 2. mesto v skupini. Na zadnjih dveh tekmah
smo doživeli poraz v Loki in zmagali proti ekipi Sneberje. Želje
so bile sicer 1. mesto, toda tudi to, kar smo dosegli, ni slabo.
Tekmuje osem ekip.
Obe ekipi, ki tekmujeta v 2. skupini, sta končali tekmovanje. 2.
ekipa je z zmagama nad Komendo in Trzinom zasedla 4. mesto.
Ženska ekipa je po porazu z ekipo KU-BU iz Vodic in Komendo
zasedla 7. mesto. Tudi v tej skupini tekmuje osem ekip.
Ekipa, ki tekmuje v metanju podkev, je trenutno na 2. mestu.
Čaka jih še nekaj tekem, kjer se bodo borili za mesta čim bližje
vrhu. Tudi v njihovi skupini nastopa osem ekip. To so Mengeška
koča, Fartek team, B. K. Mengeš, Bife Juhant, Planinski dom 1,
Planinski dom 2 (obe Komenda), Sahara Vir in ekipa Š. D. Loka.
Naj na koncu svojega poročila o športnih dejavnostih in trenutnih
uspehih mengeških balinarjev povem še to, da smo se odzvali
vabilu kluba iz Količevega. Organizirali so turnir veteranskih
ekip. Naša ekipa se je prijavila v sestavi Janez Ravnikar, Janez
Koželj, Mitja Pengal in Marjan Tomazin. Po celodnevnih bojih
smo med 15 ekipami osvojili pokal in medalje za 2. mesto. Pred
odhodom na tekmovanje smo imeli malo smole, ker je zbolel
Janez Koželj – Neci in tako smo ostali sami trije. Prinesli smo
mu medaljo, saj je verjetno trepetal bolj, kot če bi bil na igrišču.
Med poletnimi počitnicami se bomo udeleževali turnirjev, ki jih
bomo organizirali sami in kamor bomo povabljeni.
Pa balinarski »SREČNO« na koncu
Besedilo: Marjan Tomazin • Foto: Jani Lucin
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NA OGLED GALERIJE NA
PROSTEM,
ki bo v soboto, 18. junija
2022, od 9. do 16. ure.
Likovni ustvarjalci se bodo predstavili na
Staretovem drevoredu v Mengšu.
Likovno društvo Mengeš bo pripravilo scensko postavitev
velikih platen z motivi obrečnih in potočnih živali, saj letos
sodelujemo z AIA – Mladinskim centrom Mengeš in
Zavodom REVIVO, ki v okviru projekta »Tokovi
prihodnosti« obujata miselnost, da so reke in potoki
dragocen vir življenja.
Prijavljeni slikarji razstavljajo svoja dela na razstavnih
stojalih in hkrati ustvarjajo nove slike na temo
»Živali in rastline v in ob vodi«.
Za prehrano in slikarsko platno bo poskrbljeno.
Prijave sprejema po telefonu
031-237-625 DIANA KORELC.
V primeru slabega vremena prireditev odpade.
Likovno društvo Mengeš
Predsednica Helena Testen

POLITIKA

OGLAS

Ko se zbudijo klopi
S toplejšimi dnevi postanejo aktivni tudi klopi, ki se
pri hranjenju s krvjo toplokrvnih živali lahko okužijo
in okužbo prenašajo naprej. Ko gremo v naravo, se
zaščitimo s primernimi oblačili in repelenti in se po
vrnitvi natančno pregledamo. Če opazimo prisesanega
klopa, ga čim prej odstranimo s primerno pinceto.
Mesto vboda opazujemo več tednov in v primeru
simptomov Lymske borelioze ali KME nemudoma
obiščemo zdravnika.

Spoštovane občanke in občani!
Iskreno vam čestitamo ob dnevu
državnosti in vam
želimo, da bi domovino vedno ponosno
nosili v srcu.
OO NSi Mengeš

ČESTITKA OB PRAZNIKU DRŽAVNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE 25. JUNIJU
LYMSKA BORELIOZA
Borelioza je bakterijska bolezen, ki običajno poteka v treh
fazah. Za prvo so značilne kožne spremembe, ki se kažejo
kot neboleč izpuščaj z rdečim robom, ki v sredici bledi in
dobiva obliko kolobarja. V tem primeru je potreben obisk
zdravnika, da predpiše ustrezno zdravljenje z antibiotikom.
Druga in tretja faza lahko sledita več mesecev ali celo let po
okužbi in prizadeneta številne organe.
KLOPNI MENINGOENCEFALITIS
KME je virusna bolezen osrednjega živčevja. Prva faza se
kaže s simptomi, podobnimi prehladu: vročina, bolečine v
mišicah in sklepih, glavobol, utrujenost. Sledi izboljšanje
brez posebnih težav. Za drugo fazo je značilna visoka temperatura in znaki prizadetosti osrednjega živčevja, zdravljenje pa praviloma poteka bolnišnično. Zdravila proti virusu
KME ni, najbolj ustrezna zaščita je cepljenje, ki se priporoča
vsem, ki se veliko gibljejo v naravi ali živijo na območjih z
večjo pojavnostjo KME.
Za pomoč in nasvete glede ohranjanja svojega zdravja se
vedno lahko obrnete na farmacevte v vseh enotah JZ Mestne lekarne.

Pred tridesetimi leti smo dosegli dokončno mednarodno priznanje.
Bodimo ponosni na svojo državo Republiko Slovenijo.
Zeleni Slovenije vam čestitamo in želimo veselo praznovanje.
Povezovanje, sodelovanje in medsebojno razumevanje naj nam bodo
vodila za prava gospodarna, zelena, zdrava, napredna dejanja, za zavzeto
človeku, naravi in okolju prijazno podjetništvo, družbeno in socialno
pravičnost, spoštovanje in podporo kulturi ter ohranjanje in zavedanje
svoje dediščine.
Besedilo: Tomaž Štebe

Domovina je ena sama,
zato jo spoštujmo in se veselimo vsega,
kar nam dobrega prinaša.
Z radostjo in zanosom praznujmo njen dan!
OO SLS Mengeš

Besedilo: Klavdija Grum, mag. farm.

Ob dnevu državnosti – 25. juniju
čestitamo vsem občankam in
občanom.
Lista za Občino Mengeš
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OGLASI - ZAVALE

ZAHVALA
V 72. letu se je po hudi bolezni
od nas poslovil

MARIJAN
SRŠEN
iz Mengša.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga
pospremili na zadnji poti, izrekli sožalje,
darovali cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju
Klinike Golnik in Onkološkemu inštitutu v
Ljubljani, osebni zdravnici dr. Melaniji Nikič
Gačeša ter sestri Andreji Ves za skrb in
podporo v bolezni.
Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič in
pevcem za lep poslovilni obred.
Vsi njegovi.

KAJ SE DOGAJA

AIA – Mladinski center Mengeš

od 16. junija 2022 dalje
Prijave na dogodke in dejavnosti ter več info na: fb page aiamladinc,
e-mailu: drustvo.aia@gmail.com, spletni strani: https://aia-mcmenges.si/, T: 070-732-070

DOGODKI, PRIREDITVE in DRUGO
*DOBRODELNA AKCIJA ZA POMOČ ŽIVALIM – zbiramo hrano in opremo za zapuščene živali, od ponedeljka do petka,
od 16.00 do 22.00, do 30. 6., v predprostoru Mladinskega centra, Blanka Tomšič.
*EkoReka – od kopalk do kina ob Pšati, celodnevni dogodek s številnimi aktivnostmi, v soboto, 18. 6., od 9.00 do
21.00, Zavod REVIVO in Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, Eva Horvat in Tea Vuga.
*Muzikal ENCANTO, v nedeljo, 19. 6., ob 17.00, v Kulturnem domu Mengeš, Sanja Tomšič.
*Otvoritev razstave IZ SPOMINA KAMNIŠKE BISTRICE IN PŠATE, pevski nastop Aleksandre Matan, v ponedeljek, 27. 6.,
ob 19.00, Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in Zavod REVIVO.

ANIMACIJE, VARSTVO IN TABOR
*POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO, 27. 6. do 1. 7., 4. 7. do 8. 7., 11. 7. do 15.7., 18. 7. do 22. 7., 25. 7. do 29. 7., 8. 8.
do 12. 8., 15. 8. do 19. 8., 22. 8. do 26. 8., od 7.30 do 15.30, Sanja Tomšič.
*ZABAVNO-PLESNI TABOR, 1. 8. do 7. 8., v Toplicah Sv. Martin na Muri, Sanja Tomšič.
*ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in nedeljo, od 10.00 do 13.00 ali od 13.30
do 16.30, po dogovoru, izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, Sanja Tomšič.

PLES IN VADBA – vabljeni septembra
* HIP HOP: mini ob ponedeljkih, od 18.00 do 19.00, in četrtkih, od 17.00 do 18.00; malčki ob sredah, od 16.00 do
17.00 in 17.00 do 18.00; mlajši pionirji v torek, od 17.00 do 18.00, v sredo, od 18.00 do 19.00; starejši pionirji v torek
in četrtek, od 18.00 do 19.00; mladinci v torek in četrtek, od 19.00 do 20.00; članska skupina četrtek, od 20.00 do
21.00, hip hop mamice v ponedeljek, od 19.00 do 20.00, Sanja Tomšič
* NIRVANA: ob sredah, od 20.00 do 21.00, Maja Sršen
* PILATES: ob sredah, od 19.00 do 20.00, Sanja Tomšič
* JOGA: ob petkih, od 20.00 do 21.00, Maja Maselj

UČENJE IN SVETOVANJE
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ: po dogovoru, na daljavo ali v MC, od 10. leta dalje, za dijake in študente, Maša Povše.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrajenka, ki je pravilno rešila križanko v glasilu Mengšan in
bila izžrebana (maj 2022, št. 5), je: Elena Najdova iz Mengša
in prejme nagrado – modni ženski zapestnici. Čestitamo!
Dobitnica nagrado prevzame na Občini Mengeš, Slovenska c.
30, Mengeš, s predhodno telefonsko najavo: 01/724 71 06.
Rešitev križanke je bila: veliki traven.

Nagrada križanke tokratnega glasila Mengšan (junij 2022, št.
6) je: napihljiva vreča za na plažo.
Pravilno geslo križanke lahko pošljete do 30. junija 2022, na
naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, s
pripisom Nagradna križanka Mengšana. Izžrebani dobitnik/
dobitnica nagrade bo objavljen/a v julijski številki glasila.
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DAN DRŽAVNOSTI 2022

Vabilo
Vse občanke in občane vabimo na 10.
tradicionalni pohod ob praznovanju praznika
dneva državnosti. Tudi letos bomo pohod pričeli
v Topolah in ga zaključili na Dobenem.
Vse pohodnike vabimo, da se nam pridružijo na
10. pohodu po občini Mengeš, ki bo v petek,
24. junija 2022, z začetkom ob 17. uri.
Potek poti je sledeč:
Zbor pohodnikov v Športnem parku Topole ob 17. uri.
Pot nas bo vodila po nabrežju Pšate do spomenika
talcev na Zalokah, do spomenika državnosti in
samostojnosti pred Gasilsko-godbenim domom v
Mengšu.
Prihod pred spomenik v Mengšu ob 17.45, kjer se
boste lahko priključili pohodniki iz Mengša.
Ob 18.15 se pohodniki ustavimo pred kamnitim
mostom v Loki pri Mengšu in skupaj nadaljujemo
pot na Dobeno.
Ob 19.15 bo pred Dobenskim hramom zaključna
slovesnost ob dnevu državnosti.
Za vse udeležence pohoda bo organizirana malica.
Pohod bo v vsakem vremenu. Zaželeno je, da s seboj
prinesete tudi zastave – simbol naše domovine.
Spoštujmo svoj praznik in se zavedajmo njegovega
pomena!
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič

