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TEČEM, DA POMAGAM
Zaradi COVID-19 se vidimo
JUNIJA 2022!
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V organizaciji

LIONSKLUBDOMŽALE
LIONSKLUBKAMNIK

KAJ SE DOGAJA

AIA – Mladinski center Mengeš

od JULIJA 2021 dalje
MLADINC zaradi pandemije COVID-19 program izvaja v skladu z vladnimi ukrepi.
Prijave na dogodke in dejavnosti ter več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@gmail.com, T: 070-732-070

VIRTUALNA PREDAVANJA IN DELAVNICE
preko aplikacije ZOOM
* zoom predavanje ČUSTVENA INTELIGENCA, nauči se transformirati neprijetna čustva (jeza, strah, žalost), v sredo,
22. 9., ob 18:00, Andrej Pešec
* zoom predavanje MALEZIJA IN INDONEZIJA, v petek, 24.9., ob 18:00, Zoran Furman

OBČINA MENGEŠ
URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

IN SV
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI IN ANIMACIJE
* POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO, za stare 4 do 12 let, 28. 6.-2. 7.,5. 7.-9. 7., 12. 7.-16. 7., 19. 7.-23. 7., 26. 7.-30. 7.,
9. 8.-13. 8., 16. 8.-20. 8.. 23. 8.-27. 8., Sanja Tomšič

sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

* ZABAVNO PLESNI TABOR, 2. 8.-8. 8., od 9.00 do 21.00, Sanja Tomšič
* ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE IN NJIHOVE PRIJATELJE, v soboto in v nedeljo, 10.00–13.00 ali 13.30–16.30,
po dogovoru, izkušeni animatorji poskrbijo za prijetno in igrivo vzdušje, Sanja Tomšič

Rok Posavec s. p.
GSM: 031 470 724
montazaposavec@gmail.com

PLES IN VADBA
* HIP HOP: začetek septembra, mini ob 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 + darilo SPROŠČANJE: začetek 1. 9., vsako sredo ob 20.00-21.30, Maja Sršen
* PILATES: začetek 1. 9., ob sredah, od 19.00 do 20.00, Sanja Tomšič

UČENJE IN SVETOVANJE
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ: začetek 1. 9. ali prej po dogovoru, na daljavo ali v MC, od 10. leta dalje, za dijake in
študente, Maša Povše idr.

UČENJE
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• svetovanje, izmera in montaža
notranjih vrat
• prodaja in montaža vseh vrst kljuk za
vrata (enodelnih, deljenih, varnostnih)
• Dodaten 6 % popust na nakup +
montažo notranjih vrat in podbojev

Akcija - ob naročilu več kot 7 vrat,
vam vsako 4. kljuko podarimo!
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SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo

Mesec julij – veliki srpan
Za mesec julij je značilno, da je eden izmed najtoplejših mesecev v letu, vendar zadnja leta vremenske razmere prekašajo vsa
pravila in pregovore, če pomislimo, da je bilo junija že ponekod
37 stopinj.

biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu
s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave
ali neobjave, krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov. Nenaročeni prispevki se ne honorirajo. Potrebno jih je oddati v
formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne fotografije
(vsaj ena je obvezna k vsakemu članku) pošiljajte kot samostojne datoteke v .jpg
formatu ter velikosti vsaj 1 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in
navedite avtorja. Dolžina prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki,
v vsakem primeru pa je priporočljiv dogovor z urednikom. Zadnji rok oddaje za
naslednjo številko je zadnji dan v mesecu. Prispevki oddani po tem roku ne bodo
objavljeni v tekoči številki. Hvala za vaš trud!

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. avgusta 2021
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Mesec julij sem že kot otrok imela najrajši, ker so se malo prej
začele počitnice, pa lahko smo bosi tekali naokoli, pa kakšno večje
vedro z vodo za namakanje smo imeli, o bazenu sem pa lahko samo
sanjala. Otrokom nam ni bilo nikoli prevroče, ali pa je bila takrat
drugačna vročina. Danes mi vročina ne ugaja preveč, ker je potem
tudi ozračje primerno onesnaženo. Zato ne pozabimo, da se v tej
vročini ne izpostavljamo soncu in pijemo zadostno količino vode.
Žal se v Topolah ne moremo pohvaliti z dobro vodo, verjetno tudi
zaradi tega, ker smo zadnji v omrežju in ni velikega pretoka. Kar
nekaj prebivalcev že ima svoje vodnjake, ker je voda bistveno hladnejša in bolj pitna. Kmetje po navadi julija začnejo kositi, ker pa
je bil letošnji junij zelo vroč in suh, so to že po večini storili. V tem
mesecu smo v Topolah gasilci prirejali tudi tradicionalno tekmovanje
v vlečenju cevi. Letos smo ga zaradi ukrepov epidemije prestavili
na avgust. Vseeno, kakšen dogodek se v vasi dogaja, vedno smo v
ozadju gasilci, ker drugih društev ali organizacij nimamo. Imeli smo
športno društvo, pa je še to padlo pod naše okrilje. Gasilci so vedno
bili in bodo tisti, na katere se vedno lahko obrnemo. Pa naj bo ogenj,
poplava, žled, neurje ali prometna nesreča. V Topolah niso samo
gasilci uspešni, smo tudi gasilke. V juniju smo bile na državnem prvenstvu v Velenju. Rezultati niso vedno sad vloženega truda, ampak
me smo bile zadovoljne z uvrstitvijo. Že druženje med vajo nam je
veliko pomenilo, glede na to, da smo zaradi znanih ukrepov kar nekaj časa preživele doma. Po končanih vajah pa smo malo posedele
pred brunarico in kakšno rekle. Igrišče ali gasilski dom, to je edina
možnost druženja v Topolah.
Mesec julij je čas dopustov. Zato vsem želim lep dopust, pa naj bo
to primeren počitek ali veselo druženje. Meni osebno največ pomeni
druženje.
Milena Aleš
Mengšan – julij 2021
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Pitniki znova vabijo na
Investicijsko-vzdrževalna
požirek sveže pitne vode dela na vodovodu in
kanalizaciji tudi na
Na območju občine Mengeš so štirje pitniki, v Športnem
parku pri teniških igriščih, na Ropretovi cesti pri zajetju
Pristava, na Mengeškem polju v bližini kapelice in na Šolski Zadružniški ulici
ulici ob šolskem športnem igrišču. V pitnike priteka voda
iz javnega vodovodnega sistema, zato je uživanje te vode
ravno tako varno kot uživanje vode iz pipe doma. Vsi pitniki
so postavljeni v bližini vodovodnega sistema, da se voda ne
zadržuje predolgo v ceveh in se v običajnih razmerah ne
segreva. V obdobju dalj časa trajajočih visokih temperatur
pa je priporočljivo vodo iz pitnika pred pitjem toliko iztočiti,
da iz pipe priteče sveža voda.

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik izvaja investicijskovzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na območju
občine Mengeš. Sistematično investicijsko vzdrževanje
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega
pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno
odvajanje komunalne odpadne vode.

Na območju Zadružniške ulice v Mengšu bo obnovljenih 43 m
glavnega voda in pet hišnih vodovodnih priključkov, sočasno pa
bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Poleg asfaltiranja omenjenega odseka bosta urejena tudi odvodnjavanje in
ulična razsvetljava.

Trasa investicijsko-vzdrževalnih del na vodovodu in kanalizaciji
na območju Zadružniške ulice (rdeča črta).
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Pitniki po daljšem času znova vabijo k odžejanju s svežo pitno vodo
med rekreacijo ali opravki po mestu. Kljub ugodnim epidemiološkim
razmeram vse uporabnike prosimo, da za zaščito svojega zdravja in
zdravja drugih uporabnikov upoštevate higienske ukrepe za preprečevanje okužb:
• gumba za dotok vode se dotikajte le s čistimi rokami ali prek
čistega papirnatega robčka ali druge zaščite;
• z rokami ali usti se ne dotikajte ustja pipe;
• po uporabi pitnika se ne dotikajte obraza, ust, nosu in oči.
Če je pitnik poškodovan ali umazan, nas, prosimo, obvestite na info@
jkp-prodnik.si ali 01 729 54 30.

V ponedeljek, 21. junija, so se tako začela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na območju Zadružniške ulice
v Mengšu, in sicer od hišne številke 29 do hišne številke 37. Obnovljenih bo 43 m glavnega voda in pet hišnih vodovodnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Po
končanih investicijsko-vzdrževalnih delih bo občina Mengeš izvedla
asfaltiranje omenjenega odseka. Ob celostni obnovi bosta urejena
tudi odvodnjavanje in ulična razsvetljava.
Na območju del je izvedena zapora ceste, ki je ustrezno označena.
Dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca. Prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času
zapore oziroma v času izvajanja del, ki bodo predvidoma zaključena
do ponedeljka, 2. avgusta.

Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo
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V juniju simbolična otvoritev nove, popolnoma
prenovljene ceste na Dobenu
Na cesti Zgornje Dobeno–Rašica je bila spomladi 2021 zaključena rekonstrukcija ceste. Simbolična otvoritev se je zaradi
spoštovanja omejitev v času epidemije vse od fine preplastitve prestavljala in je bila izvedena skupaj z občnim zborom Turističnega društva Dobeno (TD Dobeno) in že tradicionalnim, 6. srečanjem krajanov in članov društva. V soboto, 12. junija,
je na simbolični otvoritvi ceste Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, najprej lepo pozdravil Dobence: »Lepo vas je videti
po vsem tem času, ko je bilo druženje tako zelo omejeno. Še posebej pa sem vesel, da ste se nam v večjem številu pridružili
tudi mladi, novi prebivalci Dobena.«

Na cesti Zgornje Dobeno–Rašica je bila spomladi 2021 zaključena rekonstrukcija ceste, in sicer je bilo razširjeno in sanirano cestišče v
spodnjem, ravninskem delu ceste, nato je bila urejena preglednost na najbolj nevarnih odsekih. V sklopu rekonstrukcije so bili urejeni
tudi javna razsvetljava, podporni zid in odbojna ograja na strmejšem delu ter celostna ureditev odvajanja meteorne vode.

Cesto sta simbolično, z rezanjem traku, odprla podžupan Bogo
Ropotar in predsednica TD Dobeno Frančiška Hunjet, ki je bila
prav ta dan izvoljena na občnem zboru društva na Dobenu.

Cesto sta simbolično, z rezanjem traku, odprla podžupan Bogo
Ropotar in predsednica TD Dobeno Frančiška Hunjet, ki je bila
prav na ta dan izvoljena na občnem zboru društva na Dobenu.
Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, je ob tem povedal: »Območje Dobena je vsako leto bolj poseljeno, zato je zelo pomembno, da se za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu urejajo
tudi ozki in dotrajani cestni odseki. V letu 2020 se je občina
Mengeš z vaškim odborom dogovorila za sanacijo cestišča, ki ga
bomo danes simbolično odprli. Občina bo s sanacijami nadaljevala tudi v letu 2021. Cestišče bo izbrano v dogovoru z Vaškim
odborom Dobeno.«
Občina Mengeš vsako leto izvede vsaj eno investicijo na območju
naselja Dobeno. V letu 2021 poteka izgradnja sekundarnega vodovoda, zaključuje pa se tudi nadgradnja vodohrama Dobeno.

Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo
Mengšan – julij 2021

5

OBČINA

Mobilna cepilna enota tudi v občini Mengeš
V torek, 6. julija 2021, je mobilna enota Zdravstvenega doma Domžale v dogovoru z Občino Mengeš izvajala cepljenje proti
virusu SARS CoV-2 na območju občine Mengeš. Cepljenje je potekalo v avli Kulturnega doma Mengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o cepljenju povedal: »Skupaj z Zdravstvenim domom Domžale želimo cepljenje približati vsem, ki se še niso
naročili. Osnovni namen cepljenja in novih ukrepov je omogočiti ponoven zagon gospodarstva, vzpostavitev izobraževanja ter
seveda socialnih aktivnosti, ki so bile zaradi krize omejene.« Renata Rajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je
povedala: »Z mobilnimi enotami želimo približati cepljenje vsem, tudi brez predhodnega naročanja in vsem zagotovi možnost
izbire med različnimi vrstami cepiva. Posebej pomembna je precepljenost v skupinah starejših od 50 let. Za vstop v novo šolsko
leto, pa je pomembna tudi precepljenost dijakov.« Vsem, ki bodo izrazili interes, bodo potrdila poslali po pošti.
Mobilna enota Zdravstvenega doma Domžale je bila organizirana v avli
Kulturnega doma Mengeš, cepljeni pa so 10 do 15 minut po prejemu
želena odmerka cepiva posedeli pod nadzorom reševalca v posebnem
prostoru. Mobilni center je imel na voljo 200 odmerkov cepiva od tega
100 odmerkov cepiva Pfizer in 100 odmerkov cepiva Johnson & Johnson. Občanke in občani Občine Mengeš so prejeli 96 odmerkov cepiva
Pfizer in 45 odmerkov cepiva Johnson & Johnson. Franc Jerič, župan
Občine Mengeš, je povedal: »Interes za cepljenje je v tem trenutku
povezan s poletnimi počitnicami in prehodom mej. Naj izpostavim,
da je ključni element cepljenja zaščititi lastno varnost in varnost naših
najbližjih, torej ob okužbi preprečiti težko obliko bolezni. Verjamem pa,
da je namenjeno predvsem kolektivni varnosti, saj nam bo tudi v mesecih, ko se bomo manj gibali na prostem, zagotavljalo manj omejitev.«
Zdravstveni dom Domžale je bil med prvimi, ki so organizirali cepljenje
proti virusu SARS CoV-2 za nenaročene paciente.
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Cepljenje sedaj prinaša zaščito preko poletja in morda še pomembneje - pred jesenskim valom, zato Zdravstveni dom Domžale poziva k
čim večji udeležbi. Gašper Orehek, pomočnik direktorice Zdravstvenega
doma Domžale, je povedal: »V Zdravstvenem domu Domžale bomo
tudi v prihodnjih dneh, tednih oziroma celo poletje organizirali cepljenja za nenaročene paciente. Dodatni termini bodo tudi v bodoče sproti
objavljeni na spletni strani zdravstvenega doma in komunikacijskih
kanalih občin ustanoviteljic.« Predstavniki Zdravstvenega doma Domžale so tudi izpostavili, da imamo v Sloveniji možnost cepljenja, zato
je pomembno, da jo izkoristimo: »To je prednost za naš jutri in pogoj
za široko odpiranje družbe. Pri odločanju za cepljenje moramo vedeti,
da cepljenje prinaša mnogo manj tveganj, kot pa bolezen covid-19.«
Besedilo: Tina Drolc za Občinsko upravo
Foto: ZD Domžale

Občinski svet je
sprejel nov Odlok o
javnem redu in miru v
občini Mengeš
Občinski svet Občine Mengeš je na 19. seji, dne 17. junija
2021, sprejel nov Odlok o javnem redu in miru v občini
Mengeš. Z njim so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, za varstvo ljudi in premoženja, za varovanje okolja in zdravja ter obveznosti lastnikov, skrbnikov in
vodnikov živali v občini Mengeš. Vsakdo, ki prebiva ali se
začasno nahaja v občini Mengeš, je dolžan spoštovati ta
odlok. Za kršitelje je predpisana globa za prekršek.
Iz odloka izhaja, da je v strnjenem naselju ob nedeljah in praznikih,
ki so dela prosti dnevi, prepovedano opravljati dela, ki povzročajo
prekomeren hrup. Ta omejitev ne velja za opravljanje nujnih del.
Odlok določa obveznosti lastnikov ali upravnikov stanovanjskih,
poslovnih ali drugih prostorov ali zemljišč, ki morajo poskrbeti,
da drevesa, žive meje in grmovnice ne segajo čez mejo parcele na
javno površino, da odstranijo suhe in odmrle veje dreves, plodove
in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine
in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje ipd.
Z namenom varovanja okolja in zdravja je prepovedano npr. zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali druga podobna poraba vode
iz vodovodnega omrežja v času, ko je uporaba vode v te namene
omejena. Prepovedano je vodenje živali, razen službenih psov in
psov, ki se uporabljajo kot vodniki ali pomočniki, v prostore ali na
površine, kamor je vodenje živali z označbo prepovedano, vedno
pa na otroška in športna igrišča. Prepovedano je spuščati na javne
površine živali, ki so namenjene za rejo, ali škropiti sadno drevje
in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi.
Odlok ureja tudi obveznosti lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali
v občini Mengeš. Živali je treba v naseljenih delih občine in na urejenih rekreacijskih površinah voditi na povodcu. Lastnik, skrbnik
oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je
dolžan imeti s seboj vrečko oziroma drug primeren pribor. Vrečko
je treba odložiti v smetnjak, ki je namenjen za živalske iztrebke
oziroma če tega na določenem območju ni, v zabojnik za druge
odpadke. Lastnik mora poskrbeti, da žival ne vznemirja ali moti
drugih prebivalcev v okolici. Žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali, je prepovedano pustiti brez ustreznega nadzora.
Globe za prekrške so predpisane v višini 80 do 240 EUR za posameznika, 250 do 480 EUR za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo
dejavnost in v višini 150 do 270 EUR za odgovorno osebo.
Prekrški zoper javni red in mir, ki jih ureja zakon, se kaznujejo v
skladu z njim.
Nadzor nad izvajanjem odloka bosta opravljala medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Vse občanke in občane ter druge ljudi, ki se nahajajo v občini
Mengeš naprošamo, da upoštevajo določbe odloka.

POLETNI URNIK STUDIA MATLUX
Preizkusite brezplačno!
Ponedeljek ob 9:00
Torek ob 18:15
Torek ob 19:30
Četrtek ob 19:30
Petek ob 9:00

NIRVANA
PILATES
PILATES
PILATES
NIRVANA

Vodena meditacija z zvočnimi skledami
– 18. 7. ob 19:30
Zvočna kopel – 24. 7. ob 19:30, 28. 7. ob
19:30, 4. 8. ob 19:30 in 28. 8. ob 19:30
Energijske vaje po Donni Eden
– 31. 7. ob 19:30
info: mateja@matlux.eu ali www.
matlux.eu

Besedilo: Občinska uprava
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INTERVJU: Milan Šernek
Zakaj bo sprememba v sestoju gozda, torej
več bukve kot smreke, vplivala na gozdnolesno verigo?
Gozdarska stroka ugotavlja, da se zaradi
podnebnih sprememb, kot so ekstremnejša porazdelitev padavin, predvsem suše v
času vegetacije in višanje povprečne letne
temperature, spreminja tudi rast dreves in
sestava gozda. Poleg tega pa so čedalje pogostejše vremenske ujeme, kot so vetrolomi,
žledolomi in snegolomi ter napadi raznih
škodljivcev. Podnebne spremembe pretežno
negativno vplivajo na gozdove in njegove
ekonomske, ekološke in socialne funkcije,
kot jih poznamo danes.
Kako bodo podnebne in druge spremembe
vplivale na rast dreves in sestavo gozda v
Sloveniji?
Tudi v Sloveniji se počasi, a vztrajno spreminja drevesna sestava gozdov, delež smreke
upada, delež bukve pa narašča, saj je bukev
veliko bolj prilagodljiva vrsta. Predvideva
se, da se bo v prihodnosti v naših gozdovih povečeval delež toploljubnih listavcev in
tujerodnih drevesnih vrst, delež iglavcev pa
upadal.

Podnebne spremembe
bodo vplivale na vrstno
sestavo gozdov in
razpoložljivost lesa
Prof. dr. Milan Šernek, raziskovalec in predavatelj na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, živi v Mengšu šest let. Odločitev za selitev v našo občino je
pretehtala zaradi bližine Ljubljane in ker je v okolici, kljub bližini prestolnice,
veliko narave in hribov. Občina Mengeš veliko ponuja celotni družini. S profesorjem se bova deloma pogovarjala o Mengšu, bolj pa o njegovem delu na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, Katedri za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje. Katedra in tudi celotni oddelek sta iz leta v leto
bolj internacionalna, v letu 2018 se jim je pridružil nemški raziskovalec, v letu
2019 indijska raziskovalka, leta 2020 pa kamerunski raziskovalec. Posebej se
bova pogovarjala o raziskovalnem projektu »Strategije prilagajanja v gozdarstvu
pod vplivom globalnih podnebnih sprememb«, ki se osredotoča na prilagoditve
v gozdno-lesni verigi, ki bodo potrebne zaradi podnebnih sprememb.
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Opisane spremembe bodo vplivale tudi
na gozdno-lesno verigo. Kaj se bo najprej
spremenilo?
Opisane spremembe bodo imele bistven
vpliv na gozdno-lesno verigo, tako na gospodarjenje z gozdom kot z lesom. Spremenila
se bo količina razpoložljive surovine po drevesnih vrstah in kakovost lesa, s tem pa tudi
nadaljnja tehnologija predelave in obdelave
lesa. Že primarna predelava (npr. žagarstvo)
je bistveno različna za iglavce in listavce.
Kakovost hlodovine bo vplivala na količinski
in vrednostni izkoristek.
Ali to pomeni, da se bo spremenila usmeritev lesne industrije v Sloveniji, da v
ospredju ne bo več gradnja hiš, ampak
druga področja?
Menim, da se bo trend rasti lesene gradnje tudi v prihodnje nadaljeval, saj imamo tehnologije, ki lahko manj kakovosten
les ustrezno predelajo in pri tem porazdelijo
ali povsem izločijo nezaželene napake ter
manjše elemente lesa zlepijo v lesne kompozite z odličnimi mehanskimi in fizikalnimi lastnostmi. Še več, na področju lesene
gradnje je sedaj že aktualna gradnja višjih
stavb, pri nas sicer nekajnadstropnih, v tujini pa že 20-nadstropnih stolpnic s 100
metrov višine. V teh primerih gre sicer za
hibridno gradnjo, ki ima v jedru stavbe armiran beton in jeklo, vse drugo pa je iz lesa,
lameliranih lepljenih nosilcev, križno lepljenih plošč in drugih lesnih kompozitov.

Milan Šernek na skalnatem Kaninu visoko nad gozdno mejo.
Vsekakor pa se bo lesna industrija spreminjala in širila, saj ponujajo nove drevesne
vrste tudi nove izzive. Lesarstvo razpolaga
z najrazličnejšimi postopki predelave, od
nanotehnologije (nanoceluloza), proizvodnje papirja, kemičnih spojin in bioplastike,
do klasične proizvodnje pohištva in lesnih
kompozitov ter unikatne izdelave nakita in
glasbenih inštrumentov. Spreminjanje razpoložljive lesne surovine in pestrosti vrst
lesa bo predstavljalo določene izzive, ki pa
jih je z znanjem in sodobnimi tehnologijam
moč premagati.
Če se dotakneva še projekta, ki se izvaja v
okviru evropskega programa H2020, programa, ki je namenjen dvigu raziskovalne
odličnosti. V projektu ste vključeni skupaj
z institucijami s Češkega, Švedskega, iz
Nemčije in Avstrije. Katero področje oziroma znanje bodo tuji raziskovalci pridobili
v Sloveniji in za katero področje oziroma
znanje pričakujete, da ga boste pridobili na
partnerskih institucijah?
Slovenija lahko ponudi različna znanja in
izkušnje, s katerim razpolagata Oddelek za
gozdarstvo in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete. Gre za specifična znanja,
relevantna za našo regijo, ki vključuje panonski, alpski, kraški in mediteranski svet.

Smo majhna država, vendar po gozdnatosti v samem evropskem vrhu, imamo veliko
biotsko pestrost, bogato sestavo gozdov in
dobre prakse trajnostnega gospodarjenja z
gozdom. Ponudimo lahko tudi odlično poznavanje domačih in tudi tujerodnih lesnih
vrst in svetujemo možne načine predelave
in uporabe.

Od tujih partnerjev pričakujemo predvsem
prenos znanja in primere dobrih praks iz
večjih sistemov povezanih s proizvodnjo
lesnih kompozitov in pohištva, saj smo v
Sloveniji v zadnjih treh desetletjih izgubili
številna velika lesna podjetja, ki so imela
svetovni sloves. Paradoksalno se sliši, da
imamo doma dovolj znanja, sposobnosti,

Milan Šernek v občini Mengeš ne bi kaj dosti spreminjal, nekoliko pogreša direktno cestno povezavo od naselja do obvoznice in še več urejenih kolesarskih poti. Na fotografiji
na gozdnati Rašici.
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soko dodano vrednostjo (npr. iverne in
vlaknene plošče). Sem pa optimist, saj je
v slovenskih gozdovih še vedno ogromno
kakovostnega lesa, zaloga je velika, sekamo
še vedno bistveno manj, kot ga vsako leto
priraste.
Kako pa vidite odnos Slovenk in Slovencev
do lesa – Oddelek za lesarstvo pod taktirko
prof. dr. Franca Pohlevna v Cankarjevem
domu vsako leto organizira razstavo lesenih izdelkov – Čar lesa, ki mu sledi strokovni posvet, ter dan slovenskega lesarstva. V
letu 2021 poteka že trinajsta razstava lesa.
Ali opazite kakšne spremembe pri odnosu
do lesa?
Čar lesa je namenjen splošni promociji lesa
na vseh ravneh in ima številne pozitivne
učinke v javnosti. Profesor Pohleven, ki je
biolog in lesar, še toliko bolj čuti poslanstvo
po ozaveščanju ljudi o pozitivni vlogi gozda
in uporabi lesa namesto plastike in drugih
materialov. Gozd in les sta ponor ogljika, saj
skladiščita CO2 in s tem neposredno prispevata k boju proti podnebnim spremembam.
Les je naraven, obnovljiv material in zato
najboljša izbira trajnostno naravnane, zelene družbe.
Čar lesa je prinesel spremembe pri obravnavi lesa na vseh izobraževalnih ravneh,
od osnovnih šol do visokošolskih zavodov.
Les je spet postal popularen za notranjo
opremo, stavbno pohištvo, vrtno pohištvo,
igrala, terase in drugo. Največje spremembe
pa so opazne na področju lesene gradnje,
saj delež novozgrajenih lesenih hiš in drugih lesenih objektov skokovito raste. Reprezentativen primer take gradnje v Mengšu je
nova športna dvorana, kjer prevladujejo les,
križno lepljene plošče in lamelirani nosilci.
V mengeškem gozdu med nabiranjem gob.
izkušenj
lesa, pa
surovino
namesto

in ne nazadnje tradicije uporabe
še vedno pogosto izvažamo lesno
in uvažamo številne lesne izdelke,
da bi jih proizvajali sami.

Ko gledamo naravo oziroma gozd v partnerskih organizacijah, se zdi, da je podoben v
Avstriji in Nemčiji – čeprav je sistem gospodarjenja v gozdu drugačen kot v Sloveniji,
kakšno podobnost pa imamo s Švedsko?
Švedska je vključena v projekt iz razloga, ker
je najbolj severno od sodelujočih držav. Na
ta način imamo neke vrste vključenost gozdov od juga Slovenje preko Avstrije, Češke
in Nemčije do severa na Švedskem. Banalno rečeno se zaradi podnebnih sprememb
vremenske razmere »selijo« v tej geografski
smeri in želimo proučiti ta vpliv na gozdove.
Drugače pa je Švedska še bolj gozdnata kot
Slovenija in ima zelo dobro razvito lesno in-
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dustrijo, zato pričakujemo, da se bomo od
njih marsikaj naučili.
Prej ste omenili slovensko lesno industrijo.
Zdi se, da je pred časom znova zadihala,
ali opisane podnebne in druge spremembe
pomenijo, da bo pred novimi, zanjo lahko
usodnimi izzivi?
Na splošno se razmere v lesni industrij zadnja leta počasi izboljšujejo, raste dodana
vrednost in skupno število zaposlenih. Izzivi v lesarstvu povezani s podnebnimi spremembami bodo dolgoročni in jih je treba že
sedaj naslavljati ter reševati, menim pa, da
ne bi smeli imeti usodnega vpliva na rast
panoge.
Prilagajati se bo treba in izkoristiti to, kar
imamo na razpolago. Poškodovan les (ujme,
podlubniki) je slabše kakovosti, vendar se
ga da predelati v proizvode z relativno vi-

Vrsto let, štiri leta ste vodili in osem let ste
bili namestnik prodekana pri vodenju Oddelka za lesarstvo. Zdi se, da se je v tem
obdobju oddelek razvil v podporno raziskovalno okolje za slovensko lesno industrijo.
Kako vam je uspel tak preboj na številnih
področjih, ne samo na področju premazov,
ko delate z nanodelci, plazmo in drugimi
materiali, na področju dendrokronologije,
ko raziskujete starost lesa v koliščih, najstarejšega kolesa, do razvoja vsebin, ki
študentom ponujajo osnove podjetništva in
drugo?
Moram izpostaviti, da se je oddelek v dveh
desetletjih, od kar sem se nanj vrnil z doktorskega študija v ZDA, zelo posodobil in
spremenil. Dandanes je to prepoznavna institucija z vrhunsko raziskovalno opremo in
odličnimi raziskovalci, ki poznajo in obvladajo les od nano skale do makroskopskega
vidika. Naši profesorji se med drugim ukvar-

Milan Šernek je doktorski študij zaključil v ZDA. Na fotografiji pod orjaško sekvojo.
jajo tudi z dendrokronologijo in dendroklimatologijo, kar je tesno povezano s podnebnimi spremembami. Lesarstvo je zelo
interdisciplinarno in ponujamo znanja z raz-

ličnih področij. Kot ste omenili na začetku,
pa smo atraktivni tudi za tuje raziskovalce,
ki bogatijo znanstvenoraziskovalno delo na
oddelku.
Kaj bodo za vas prihodnji izzivi na področju
lesarstva?
Velik izziv predstavlja način izobraževanja,
ki se hitro spreminja in zahteva usmerjenost
predvsem k razmišljanju in reševanju, ne pa
pomnjenju podatkov in ponavljanju. Dandanes so informacije vedno na dosegu roke,
zato je večji izziv, kako čim hitreje priti do
koristnih informacij in jih znati učinkovito
uporabiti, predvsem pa na osnovi tega kreirati nove ideje, postopke, tehnologije.
Les ima veliko prednosti, pa tudi nekaj slabosti. Nekatere znamo rešiti s sodobnimi
tehnologijami, nekatere (odpornost na prostem, barvne spremembe, dimenzijska nestabilnost) pa so še vedno izzivi. Na področju znanosti o lesu pa bodo največji izzivi
pridobivanje velikih evropskih projektov in
izkazovanje znanstvene odličnosti.

V Sloveniji so lesene stavbe visoke nekaj
nadstropij, v tujini pa že skoraj 100 metrov. Na fotografiji najvišja lesena stavba
na svetu v 2018, zgrajena v Kanadi.

kulturnih, športnih, rekreacijskih in družbeno koristnih aktivnosti. Spreminjal ne bi kaj
dosti, mogoče nekoliko pogrešam direktno
cestno povezavo od naselja do obvoznice in
še več urejenih kolesarskih poti, kar pa mislim, da je že v uresničevanju. Mengeš ima
skoraj vse, kar potrebuje malo mesto, hkrati pa ponuja zeleno in čudovito podeželje s
tradicionalnimi vrednotami.
Besedilo: Tina Drolc
Foto: osebni arhiv Milan Šernek

Pa se vrniva še malo v Mengeš, kako pa
gledate na razvoj Mengša? Kako se počutite v Mengšu in kaj bi spremenili?
Počutim se odlično, sproščeno. Živimo v
novem nastajajočem naselju med prijaznimi
in zanimivimi sosedi. V bližini so travniki,
polja, jezero, gozd, hribi. Mengeš je med
najhitreje razvijajočimi se občinami, ki ponuja zelo kakovostno življenje. Veliko je priložnosti za najrazličnejša udejstvovanja, od
Mengšan – julij 2021
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Slovesnost ob dnevu državnosti je v letu 2021
potekala v Športni dvorani Mengeš
Na predvečer dneva državnosti, v četrtek, 24. junija, je v občini Mengeš potekala osrednja slovesnost ob dnevu državnosti.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je svoj nagovor zaključil z besedami: »Spoštujmo naš praznik in se zavedajmo njegovega
pomena!« Na slovesnosti so bila podeljena tudi štiri občinska priznanja, ki so jih v letu 2021 prejeli gasilci, in sicer zlato priznanje Občine Mengeš Peter Jemec, bronasta priznanja občine pa Milena Aleš, Andrej Bizjak in Boštjan Čebulj. Slovesnost ob
državnem prazniku je ob ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe koronavirusa potekala v Športni dvorani Mengeš. Program
prireditve, ki ga je oblikovala Zveza kulturnih društev Občine Mengeš, je zaznamovala 20-letnica (v letu 21-letnica) Veteranske
sekcije Mengeške godbe in 45-letnica (v letu 46-letnica) Moškega komornega zbora Mengeški zvon.

Slovesnost ob državnem prazniku je bila v občini Mengeš v preteklih
letih sestavljena iz dveh delov, pohoda, ki se je začel v Topolah, nato
je pohodnike pot vodila skozi Mengeš in Loko pri Mengšu na Dobeno, kjer je potekal drugi del, slovesnost s kulturnim programom in
nagovori. V letu 2021, ko je bila slovesna akademija ob občinskem
prazniku znova odpovedana zaradi ukrepov za omejitev koronavirusa, pa je slovesnost ob državnem prazniku potekala v Športni dvorani
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Mengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je v uvodu povedal: »V
letu 2021 smo se odločili za nekoliko drugačno slovesnost ob dnevu državnosti. Predvsem, ker nismo praznovali občinskega praznika
in ker želimo Športno dvorano Mengeš približati vsem občankam in
občanom, ne samo šolarkam in šolarjem ter športnim navdušencem,
ki v njej trenirajo, ampak tudi drugim.« Župan je pojasnil tudi, da
slovesnost ob državnem prazniku zaznamuje tudi simbolično odprtje

Športne dvorane Mengeš, ki je bilo najprej predvideno že v letu 2020
takoj po zaključku del, nato pa v letu 2021 za občinski praznik. Župan
se je v svojem govoru dotaknil naše skupne države, ki je sorazmerno
mlada, pa vendar hitro prehodila prva tri desetletja: »Ponosni smo na
samostojno državo, na vse naše dosežke – ne samo na športne – saj
smo bili uspešni tudi na drugih področjih. Seveda bi si želeli več in
bolje, pa vendar smo od ustanovitve do danes dosegli že veliko.«
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je v svojem nagovoru dotaknil
tudi največjega projekta občine vse od osamosvojitve države, Športne
dvorane Mengeš: »Športna dvorana Mengeš je v prvi vrsti namenjena
učenkam in učencem Osnovne šole Mengeš, ki so jo začeli uporabljati v začetku šolskega leta 2020/2021. V marcu 2021 so jo začela
uporabljati tudi športna društva iz občine Mengeš, proste termine pa
je najelo tudi nekaj skupin rekreativcev iz sosednjih občin. Ponosni
smo, da je bilo v dvorani že organizirano tudi državno prvenstvo v
namiznem tenisu.«
Župan se je v nagovoru dotaknil tudi investicij v občini za prihodnje
leto, ena izmed večjih investicij je obnova Slovenske ceste od Gasilsko
godbenega doma do križišča Pavovec. V fazi izdelave pa je tudi projektna dokumentacija prenove stare telovadnice v kuhinjo in jedilnico
ter druge prostore, ki jih šola potrebuje za svoje delovanje. Župan
se je ob koncu govora posebej zahvalil: »Zahvala vsem, ki so bili v
tako turbulentnem letu vključeni v življenje v občini, posebna zahvala
vsem letošnjim nagrajencem, Mileni Aleš, Andreju Bizjaku, Boštjanu
Čebulju in Petru Jemcu.«
Sledila je podelitev štirih občinskih priznanj, ki so jih v letu 2021 prejeli gasilci, in sicer zlato priznanje Občine Mengeš Peter Jemec, bronasta priznanja občine pa Milena Aleš, Andrej Bizjak in Boštjan Čebulj.
Zlato priznanje Občine Mengeš je prejel Peter Jemec, ki že od leta
1980 deluje v PGD Topole, dejaven pa je tudi v Gasilski zvezi Mengeš
in gasilski regiji Ljubljana III. Opravljal je številne funkcije v društvu in
bil vrsto let član ekipe prve pomoči pri Štabu Civilne zaščite Občine
Mengeš. Danes je Peter Jemec član Upravnega odbora Gasilske zveze
Mengeš, kjer opravlja funkcijo predsednika Komisije za veterane in je
član Komisije za veterane regije Ljubljana III.
Bronasto priznanje Občine Mengeš je prejela Milena Aleš, ki je že
od leta 1975 članica PGD Topole, kjer kot članica Upravnega odbora
opravlja funkcijo blagajnika. Poleg dela v gasilskem društvu je vključena tudi v mengeško balinarsko društvo in Društvo upokojencev Mengeš.
V času prvega vala epidemije je s skupino upokojenk izdelovala zaščitne maske, ki so jih prejela vsa gospodinjstva v občini.
Bronasto priznanje Občine Mengeš je prejel Andrej Bizjak, član PGD
Loka pri Mengšu, ki se je društvu priključil leta 1999 in od takrat opravljal številne funkcije in je prejel odlikovanja ter nagrade, svoje znanje
pa prenaša tudi na mlajše generacije. Kot usposobljeni reševalec je tudi
stalni član reševalne enote Jamarske zveze Slovenije. Udeležil se je tudi
akcije ob potresu v sosednji Italiji.
Bronasto priznanje je prejel Boštjan Čebulj, ki se je društvu PGD Loka
pri Mengšu pridružil kot pionir leta 1995. V društvu vse od leta 2013
pa do danes opravlja tudi funkcijo tajnika. Z znanjem s področja informatike v gasilstvu že vrsto let skrbi za spletno stran PGD Loka pri
Mengšu. Je tudi član Kulturnega društva Antona Lobode iz Loke in
Športnega društva Loka pri Mengšu.
V drugem delu prireditve je Bojan Burnik, predsednik Veteranske sekcije Mengeške godbe, povzel zgodovino sekcije: »Dvajset let je minilo
od takrat, ko je vzniknila ideja, da bi starejši godbeniki svoje godbeno
znanje še naprej gojili po dopolnjenih 50 letih življenja. Bili smo prvi
v Sloveniji, ki smo idejo tudi udejanjili. Danes stopamo že v enaindvajseto leto neprekinjenega delovanja. Glavni želji sta igranje in druženje, torej želja po zdravju in da se čim večkrat vidijo na vajah – vsak
ponedeljek je naš večer.«
Po nagovoru Bojana Burnika je Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb, članom Veteranske sekcije Mengeške godbe, podelil naziv

ambasador godbeništva. Nazive ambasador godbeništva so za vsaj 15
let aktivnega godbeništva prejeli godbeniki starejši od 80 let, in sicer
Vinko Jagodic, Ivan Kozarič, Bogdan Šmon, Marjan Trobec (priznanje
je prejel posthumno) in Rafael Zupan.
Če je vztrajnost vrlina, potem to velja za pevce Mengeškega zvona. 17.
septembra 2021 bo minilo 46 let, odkar so fantje prvič skupaj zapeli
na pevskih vajah. Vinko, Feliks, Tone in Jože so pevci iz prve zasedbe
iz leta 1975, v letu 1980 so se jim pridružili Milan, Andrej in Miro.
Ker pa na mladih svet stoji, so njihovemu zgledu sledili tudi mladi,
ki se združujejo v oktetu MI. Tako lahko verjamemo, da pesem fantov
in mož ne bo utihnila in bo s tem ohranjala lepoto slovenske pesmi.
Slovesnost ob dnevu državnosti se je zaključila s pogostitvijo pred
Športno dvorano Mengeš.
Besedilo: Tina Drolc
Foto: Vido Repanšek
Mengšan – julij 2021
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Slovesnost ZB za vrednote NOB Mengeš
Člani Združenja borcev za vrednote NOB Mengeš smo v nedeljo, 27. junija, pripravili slovesnost, s katero smo počastili dva
pomembna dneva v naši zgodovini: 80. obletnico ustanovitve OF in 30. obletnico osamosvojitve Slovenije. Brez prvega,
po našem mnenju, tudi drugega ne bi bilo.

Partizanski pevski zbor pod vodstvom dirigenta Iztoka Kocena

Slavnostni govornik polkovnik Miloš Šonc

Podelitev priznanja ZZB za vrednote NOB Slovenije Mariji Ozimek
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V ZB poudarjamo vrednote NOB. Letos smo za osrednjo temo
izbrali vrednoto »upor«. O tem nam je spregovoril slavnostni govornik polkovnik Slovenske vojske tov. Miloš Šonc. Zavrnil je ideje, da naj pozabimo zgodovino, saj je ta sestavni del naše biti,
našega ravnanja in naših vrednot. Od Trubarja in kmečkih puntov
dalje smo Slovenci vedeli, kaj je prav. Tudi med NOB in tudi pred
tridesetimi leti, ko smo si izborili najprej svobodo in nato še samostojnost. Za dejanja tistih, ki niso hoteli vedeti, kaj je prav, ni
opravičila. Zavrnil je tudi zlorabo preteklih dogodkov v politične
in oblastne namene ter netenje novega sovraštva med ljudmi. Iz
balkanskih vojn vemo, kam pelje takšno sovraštvo.
Predsednik ZB Mengeš je podelil Zlato plaketo ZZB za vrednote
NOB Slovenije PGD Mengeš ob njihovi 130. obletnici za opravljeno delo na področju gasilstva, zaščite in reševanja ter za so-

Mengeška veteranska godba pod vodstvom dirigenta Janeza Pera

Delavnice na temo voda –
EkoReka
V soboto, 19. junija, smo Dora Smole, Brina Jeretina, Saša Škof in Miha Mikelj
iz Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš in MZPP Ljubljana na javnem
dogodku EkoReka, ki je potekal v Mengšu, izvajali ozaveščevalne delavnice na
temo voda.

Podelitev zlate plakete ZZB za vrednote
NOB Slovenije PGD Mengeš

delovanje na naših prireditvah in komemoracijah, s katerim kažejo pozitiven
odnos do NOB. Tovarišici Mariji Ozimek,
ki je preživela štiri leta v internaciji, pa
je podelil posebno priznanje ZZB NOB
Slovenije ob 75. obletnici osvoboditve.
V kulturnem delu sta nam Partizanski
pevski zbor iz Ljubljane pod vodstvom
zborovodje Iztoka Kocena in Veteranska
godba iz Mengša pod vodstvom Janeza Pera z odličnim programom dvignila
razpoloženje. Nastal je pravi koncert.
Partizanski pevski zbor nam je doživeto
zapel sedem partizanskih pesmi. Veteranski godbi se je poznal dolg epidemiološki premor. Pa ne v nižji kakovosti,
ta je bila odlična, pač pa v močni želji
po igranju.
Vsem, ki so se udeležili prireditve, podžupanu Bogu Ropotarju, predsedniku pokrajinskega sveta ZB Jožetu Kosmaču,
občanom naše in sosednjih občin, predstavnikom društev, praporščakom in delegacijam gasilskih društev ter združenj
borcev sosednjih občin se za udeležbo
na prireditvi lepo zahvaljujemo. Prav
tako se zahvaljujemo slavnostnemu govorniku, Partizanskemu pevskemu zboru
in Mengeški veteranski godbi za sodelovanje in prijetno vzdušje.

Na dogodku EkoReka smo ljudi informirali
o invazivni rastlini japonski dresnik, ki je na
več mestih prisotna ob strugi Pšate. Njegovo uporabnost smo prikazali s papirjem in
cvetličnimi lončki iz dresnika, ki jih izdeluje
društvo Trajna, spekli pa smo tudi dresnikov burek, nad katerim so bili obiskovalci
navdušeni.
Opozorili smo tudi na to, kako pomembno
je rekam pustiti njihov prostor, in spodbudili
ljudi, da se odzovejo na trenutne škodljive
poskuse poseganja v obvodne habitate in
prostore. Obiskovalci so se lahko preizkusili
tudi v hoji po slack-linu.
Besedilo in foto:
Brina Jeretina

Besedilo in foto: Mirjan Trampuž
Mengšan – julij 2021
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Plesna predstava Vrvež v Vrtec Mengeš – Čebelice,
glavi
Kapljice in Sovice na
kmetiji
Za zaključek šolskega leta smo plesalci društva AIA pripravili plesni muzikal Vrvež v glavi, ki smo ga 20. junija uprizorili v letnem gledališču v Mengšu. Za to predstavo smo se
odločili, ker govori o čustvih in o tem, kaj vse se nam »dogaja v glavi«, kadar v življenju naletimo na različne prelomnice
in težave. Za to tematiko smo se načrtno odločili v korona
času, saj je še bolj aktualna kot kadarkoli prej.

Zgodba pripoveduje je o punčki Riley, ki se ji čez noč spremeni življenje, ko se z družino preselijo in tako izgubi svoje prijatelje, športno
ekipo in kraj, na katerega je bila zelo navezana. Ob tem doživlja
različna čustva, od strahu, jeze, gnusa, žalosti in veselja. Njen svet
se začne podirati in pri tem doživlja težko stisko.
Gledalce smo popeljali v svet domišljije, v abstraktni svet, dolgoročni
spomin in podzavest punčke Riley, ki se je ob spremembah soočala
z različnimi čustvi. Za plesne točke so poskrbeli plesalci, od naših
najmlajših, starih štiri leta pa do najstarejših, starih osemnajstlet. Čeprav smo se koreografij večinoma naučili preko zooma in skupine niso
smele vaditi skupaj, smo dokazali, kaj se vse da z voljo in strastjo
do plesa. Mladi so sami naredili tudi scenografijo, prispevali ideje za
koreografije in poskrbeli za pravi spektakel, ki je navdušil občinstvo.
S plesno predstavo smo tudi zaključili letošnjo sezono in si prislužili
poletni oddih. Ob tem pa se že veselimo zabavno-plesnega poletnega
tedna, ki bo potekal 2. do 8. avgusta. Ta bo spet obarvan tako plesno
kot z drugimi zabavnimi doživetji in izleti.
Besedilo: Sanja Tomšič
Foto: Brane Tomšič
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Na kmetiji je lepo … smo si prepevali in se odpravili na
kmetijo Pečovnik v Zgornje Luče.

V objemu neokrnjene narave smo preživeli tri nepozabne dni, ki so
nas obogatili z novimi spoznanji in izkušnjami. Kako lepo je bilo opazovati živali na pašniku, ki so se nam kmalu povsem približale. Seveda, prišle so nam izreč dobrodošlico. Prav tako smo se počutili dobrodošle ves čas bivanja na kmetiji, saj so nas lastniki kmetije sprejeli
z odprtimi rokami in ustregli prav vsaki naši želji. Prijazni gospodar
nam je razkazal kmetijo inna vsakem koraku so nas spremljale živali.
Vesele so bile naše družbe, nam pa je bilo v zadovoljstvo, da smo jih
lahko božali, hranili in občudovali. Gospodar nas je popeljal tudi na
učno pot v gozd in nam povedal veliko zanimivega. Spoznali smo, da
je gozd prava zakladnica idej in niti dežne kaplje nas niso pregnale iz
gozda. Nismo bili v skrbeh zaradi tega, saj so nam mogočna drevesa
ponudile streho nad glavo. Naučili smo se tudi, kako se zakuri ogenj
in pripravi kurišče, še večji užitek pa je bilo pojesti kruh, ki se speče
na odprtem ognju. Za zadnji dan nam je gospodar pripravil presenečenje – čisto sami smo spletli košarice, ki smo jih vzeli s seboj in jih
s ponosom pokazali v vrtcu.
Spoznali smo, da je življenje na kmetiji zabavno, veselo in nekoliko
utrudljivo. Še dolgo potem smo pripovedovali o naši pustolovščini in
seveda, se že veselimo nove.
Besedilo: Mateja Gubanc
Foto: Mateja Gubanc in Mateja Stražar

Morje je!
"A morje sploh še je? A misliš, da je še kej školjk ... pa lepih kamenčkov?" In smo šli v Izolo. Na kraju samem smo preverili
in ugotovili, da MORJE JE!

Nočno kopanje

Ja, točno tako. V ponedeljek, 7. junija, na že skoraj poletni dan,
se je 55 otrok in 10 spremljevalcev iz Vrtca Mengeš odpravilo na
petdnevno letovanje v Izolo. Tam smo postavili gusarski šotor, si
naredili bandane, se srečali s škratkom Špikcem, streljali z loki, sestavili pravi gusarski splav in se z njim vozili po širnem morju, učili
smo se veslati, opazili smo piratsko ladjo (gotovo so nam oni skrili
zaklad), iskali in našli zaklad, z laki za nohte smo porisali nekaj
ravno pravšnjih kamnov, z velikim padalom smo v zrak odpihnili kar
pet žogic, sodelovali smo v štafetnih igrah, v katerih smo zmagali
vsi in učili smo se plavati. Da bi nam bilo še bolj pisano, pa smo si
lase pobarvali z barvnimi spreji. Preostali čas smo zapolnili z igro na
travi, v vodi, s sprehodi in s sladoledanjem (pojedli smo kar nekaj
sladoleda). Seveda pa smo se naučili biti še bolj samostojni, znamo
poskrbeti sami zase in za prijatelja v stiski, vemo, da zaklad ni samo
zlato ali sladkarija, temveč tudi lepa beseda, objem, nasmeh, tolažba, znamo pospraviti svoj kovček in se pripraviti za na plažo. Obiskali
so nas župan občine Mengeš Franc Jerič, ravnateljica vrtca Mengeš
Mateja Hribar Sicherl in pomočnica ravnateljice Marta Gerkman.

Da smo se imeli res super, nam je uspelo tudi s pomočjo donacij
(občina Mengeš – prevoz za vse otroke Vrtca Mengeš).
Navihančki se še posebej zahvaljujemo za pomoč naslednjim donatorjem:
DFVU, d. o. o., La Popsi, Fin-Pro, d. o. o., Crea nChain, d. o. o.,
Mercator, Interblock, d. d, Sklad vrtca Mengeš, Vezovišek & Partnerji,
d. o. o., Finančno svetovanje, Klemen Transport, Pizzeria Foculus,
KRKA, d. d.
S svojim prispevkom so pripomogli, da smo se v tako velikem številu
udeležili letovanja v Izoli. To je bil nepozaben, lep, aktiven, sproščen, morski, zabaven (lahko bi še naštevali) zaključek brezskrbnih
vrtčevskih dni in prijeten uvod v 1. september 2021, ko bomo prvič
vstopili v čisto pravo šolo.
21 x Navihančkov hvala za pomoč.
Želimo vam prijetno preživljanje poletnih počitnic in se vidimo 1.
septembra 2021!
Besedilo in foto: Ksenija Grm, vzgojiteljica
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Mengeški del v zborniku DEMOS na Domžalskem
Ob 30. obletnici samostojnosti je skupina takrat delujočih v združeni opoziciji in javnih organih pripravila knjigo – zbornik.
Predstavljam zapise, ki niso bili objavljeni junija. Vabljeni na pogovor o zborniku in k nakupu knjige v Knjižnici Domžale v
septembru. Vaši odzivi in spomini na dogajanje slovenske pomladi konec 80. in v začetku 90. let so prisrčno dobrodošli.
Zapis na zadnji strani knjige: »Zbornik Demos
na Domžalskem posvečamo vsem, ki so prispevali svoje znanje in moči na oltar samostojne Slovenije, in vsem, ki so pred tridesetimi leti na plebiscitu dali svoj glas za samostojno državo in s tem pooblastili koalicijo
Demos, da je plebiscitarno voljo udejanjila.«
Poglobljen zapis (morda) sledi po predstavitvi knjige in odzivih. Naj tokrat povzamem po
dvoje navedb iz prispevkov Janeza Šrklepa in
podpisanega – zanimivi tudi dandanes.

Regulacija dela hudournika Pšate
Po izvolitvi sem imel na sedežu Krajevne skupnosti vsako sredo popoldne rezerviran čas za
pogovore s krajani Mengša, Topol, Dobena in
Loke. Nekega dne se je oglasil pri meni Jurij
Širme iz podjetja Hidrotehnik, ki je imel koncesijo za urejanje vodotokov tudi na našem
območju. V rokah je imel zajetno mapo. Ko se
je predstavil in povedal, čemu je prišel, sem
ga kratko zavrnil, češ da iz Pšate ne nameravamo delati betonskega kanala. Tak kanal
so nekaj let pred tem namreč naredili mimo
mrliške vežice proti Pristavi. Da spoštujemo in
občudujemo naravne vodotoke z vsem, kar je
v njih in okrog njih. Nasmehnil se je in rekel,
da se strinja z menoj. Povabil sem ga v pisarno in predstavil mi je načrte ureditve struge
Pšate od Grajskega mostu vzdolž spodnjega
drevoreda do mostu pred Trdinovim trgom.
S tako regulacijo, kot je bila pozneje tudi izvedena, smo se na svetu vsi strinjali. Zdaj se
spet dela po starem. Pohlep je nevaren.

Prostorska stiska v Osnovni šoli
Mengeš
Že pred osamosvojitvijo je postal ravnatelj
Osnovne šole Mengeš Branko Lipar. Predlagal
je, da bi prostorsko stisko na šoli rešili s prizidkom, kar je bilo v času komunizma še posebej
moderno.
… Večni prizidki, ki so se nadaljevali tudi v
naslednjih obdobjih, so v resnici huda napaka. Morali bi zgraditi popolnoma novo šolo
med Mengšem in Loko.
Izvršni svet je deloval v stanju priprav na
nove občine – lokalne skupnosti, brez storitev,
ki jih dandanes izvajajo upravne enote. Reforma je bila glede samostojnega referendumskega odločanja o novih, manjših občinah,
precejšnja polomija. V Občini Domžale so se
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»Predstavitev zbronika DEMOS na Domžalskem v Mengšu 24. junija 2021, avtorjev iz
Mengša Janeza Škrlepa in Tomaža Štebeta na vrtu Šuštaršičeve hiše, Trdinov trg 5.
na referendumu 29. maja 1994 (slika) le v
Krajevni skupnosti Mengeš večinsko odločili
za samostojno občino (54 % ZA, 45 % PROTI
ob 67-odstotni udeležbi). Tako je potem druge
občine ustanovil z zakonom kar parlament, in
sicer meseca oktobra – ustanovljenih je bilo
147 občin po evropskem zgledu, ki so nadomestile 62 družbenopolitičnih skupnosti.
Problematika odpadkov, onesnaževanja, čiste pitne vode je bila vseobsežna. Že pred
tem, posebej pa v osemdesetih letih so posamezniki javno opozarjali na odnos do okolja, narave in vplivov na zdravje – npr. zapis
»NARAVA PROSI: ‚PUSTI ME ŽIVETI‘« s sliko
smetišča sredi Mengeškega polja (Občinski
poročevalec, 2. 7. 1988).
V skladu z ustavno določbo o pravici do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev (2. odstavek 51. člena) smo leta 1994 podelili koncesije zdravnikom in zobozdravnikom, kljub
odkritemu odporu. Tako so lahko zasebniki
v svojih ali najetih prostorih in s svojo opremo začeli izvajati (zobo)zdravstvene storitve
z javnim pooblastilom in enakimi pravicami
in dolžnostmi kot kolegi(ce) v javnih (zobo)
zdravstvenih zavodih (brez prej navedenih
stroškov).
Podobno pravico do brezplačnega obveznega
javno veljavnega programa osnovnošolskega
izobraževanja na javni ali na zasebni šoli zagotavlja 2. odstavek 57. člena ustave (Odločba UstS U-I-269/12-24, 4. 12. 2014).
Pokopališče Domžale – razširjen prostor,

kot je danes. Rešili smo problem lastništva
in odkupili zemljišče. Finančno smo podprli
uvedbo oddelka za računalniško obvladovanje
prostorskih dokumentov (GIS) v Razvojnem
zavodu. Zaživela je prva modemsko podprta
spletna stran Občine Domžale na BBS-platformi (Bulletin Board System), predhodnici
interneta. Izvedli smo zasnovo in začetno implementacijo občinskega komunalnega informacijskega sistema. Osnovnim šolam so bili
za izbirni pouk in tečaje računalništva dobavljeni računalniki – najprej najbolj zavzetim.
Inkubator v Domžalah v stari policijski stavbi
je bil novost oz. posebnost. Še danes na tem
območju ni nič podobnega – vsaj kak ‚coworking‘, kot se temu reče danes.
Bili so tudi lepi dogodki: 400. obletnica bitke
pri Sisku, Slovenia Open ATP teniški turnir s
hkratno razstavo obrti in podjetništva ‚Pomlad
v Domžalah‘, pomoč, priprave, izvedbe in
otvoritve investicij: Vrtec Karitas, plinifikacija v Domžalah, Dom Franca Bernika, dodatni
vodohran na Gobavici nad Mengšem, zajetje
Judež – rezervoar Ples, vodovod Javorščica,
zajetje Kamrca ..., nov gasilski dom v Žejah
pod Sv. Trojico, prizidek za šest učilnic in nov
vhod v OŠ Mengeš, gasilski zbori in veselice
...
Naslednji pogovor o zborniku bo v Knjižnici
Domžale.
Besedilo: mag. Tomaž Štebe
Foto: Peter Škrlep

Merčunov dan 2021
Dvajsetega junija je minilo 67 let od smrti dr. Ljudevita Merčuna, mengeškega rojaka in pionirja zdravljenja diabetesa v
Sloveniji. Leta 1900 v Mengšu rojeni Ljudevit Merčun je
bil omenjenega dne na planinskem pohodu skupaj s svojo
hčerko Nino, ko je na pobočju Storžiča doživel infarkt. Kljub
hitri pomoči prisotnih zdravniških kolegov, je bil infarkt zanj
usoden. V njegov spomin Društvo diabetikov Tržič skupaj z
Zvezo društev diabetikov Slovenije prireja vsakoletni vseslovenski Merčunov dan. Letošnji je bil že dvajseti in je bil
sestavljen iz Merčunovega pohoda od Koče pod Storžičem
do mesta smrti, rekreativnega pohoda in novosti avtobusnega ogleda Tržiča.

ležencev. Tudi vsakoletna delavnica s pripravo za diabetike ustreznih
jedi je letos iz varnostnih razlogov odpovedana. Organizatorjem iz
Društva diabetikov Tržič na čelu s predsednico ga. Jano Toporiš in
agilno članico go. Nušo Hafner ob pomoči ostalih članov, pa je uspelo
pripraviti za vse udeležence prijeten dan.
Besedilo: Štefan Markovič
Foto: Anže Hafner

Veterani PGD Mengeš na
državnem tekmovanju
V Celju je 6. junija potekalo državno gasilsko tekmovanje za
člane, poklicne gasilce in starejše gasilce.

Udeleženci Merčunovega dne 2021
Spominska plošča, postavljena ob 50. obletnici smrti, označuje kraj,
kjer je dr. Merčun doživel infarkt in je cilj udeležencev vsakoletnega
spominskega pohoda.
Večina udeležencev Merčunovega dne se je udeležila rekreativnega
pohoda po pohodni poti v Podljubelju. Pohodniki so začeli svojo 5,6
km dolgo pot v Kampu Podljubelj, mimo vasi Podljubelj, do planine
Kofce. Pot jih je vodila mimo Grabnove in Čežove domačije, postanek
pa je bil na turistični točki Karami mountainhouse. Po ogledu skal z
Velikega vrha, s katerimi je povezana legenda o nastanku Tržiča, pa
so se vrnili na izhodiščno točko.
Novost letošnjega Merčunovega dneva je avtobusna panoramska vožnja z ogledom zgodovinskih obeležij Tržiča in okolice. Po ogledu mejnega prehoda Ljubelj, ostankov medvojnega taborišča in spomenika
žrtvam, so si izletniki ogledali spominsko sobo v nekdanji karavli.
Izletniki so vožnjo nadaljevali mimo adrenalinskega parka do spomenika zmaja v središču Tržiča, ki ponazarja legendo o nastanku Tržiča.
Tako kot vsako leto so se tudi letošnjega Merčunovega dne udeležili
predstavniki družine Merčun, tako iz Mengša kot iz Črnega Kala. Med
njimi je bila tudi vnukinja dr. Merčuna Katarina Podbevšek iz Črnega
Kala.
Ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov so se okoli 13. ure vsi udeleženci zbrali na družabnem srečanju v Kampu Podljubelj. Razmere
s koronavirusom so prav tako naredile svoje, saj lani Merčunovega
dneva ni bilo, pa tudi letošnja udeležba je bila temu primerna, saj se
je letošnjega Merčunovega dneva udeležilo skupaj 92 udeležencev,
medtem ko se je predhodna leta udeležba gibala tudi do 200 ude-

Mengeški veterani so se po odličnem drugem mestu na regijskem
tekmovanju tako uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo na
stadionu Skalna klet. Pomerili so se v dveh disciplinah, in sicer v
vaji s hidrantom ter vaji raznoterosti. Izmed 55 najboljših ekip iz
celotne Slovenije so dosegli odlično petnajsto mesto. Veteransko
ekipo v PGD Mengeš sestavljajo desetar Marijan Šinkovec, strojnik
Jure Jerič, sel Lojze Divjak, prvi vodar Brane Vrhovnik, drugi vodar
Milan Robavs, prvi napadalec Slavko Burkeljca, drugi napadlec Filip Kimovec ter Stane Šimenc kot mentor ekipe in rezerva. Čestitke
še enkrat našim veteranom za vrhunski rezultat!
Besedilo in foto: PGD Mengeš
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Babica s kilometrino – navajanje otrok na vodo in
učenje plavanja na naraven način
Že kot otrok sem bila »nora« na vodo. Kjerkoli sem jo opazila, sem z veseljem stopila vanjo, pa naj je bil to mrzel gorski potoček,
klorirana voda v bazenu ali pa prijetno toplo Jadransko morje. Tej ljubezni je verjetno botroval moj oče, ki se je rad pražil na
soncu, skakal v mrzle valove rek in naju je s sestro z zgledom in s priložnostmi navajal na vodo. Majhne nazobčane črno-bele
fotografije, stare več kot 60 let, pričajo, kako me je v obroču metal s pomola v globoko vodo ter dokazujejo moje zmagoslavje
ob prvih samostojnih zamahih na Rabu. Tako ni čudno, da sem pod vodo plavala že pri petih letih in nad njo leto pozneje.

Vode so me spremljale tudi kot mamo. Štiričlanski družini je majhna hiša na otoku Pagu
omogočala večtedenska namakanja v peščenih zalivih, bali se nismo niti kristalnih, ledenih gorskih tolmunov, ki smo jih našli pri
našem družinskem raziskovanju gora.
Tudi kot vzgojiteljica v vrtcu sem otrokom
omogočala vodne užitke. V počitniškem času
smo večkrat obiskali bazen Ilirija v središču
Ljubljane, v katerem so se otroci srečno škropili, skakali, dokazovali pogum s potapljanjem glave in s prvimi zamahi. Občina nam
je omogočila tudi plavalne tečaje s strokovno
usposobljenimi plavalnimi učitelji, ki pa so
velikokrat bolj stremeli k doseganju določenih
pedagoških standardov kot pa po individualnemu napredku posameznega otroka v plavalnih sposobnostih.
Igra z vodo in v vodi je tudi del življenja mojih
petih vnukov. Vabljivo sonce in višje temperature privlečejo iz lope večje in manjše otroške bazenčke, ki jih je treba dnevno polniti in
prazniti (zalivanje trave in rož). Pa se splača!
Otroško veselje in vrišč nagrajujeta naporne
priprave in pospravljanje pripomočkov. Mokro
je prav vse: lasje, oblačila, brisače, bližnja
okolica in tudi moja predsoba, kjer se pojavljajo mokri odtisi otroških stopal.
Lani smo odkrili tudi prednosti kamniškega
bazena. Čista voda in dostopna cena so nas
prepričali, da ga je vredno obiskovati. Najtežje je le to, da v mokrih kopalkah nadzoruješ
mladež, da se ji ne bi zgodilo kaj nepričakovanega.
Sama sem pristašinja naravnega učenja plavanja otrok, ki sledi njihovemu razvoju. Me-
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nim, da se morajo mali neplavalci postopoma
in na svoj način navajati na vodo. V ospredju
mora biti igra ob vodi in v njej, pridobivanje
izkušenj ter premagovanje strahu, ki je običajno sestavni del otroštva. Nikamor se ne mudi.
Pomembni so užitki, majhne zmage in prepričanje otroka, da zmore. Pri tem pomaga tudi
družba sovrstnikov in tudi tako ali drugače prisotna tekmovalnost, ki prikrito potiska razvoj
naprej. Prav nič ni narobe z otroškimi vzkliki:
»Poglej, kaj znam jaz. Pridi še ti?«
Navajanje na vodo in učenje plavanja otrok
traja več let, pravzaprav celo otroško obdobje.
Pri teh dejavnostih mora biti večino časa zaradi varnosti prisotna odrasla oseba. V ospredju
naj bo igra (mi smo ribice, lovljenje, žoganje
v vodi, rajalne igre ipd.) in ne prisilno učenje,
pritiskanje ali izpostavljanje otrokovih lastnosti. Npr: »Daj, naredi to! Uf, kakšna reva si!
Luka to zmore, ti pa ne!«
Predlagam naslednje stopnje in dejavnosti ob
vodi ali v njej:
• igra ob vodi in v nižji vodi: nalivanje, izlivanje, škropljenje, pretakanje, polnjenje,
praznjenje, počivanje, hlajenje …;
• gibanje po nižji vodi: hoja, sed, ležanje na
trebuhu in hrbtu, škropljenje, močenje glave ...;
• gibanje v globlji vodi do višine otroškega
pasu: hoja po vodi, pridobivanje občutka
lebdenja (plovnosti) s pomočjo pripomočkov ali s tem, da otroka drži odrasla oseba,
skok v vodo z nižje poličke;
• gibanje v globlji vodi – do otrokovih prsi:
potapljanje glave ali celega telesa, samostojno poskušanje plavanja pod vodo ali

nad njo ob morebitni pomoči rekvizitov, varen skok v vodo z višje poličke …;
• samostojno plavanje v globoki vodi ob
spremstvu odraslega plavalca, varen skok
v vodo z glavo pod vodo …;
• učenje plavalnih tehnik na različnih plavalnih tečajih s strokovnjaki tega področja.
Še to: večina otrok se hitreje nauči plavati
tako, da to počenja na istem mestu in ne menja vsakokrat kraja. Vsaka sprememba zahteva, da otrok spet pridobi občutek varnosti.
Primer navajanja na vodo in učenja plavanja
Moj petletni vnuk Bine se je še lansko poletje
bal vode. Motilo ga je, če mu je voda oškropila
obraz in oči, jokal je, če ga je kdo prisilil, da je
šel z rokavčki v globljo vodo.
Ko sva lani prišla na kamniški bazen, je najprej izjavil, da on ne bo šel vanj. Čez nekaj
časa je sledil bratrancu in sestrični in se usedel na najvišjo stopničko otroškega bazena. S
seboj sem imela žogico in mu jo začela podajati. Šment, žogica je bila nagajiva, večkrat jo
je moral iti iskat v globljo vodo. Višina vode
mu je počasi segala do pasu, vedno bolj se
je sproščal in vedno bolj je postajal pogumen.
Vajo sva morala ponoviti skoraj vsak dan, proti
koncu poletja pa se je sproščeno gibal v bazenu, ni ga motilo, da mu je voda segala do
vratu in da si je včasih zmočil tudi oči in laske.
In včeraj je splaval. Pri tem so mu pomagale
lastna motivacija, izkušnje in tudi spodbude
odraslih. Bravo Bine, zmagal si!
Besedilo in foto: Urša Stritar,
z 20-letnimi izkušnjami dela vzgojiteljice v
vrtcu, 20 leti dela kot svetovalka na Zavodu
RS za šolstvo. Je babica in upokojenka
Društva upokojencev Mengeš

39. prireditev "Vsi na trim"
Turistično društvo Mengeš je v nedeljo, 13. junija, med 8. in 12. uro organiziralo akcijo z naslovom "Vsi na trim", ki poteka
že 39 let.

Pred vstopom na trimsko stezo
Članice in člani UO in NO našega društva, ki je zadolženo za
vzdrževanje vadbenih orodij in urejenost trimske steze, smo pred
vstopom na stezo postavili informacijsko postajo z namenom, da
ugotovimo, kako obiskana je naša trimska steza na Gobavici in
kako so z njeno ureditvijo zadovoljni uporabniki.
Povedati moram, da smo bili z obiskom zelo zadovoljni, saj je v
tem kratkem času trimsko stezo prehodilo ali preteklo in obiskalo
še Mengeško kočo ali lokal Pr' Fartku rekordnih 446 obiskovalcev.
Nekateri so trimsko stezo pretekli kar dvakrat ali tudi trikrat in na
posameznih postajah opravili telovadne vaje.
Z urejenostjo trimske steze so bili obiskovalci zadovoljni. Motijo pa
jih živalski iztrebki na stezi, zato prosimo lastnike »svojih ljubljenčkov«, naj počistijo za njimi. Na trimu pa se je pojavilo večje število
mladih kolesarjev, ki dirkajo po stezi in ogrožajo obiskovalce. O
obeh dogodkih smo obvestili Občino Mengeš. Povedali so nam,
da imajo opozorilne table in table o prepovedi vožnje po trimski
stezi že pripravljene in jih bodo v najkrajšem možnem času tudi
namestili.
Obiskovalci so prišli iz 37 različnih krajev bližnje in daljne okolice
Mengša. Nekateri obiščejo trim vsak dan, drugi dvakrat ali trikrat
tedensko, preostali nekajkrat mesečno, po navadi ob koncu tedna.

Prihajajo posamezniki, zakonski pari, veliko je mladih družin in
mlajši otroci si zelo radi ogledajo tudi živali na Mengeški koči in se
poigrajo na igralih. V gostišču se je možno odžejati, okrepčati in v
tem času posladkati s sladoledom. Zelo pestra ponudba je tudi Pr'
Fartku, kjer imajo tudi igrala za otroke.
Ob zaključku pohoda so se udeleženci pri nas tudi odžejali in
posladkali. Razdelili smo prospekte, najbolj zanimiv je najnovejši prospekt »Trim steza na Gobavici« z zelo podrobnimi podatki.
Seveda tudi razglednice, zemljevide, ki jih je izdalo naše društvo
in še nekaj gradiva »Srca Slovenije«. Prospekte imamo natisnjene
tudi v nemškem in angleškem jeziku, da se lahko predstavimo
na prireditvah v tujini oz. tujcem v naši informacijski pisarni, ki
bo kmalu spet odprta ob sredah popoldne. Kmalu bomo spet organizirali celodnevne in poldnevne vodene izlete, na katerih si je
možno ogledati znamenitosti Mengša in okolice. Imeli bomo tudi
delavnice za otroke.
Ker nam lani ni uspelo organizirati praznovanja "60. obletnice
delovanja našega društva", upamo, da bomo lahko to storili letos.
VABLJENJI NA »40. TRIM LETA 2022«
Besedilo in foto: Turistično društvo Mengeš,
Francka Trobec
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Japonski dresnik, proč!
V okviru pobude »Tri ure za Pšato« smo v Mestnem parku
Mengeš »zgrabili bika za roge« in se v dogovoru z občino lotili
zatiranja japonskega dresnika, ki je pred leti vzniknil ob Pšati
in se vztrajno širi vse globlje na travnik. Japonski dresnik
(Fallopia japonica) sodi med najbolj invazivne tujerodne
rastline v našem okolju, zato želimo preprečiti njegovo razrast
v parku, preden postane neobvladljiv in zaduši biotsko precej
pester travnik. Glede na priporočila naravovarstvene stroke
in izkušnje drugih podobnih akcij ocenjujemo, da bomo to
dosegli z rednim odstranjevanjem mladih poganjkov in tudi
podzemnih delov rastlin. Ker pa se je rast izkazala za izredno
bujno, smo na očiščeno površino začasno namestili tudi črno
folijo, ki bo v rastni sezoni znatno upočasnila rast. Folija
bo nameščena približno do konca oktobra, akcijo pa bomo
ponavljali še leto ali dve, vse dokler dresnika ne izčrpamo.

Japonski dresnik sicer velja tudi za zelo uporabno rastlino – mladi poganjki so užitni in zelo hranilni (podobnega okusa kor rabarbara), iz njega je
moč pridobiti papir, naravna barvila, tkanine, gradbeni material in še kaj.
Kot medonosno rastlino ga cenijo tudi čebelarji. Kljub vsemu pa je zaradi
izredne sposobnosti, da izriva avtohtone vrste rastlin, v okolju nezaželen.
Z njim je zato treba ravnati skrajno skrbno, saj novi poganjki lahko odženejo iz kateregakoli koščka rastlinskega tkiva. Zato tudi uspešno naseljuje
nova območja, zlasti pogosto se razširja po vodotokih in s premeščanjem
zemlje ob gradnjah. Odstranjene nadzemne dele rastlin je možno kompostirati v kompostarnah (ne počnite tega doma!) ali pa je rastline treba
posušiti in zažgati – če jih seveda ne uporabimo v bureku ali v proizvodnji
materialov.
Z akcijo želimo ozaveščati tudi vse prebivalce občine Mengeš, zlasti prebivalce ob Pšati, da bodite izredno pozorni na morebiten pojav japonskega
dresnika na svojih zemljiščih, saj je zatiranje takoj ob pojavu relativno
enostavno in uspešno. Sestoji, kakršnemu smo priča v parku, so na meji
obvladljivosti.
Pobuda »Tri ure za Pšato« je apel vsem ljudem dobre volje, ki želite na
kakršenkoli način prispevati k ekološki obnovi Pšate in vračanju življenja
v njo in ob njo. Kontaktna oseba sem avtorica tega besedila, ujamete me
na e-naslovu ursa.koce@gmail.com.
Besedilo in foto: Urša Koce

Trim steza Gobavica
Japonski dresnik zatiramo tako, da ga z rednim puljenjem
mladih poganjkov, ki zrastejo na račun zalog v podzemnih
delih, postopno izčrpavamo.

Mladi poganjki dresnika so obarvani nekoliko rdečkasto in
imajo lahko mesnata sočna stebla, ki so užitna.

Turistično društvo Mengeš je v maju 2021 izdalo zgibanko o
Trim stezi Gobavica. Je ena izmed prvih trimskih stez v Sloveniji, postavljena že leta 1973. V zgibanki so poudarjeni osnovni podatki trim steze.
Na spletu lahko vidite oblikovano in objavljeno besedilo prof. Hermana Berčiča o pomenu vadbe na prostem. Poleg tega je na spletu in portalu Turističnega društva Mengeš zgodovinski prerez od prvih odločitev o postavitvi trim
steze, do današnjega stanja naše Trim steze Gobavica.
V preteklih letih je Občina Mengeš zagotovila finančna sredstva za delne prenove in obnove telovadnih naprav in steze. Del obnove se je opravil že tudi
v prvem polletju, preostalo nas še čaka v drugem delu letošnjega leta. Naše
vodilo je, da bi se na trim stezi počutili varne, seveda z lastno odgovornostjo
pri izvajanju in uporabi vadbenih postaj.
Pozivamo pa kolesarje (gorske), da trim steze ne uporabljajo za svoj poligon,
kot tudi lastnike psov, da obvezno in brez pomislekov pospravijo iztrebke
svojih ljubljenčkov. Zato so nameščeni tako novi koši za to, kot tudi opozorilne table.
Zgibanko lahko dobite v lokalih: Oranžerija, Pr' Fartku, na Mengeški koči in
v pisarni Turističnega društva Mengeš.
Besedilo: JV

Trim steza_Trim steza 5/21/21 11:07 AM Page 2

PODATKI O STEZI
Dolžina 2080 m, vi{inska razlika
(od 330 m do 414 m) 84 m.
Trim steza ima 25 postaj z razli~nimi
gimnasti~nimi in gibalnimi vajami.
Na tej kombinirani trim stezi
(manj teka, ve~ vaj, ali obratno)
si vsakdo lahko prilagodi vadbo
glede na svoje sposobnosti.
Hoja in vadba na lastno odgovornost.

Prekrivanje rastišča s črno folijo močno upočasni rast
dresnika, saj folija zastira svetlobo, ki jo rastlina potrebuje za
fotosintezo, s katero si sama proizvaja hrano (sladkorje).
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DOBENO

Srečanje Dobencev 2021
Letošnje “korona” leto je močno spremenilo naša življenja, poleg drugega je močno poseglo in celo preprečilo družabno
življenje ljudi. Prisiljeni smo bili v izolacijo, zaprti v svoje domove in pokriti z maskami smo v upanju pričakovali izboljšanje
stanja. Tako smo tudi v turističnem društvu in vaškem odboru Dobeno upali, da bo napad covida popustil in bo vlada omilila
omejitve, da bomo lahko realizirali 6. srečanje Dobencev.

Naše upanje se je uresničilo in tako smo 12.
junija izvedli že 6. tradicionalno srečanje Dobencev s piknikom, že peto leto pa pri Brigiti in
Damjanu na Srednjem Dobenu. Preko e-pošte
in pisnih obvestil, ki smo jih krajani dobili v
poštne nabiralnike, so bili krajani in člani turističnega društva obveščeni o dogodku, ki se je
začel ob 14. uri. Na skupnem sestanku UO TD
in VO smo si pred dogodkom razdelili naloge in
določili ekipe za posamezna področja, tako je
bilo pred srečanjem že vse pripravljeno, oder
za glasbo, mize in klopi (s predpisanim razmikom), za udeležence ter stojnica za sprejem in
dobrodošlico udeležencev, tako da je srečanje
potekalo nemoteno in je bilo poskrbljeno za
dobro voljo vseh prisotnih in tudi vreme nam
je bilo prijazno.
Kmalu po 14. uri so začeli prihajati prvi udeleženci in bilo nas je vse več. Vsakega prišleka
smo člani TD ob prihodu povabili k stojnici dobrodošlice, ponudili pecivo in aperitiv, kar vse
so prispevali naši vrli sovaščanke in sovaščani.
Obiskovalci so imeli na izbiro pester izbor jedi

od obare do jedi z žara, za kar je tudi letos
pridno skrbela "Herjavec-Žugelj family" in zato
jim gre še dodatna zahvala in pohvala vseh
navzočih. Tudi pester izbor pijač je bil udeležencem na izbiro tako, da ni bilo ovir za dobro
razpoloženje.
Na začetku srečanja je bil izveden tudi zbor
krajanov in skupščina TD Dobeno, na kateri je
bilo podano finančno poročilo, poročilo o izvedenih dogodkih in plan aktivnosti v prihodnje,
na lastno željo so bili razrešeni nekateri člani
UO in predlagani novi, vse to je skupščina soglasno potrdila. Nova predsednica je postala
Frančiška Hunjet, dosedanji predsednik Aleš
Ložar pa ostaja član UO. V imenu VO pa je
Tone Vidrgar podal poročilo o delu odbora in
plan aktivnosti v prihodnje, želja je veliko, realizacija pa je v največji meri odvisna od sredstev,
ki jih bo občina namenila našemu kraju.

Za veselo razpoloženje in ples je letos skrbel
Robi Stopar, kljub neravnemu terenu je s pestrimi melodijami privabil "na plesišče" kar nekaj parov, ki jih teren ni motil. Od vabljenih
gostov se nam je pridružil mengeški podžupan,
Bogo Ropotar in skupaj z novo predsednico TD
sta ob tej priložnosti simbolično odprla obnovljeni odsek ceste na Zg. Dobenu.
Udeleženci smo izkoristili druženje za pogovor
s sosedi, prijatelji in znanci, ker se je na Dobeno v zadnjem obdobju priselilo kar precej
novih krajanov, je bila to idealna priložnost, da
se bolje spoznamo. Dobra in raznovrstna glasba s pesmimi, ki jih je izvajal Robi, vse to je
prispevalo, da so marsikateri obiskovalci odšli
kasneje, kot so planirali, saj se je prijetno druženje zavleklo pozno v noč.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
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Aktivnosti v PGD Loka pri Mengšu v juniju 2021

88. občni zbor

Občni zbor
Čeprav smo v skladu z navodili GZ Slovenije na seji UO obravnavali in
sprejeli poročila funkcionarjev društva in letno poročilo o delovanju, ki
ga je bilo treba v zakonskem roku posredovati na AJPES, je bilo nato
sklenjeno, da se pripravi občni zbor, ko bodo epidemiološke razmere
to omogočile.
Tako smo se v sredo, 23. junija, loški gasilci in gasilke zbrali na 88.
rednem letnem občnem zboru. Letošnji občni zbor je bil organiziran
malo drugače, saj zaradi epidemije novega koronavirusa ni potekal v
mesecu januarju, kot je to običajno in ne v dvorani gasilskega doma,
ampak zunaj za gasilskim domom.

V skladu s trenutnimi zdravstvenimi ukrepi smo povabili omejeno število gostov in vse člane društva. Od gostov so se zbora udeležili predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilija, predstavniki Prostovoljnih
gasilskih društev Mengeš – Tomaž Novak in Jure Jerič, Topole – Primož
Mejač, Peter Jemec in PIGD Lek – Marjan Urbas. V naši sredi smo
pozdravili tudi župana Franca Jeriča, župnika Marka Koširja ter predstavnike Vaškega odbora Loka, KD Antona Lobode – Natašo Vrhovnik
Jerič in Športnega društva Loka – Matjaža Anžlovarja.
Po uvodnem pozdravu predsednika Roberta Ručigaja in izvolitvi delovnega predsedstva je le-to začelo s predlaganim dnevnim redom.
Po poročilih predsednika Roberta Ručigaja, poveljnika Anžeta Kvedra,
tajnika, blagajničarke, gospodarja, strojnika in predsednikov komisij je
sledila konstruktivna in predvsem pohvalna razprava naših gostov in
ob koncu potrditev poročil. Sledil je zelo delovni plan za leto 2021, ki
ga je predstavil predsednik društva Robert Ručigaj, nato pa še volitve
delegatov za občni zbor GZ Mengeš. V nadaljevanju je predsednik GZ
Mengeš Janez Koncilija podelil diplome za opravljene tečaje, napredovanja ter značke za dolgoletno delovanje v društvu.
Diplomi za opravljen tečaj za gasilskega častnika in vodenje večjih
intervencij sta prejela Boštjan Čebulj in Anže Kveder.
Odlikovanja za dolgoletno delo so prejeli Urban Štampfl, Jan Potočnik,
Lucijan Štempelj, Matej Mitrovič (za 10 let), Franc Skok (za 30 let),
Peter Petrič (za 50 let) in Miro Loboda (za 70 let).
Odlikovanja za dolgoletno delo v operativi so prejeli Anže Gorjup, Blaž
Burgar, Sašo Jenčič, Domen Pirnat (za 10 let) in Franc Skok (za 30
let).

Operativna dejavnost in izobraževanje:

Na tečaju o zaustavitvi krvavenja
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V začetku junija so bile na našem gasilskem vozilu za prevoz moštva
(GVM-1) montirane nove celoletne pnevmatike proizvajalca Goodyear.
Donatorju pnevmatik družbi Goodyear se iskreno zahvaljujemo. S to pridobitvijo bo vožnja z GVM-1 precej varnejša.
Za strokovno premontažo so poskrbeli pri podjetju Avtoservis GREGORC,
d. o. o., Steletova ulica 2, 1234 Mengeš, za kar jim gre iskrena zahvala.

Požar v naravi v Mengšu
odžaganih udih. Naučili so se tudi različnih načinov, kako namestiti
Esmarchovo prevezo in kaj vse lahko uporabimo za njeno izdelavo. Za
konec tečaja je sledila še zaključna vaja, kjer so morali poškodovanca
pravilno oskrbeti in mu namestiti Esmarchovo prevezo. Po kratki analizi so se obogateni z novim znanjem odpravili proti domu.
V četrtek, 24. junija, ob 14.54 smo bili preko ReCO Ljubljana obveščeni o požaru v naravi, na Staretovi ulici 1 v Mengšu. Izvozili smo z
vozilom GVC 16/25 in GVGP-1 z 10 operativnimi gasilci. Ob prihodu
na kraj je bilo ugotovljeno, da gori suha trava. Požar smo skupaj z
gasilci PGD Mengeš in PGD Topole pogasili.

Drugi dogodki:

Ob praznovanju 60-letnice Matevža Dolinška

Na prelepo sončno nedeljo, 13. junija, so se trije naši operativni gasilci odpravili proti Radovljici, na tečaj STOP THE BLEED
(zaustavimo krvavitev). Tečaj se osredotoča na izobraževanje in
usposabljanje o tem, kako ustaviti življenjsko nevarne krvavitve.
Cilj tečaja je, da se tečajniki naučijo, kako prepoznati življenjsko nevarno krvavitev, kako jo pravilno zaustaviti in kako se soočiti s stresnimi situacijami. Inštruktorji in predavatelji so bivši in aktualni pripadniki Enote za specialno delovanje Slovenske vojske.
Tečajniki so imeli najprej predavanje, na katerem so ponovili osnove
prve pomoči. Sledilo je praktično usposabljanje, na katerem so se
razdelili v dve skupini. Ena skupina se je učila zaustavitev krvavenja
hujših vbodnih ran, druga pa, kako ukrepati pri odsekanih oziroma

V sredo, 9. junija, je praznoval naš član Matevž Dolinšek. Ob praznovanju okrogle obletnice smo se mu v imenu društva zahvalili za vsa
njegova delovna leta v društvu ter mu zaželeli še veliko zdravja, sreče
in obilo radosti v življenju ter, da bi se še naprej dobro počutil med
nami.
V četrtek 24. junija, je v novi Športni dvorani v Mengšu potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Po slavnostnem govoru župana Franca
Jeriča so bila podeljena vsakoletna priznanja Občine Mengeš za pomembne dosežke, ki prispevajo k ugledu, razvoju in promociji občine.
Podeljena so bila eno zlato in tri bronasta priznanja.
Zlato priznanje Občine Mengeš je za delovanje na gasilskem področju
prejel Peter Jemec, bronasto priznanje je za delovanje na področju
gasilstva prejela tudi članica Milena Aleš, oba člana PGD Topole, ter
Andrej Bizjak in Boštjan Čebulj za aktivno delovanje na gasilskem področju, oba člana PGD Loka pri Mengšu.
Slovesnosti smo se udeležili tudi zastopniki društev Gasilske zveze
Mengeš in s tem počastili vse prejemnike nagrad.
Vsem prejemnikom gredo iskrene čestitke!
V nedeljo, 27. junija, smo se na povabilo Občine Mengeš in Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Mengeš
udeležili spominske slovesnosti. Prireditev je potekala pred Kulturnim
domom Mengeš. Slovesnosti sta se udeležila praporščak in njegov
spremljevalec.

Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu
Mengšan – julij 2021
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Karierni hitri zmenki –
Dobrodelna akcija
soočenje mladih s trgom – zbiranje šolskih
dela
potrebščin
Že zgodaj smo vsi postavljeni v situacijo, ko moramo
nastopati. Najprej se s tem srečamo v šoli. Ko pa iščemo
zaposlitev, tudi če je to študentsko delo, nas čaka
zaposlitveni razgovor.

Pod okriljem Kariernega Placa – Kariernega centra za mlade, smo
9. junija izvedli on line dogodek Karierni hitri zmenki. Gostitelj
dogodka je bil AIA – Mladinski center Mengeš. Z udeleženci smo
izmenjali kar nekaj zanimivih mnenj in vsebin ter bili veseli, da so
se aktivno vključili v našo delavnico.
Prvi del delavnice smo poimenovali Nastopaj z užitkom, vodila
ga je mag. Saša Perčič. Namenjen je bil pripravi na karierne hitre
zmenke. Govorili smo o naslednjih temah:
•
•
•
•
•

Kako pripraviti predstavitev
Priprava na zaposlitveni razgovor
Zaposlitveni razgovor – kako ga izpeljati
Govorica telesa
Trema in premagovanje le-te

V drugem delu delavnice so udeleženci lahko pridobljeno znanje
preizkusili na kariernih hitrih zmenkih, ki so bili kot vaja za razgovor z delodajalcem. Kandidati so imeli na voljo do 10 minut,
da so naredili vtis na vsakega od delodajalcev, ki imajo dolgoletne
izkušnje s področja iskanja in izbora novih kadrov oziroma selekcijskimi postopki. Vsak od udeležencev je dobil tudi povratno
informacijo.

Besedilo: Saša Perčič in Andreja Glavač
Foto: lastni arhiv Andreja Glavač
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To leto je izziv za veliko ljudi, še posebej pa so ranljivi otroci.
Revščina se je še povečala in veliko otrok jeseni ne bo imelo
novih šolskih potrebščin. Po drugi strani pa zavržemo veliko
šolskih torb in še uporabnih potrebščin.

V Društvu AIA skupaj z Zavodom Hrček organiziramo dobrodelno akcijo zbiranja šolskih torb in potrebščin. Avgusta jih bomo s prostovoljci
oblikovali v lepe kompletke, dodali pozitivno sporočilo in dostavili v
Zavod Hrček. Upam, da bomo otrokom, ki so jih ukrepi najbolj prizadeli, polepšali začetek šolskega leta.
Vabimo vas, da vse odslužene in še vedno lepe šolske torbe in druge
potrebščine prinesete v prostore Društva AIA – Mladinskega centra
Mengeš. Dodajte še vse barvice, svinčnike, flomastre, puščice, neporabljene zvezke in druge potrebščine, ki bi še lahko služile namenu.
Šolske potrebščine zbiramo od 1. do 15. avgusta v Društvu AIA. Vabljeni, da ste dobrodelni in ekološki hkrati!
Besedilo in foto: Mateja Kržin
Blanka Tomšič

Izmenjevalnica oblačil daje
naprej in podarja sonce
V AIA – Mladinskem centru Mengeš potekata dva zanimiva
projekta. Izmenjevalnica oblačil, pod vodstvom in v izvedbi
mladih prostovoljcev, ki želijo vrstnike in druge ozaveščati o
praktičnih primerih, kako lahko pomagamo naravi s ponovno
uporabo lepih in ohranjenih oblačil in z zmanjšanjem
potrošništva. Projekt Daj naprej in podari sonce pa je
humanitarni projekt, s katerim poskušamo pomagati
mladim, družinam in drugim, ki potrebujejo pomoč. Ker po
izmenjevalnicah ostane veliko oblačil, smo se odločili, da jih
nekaj podarimo v humanitarne namene.

umetnostjo, tam pa je začela slikati in izdelovati okraske iz školjk ter gojiti
različne eksotične, okrasne rastline, pa tudi povrtnine. Za domače živalce
ima par muck in opico, ki jo je rešila pred gotovo smrtjo, saj opice lovijo
za hrano. Tudi psi radi zahajajo k njej, saj so hitro ugotovili, da je pri njej
vedno kaj za pod zob. Olga po svojih močeh pomaga tudi otrokom, ki so
v stiski. Tako je npr. financirala šolanje fantku, ki je gluhonem in živi sam
z mamo, ki mu šolanja nikakor ne bi mogla omogočiti. Pri Olgi je vedno
polno domačinov, ki so jo popolnoma sprejeli medse in jo radi povabijo
na lokalne ceramonije, kot je »name celebration« (počastitev imena) in
podobno. Na obisk pa pridejo tudi Slovenci, ki pripotujejo v Gambijo.
Ko sem Olgo povprašala, ali se bo vrnila v Slovenijo, pa je le zamahnila
z roko. Verjamem, da skromno življenje, med nasmejanimi ljudmi ter pomoč soljudem in živalim prinese več sreče kot veliko materialnih dobrin.
In čeprav po upokojitvi, je Olga v Gambiji uresničila svoje sanje in našla
svoje poslanstvo.
Besedilo: Blanka Tomšič
Foto: Simona Urankar in lastni arhiv Olge Selič

Poletna izmenjevalnica
oblačil
V mesecu juniju je v AIA – Mladinskem centru Mengeš
potekala zdaj že dobro utečena izmenjevalnica oblačil. Police
in obešalniki so se tokrat šibili pod težo spomladanskih in
poletnih oblačil, tako ženskih, moških kot tudi otroških.
Obiskalo nas je lepo število ljudi – nekateri so oblačila le
prinesli, nekateri le pogledali, veliko ljudi je našlo kaj zase,
spet z drugimi pa smo le poklepetali.
Simona je Olgi predala vreče z oblačili
Tokrat so nas obvestili, da zbirajo oblačila in obutev za otroke ter družine
iz Gambije. Ena izmed pobudnic je bila tudi Olga Selič, Slovenka, ki se
je preselila v to afriško državo. Prostovoljka, Simona Urankar, ji je predala oblačila, ki so jih naložili v kontejner z drugimi potrebščinami in že
potujejo proti cilju.
Obiskala sem Olgo, ki mi je predstavila to državo. Gambija je majhna,
obmorska država v zahodni Afriki (manjša od Slovenije). Prebivalci so naseljeni predvsem v glavnem mestu Banjul in ob reki Gambiji, uradni jezik
je angleščina. Čeprav je Gambija mirna država, pa so razmere za domačine težke. Šolanje je plačljivo, razen osnovno, kjer se otroci naučijo le
Korana. Tako je veliko nepismenih in revnih. Družine imajo veliko otrok,
saj imajo moški več žena in z vsako več otrok. Hrane je premalo za vsa
lačna usta, kaj šele za vse drugo, kot so oblačila in podobno. Povprečna
plača je 40 EUR (je država z najnižjimi prihodki), cene pa so visoke. Hrana, kot smo je vajeni mi, je za domačine popolnoma nedosegljiva. Čeprav
so revni, pa je Gambija znana kot država nasmejanih ljudi.
Olga je upokojena učiteljica razrednega pouka, ki rada potuje in je od
nekdaj hrepenela po tem, da bi živela v kolibi, na plaži, stran od množic,
pred kolibo pa bi imela mrežo, ki bi bila razpeta med dvema palmama.
Ko je pred nekaj leti s prijateljico obiskala Gambijo, je ugotovila, da je to
njena sanjska destinacija in pred štirimi leti se je preselila tja. V Slovenijo
se vrača le na obisk k svoji družini. To so lepo sprejeli in so veseli, da je
Olga srečna. V Gambiji je spoznala sedanjega partnerja, s katerim sta
zgradila hišico, ki jo oddajata turistom. Olga se prej ni nikoli ukvarjala z

Veseli smo, da zanimanje za izmenjevalnico raste, saj je to eden od načinov, s katerim lahko vsak pripomore k ohranjanju narave in zmanjšanju
potrošništva. Poleg tega dogodek ni namenjen le izmenjevanju oblačil,
ampak tudi izmenjavi idej, pogledov in mnenj.
Naslednjo izmenjevalnico oblačil, na kateri se boste lahko opremili s
toplejšimi oblačili, bomo organizirali 2. oktobra 2021. Vabljeni! In ne
pozabite povabiti prijateljev!
Besedilo in foto: Nika Smole
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Bralni kotiček in spomini
na poletja
Bralni kotiček – fotografski natečaj
Ni lepšega, kot če se s knjigo v roki umaknemo v svoj bralni
kotiček, kjer se lahko odklopimo od zunanjega sveta in se
popolnoma potopimo v svoj svet. Naj bo zima, jesen, pomlad
ali poletje, vedno se nekam zavlečemo in strastno listamo po
čarobnem svetu besed.

Če ste dopolnili 60 let in vam ni težko pisati in obujati spomine, vas vabimo, da nam pošljete kratko, resnično zgodbo o vaših spominih na preživljanje poletij, poletnih počitnic. K pisanju vabimo vse, ki ste mladost
preživljali v Domžalah, Moravčah, Lukovici, Mengšu ali Trzinu.
Fotografije/zgodbe lahko pošljete na naslov:
Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale
ali po elektronski pošti info@dom.sik.si
do vključno 22. septembra 2021.
Vse informacije in pogoje sodelovanja najdete na spletni strani Knjižnice
Domžale.
Besedilo: Barbara Ahačič Osterman

Energijske vaje po Donni
Eden
Ko svojo življenjsko energijo uskladimo s pravili
samozdravljenja, naravno obnovimo in oživimo svoj um,
telo in duha. Predstavitev in prezentacijo energijskih vaj po
Donni Eden smo imeli v sredo, 23. junija, ob 18. uri preko
aplikacije Zoom v Društvu AIA.

Delite z nami fotografije vaših sanjskih kotičkov za branje, na katerih
mora biti tudi knjiga. Še lepše bo, če boste na fotografiji tudi vi ali del
vas, vaši najbližji ali prijatelji med branjem. Pripišite tudi kratek odlomek
iz knjige, ki jo boste prebrali med poletjem in vas bo najbolj nagovoril,
se vas dotaknil.

Spomini na poletja – literarni natečaj
Domoznanstvo je kot nedokončani kolaž besedil, fotografij
in drugih dokumentov, ki po eni strani ohranja, po drugi
pa oživlja zgodbe iz preteklosti ter omogoča nadaljnje
raziskovanje lokalnega prostora. Našo zbirko bi radi
obogatili s pomočjo vaših spominov in fotografij, zato smo
pripravili literarni natečaj.
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Energijske vaje po Donni Eden so zasnovane tako, da prebujajo našo
življenjsko energijo in naravno zdravilno moč. Po vajah se počutimo pomlajene, srečnejše, živahnejše in manj zaskrbljene, ker uravnavajo in
stimulirajo energijo v telesu.
To so vedeli že naši predniki in tisoče let so svojo lastno življenjsko energijo uporabljali za preprečevanje bolezni ter za obnavljanje moči in vitalnosti. Imenovali so jo različno: energija, QI, CHI, prana, kabala, avra,
svetloba …
Življenjska energija je nevidna, ne moremo je otipati, videti ali prijeti,
lahko pa jo dobro začutimo. Predstavljamo si jo lahko kot vdih in izdih,
ki je tudi neviden in nesnoven, pa hkrati življenjsko pomemben, saj brez
zraka ne moremo preživeti niti tri minute. V telesu in okrog njega imamo
več vrst energij, ki se razporejajo skozi naslednje medije:
14 telesnih meridianov, ki se vežejo na telesne organe – jetra/žolčnik,
srce/tanko črevo, osrčnik/ trojni grelec, vranica/želodec, pljuča/debelo
črevo, ledvica/mehur in glavni/središčni meridian.
7 glavnih čaker – korenska čakra, spolna čakra, solarni pleksus, srčna
čakra, grlena čakra, tretje oko in kronska čakra.
Aura, ki v nasprotju z besedami ne dopušča neresnice tako do sebe kot
tudi navzven.

Električni krogi, ki povezujejo goste in subtilne energije in služijo kot
most med njimi.
Pet ritmov, ki se po tradicionalni kitajski medicini navezujejo na pet letnih časov – pomlad, poletje, pozno poletje, jesen in zima. Vsak prinaša
drugačno energijo od zunaj navznoter.
Energijske vaje so enostavne za uporabo in zlahka se jih vnese v vsakodnevno osebno prakso. Pomagajo odpreti in uskladiti različne ravni
energije v telesu, um in čustva ter tako vplivajo na sijoče zdravje, globoko
radost, na dušno in mentalno jasnost. Na predstavitvi smo spoznali tri
udarce, masažo lic, križno hojo, povezovanje neba in zemlje, ritmične
osmice, kronski poteg in tkanje radosti.
Energetske vaje po Donni Eden so neskončen vir modrosti, vaj, tehnik in
znanja, s pomočjo katerih se lahko zbudimo, prizemljimo in usmerimo
energijo tako, da povečamo odpornost, razpoloženje in dobro počutje.
S pomočjo vaj se okrepimo in si uravnotežimo pretok energije skozi meridiane, čakre in avro, da podpremo večjo vitalnost. Naučimo se razumeti
svoj »senzorični tip« in kako vpliva na naš odziv na stres, odnose in
komunikacijo z drugimi. Energijske vaje so praktične, varne, cenovno
ugodne in so odgovor na našo realnost, ki je hitra in neučakana!

Raziskovanje Pšate z
Revivo EkoAvanturami
Pod krošnjami dreves ob reki Pšati smo Zavod Revivo in
HD&H z učenci OŠ Mengeš, po principih izkustvenega
učenja, spoznavali zakaj reke potrebujejo gosto rastlinje,
da se lahko samoočistijo, katere so živali, ki živijo v reki
in se pogovarjali o pomembnosti ohranjanja raznolikosti
življenjskih prostorov (habitatov) v rekah in pomembnosti
zmanjšanja števila pregrad, ki onemogočajo ribje selitve.

Besedilo: Klavdia Kočar in Mateja Kržin v sodelovanju
z AIA Mladinskim centrom Mengeš
Foto: Brane Tomšič

Vsak učenec je imel priložnost s škornji zakorakati v Pšato in izvesti
vsa vzorčenja ter meritve. Kakšen moker škorenj in kaplja dežja
nista med udeleženci nikogar prestrašila, saj je bilo skupno raziskovanje in druženje na prvem mestu.
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za
mesto in vas.
Besedilo: Eva Horvat, Polona Pengal in Damjan Habe
Foto: Blaž Cokan
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Večer slovenskih popevk pred Harmonijo v Mengšu.

Koncert slovenskih popevk
z Mengeško godbo
V petek, 18. junija, smo mengeški godbeniki in godbenice
priredili Večer slovenskih popevk z Mengeško godbo, ki je potekal v prijetnem ambientu pred Harmonijo v Mengšu.

Kvartet pevcev: Lucija, Anže, Maja, Andreja, kapelnik Dimitrij in
Mengeška godba

Pevka Lucija Štih z Mengeško godbo.

Mengeška godba je pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja pripravila lahkoten program s skladbami slovenskih avtorjev, nekaj glasbenih aranžmajev pa je prispeval naš godbenik Primož Per. V glasbeni
šopek najlepših slovenskih zimzelenčkov smo uvrstili še dva instrumentalna venčka za pihalne orkestre in dve skladbi, pri katerih sta
imeli glavno vlogo pozavna in krilovka. V skladbi Vrača se pomlad
je imel solistično vlogo predsednik godbe in pozavnist Gregor Žun,
Privškovo Polnočno pot pa je z veliko občutka in mehkobe na krilnico
zaigral Gregor Burnik. Petkov večer so popestrili godbeni solisti in
pevci klasičnega petja Glasbene šole Domžale iz razreda prof. Urške Urbanija Žun, ki je vse pevce tudi pripravila za nastop. Andreja
Marčun Kompan je z godbo zapela Ne čakaj na maj in nam v skladbi
pripovedovala, kako bo, Ko boš prišla na Bled, Lucija Štih pa je zapela eno najlepših, a malo manj znano skladbo Elde Viler Zlati prah
imaš v očeh in legendarno Poletno noč. S koncertom smo se poklonili
tudi naši domovini Sloveniji, ki je v tem mesecu praznovala že 30 let
samostojnosti in neodvisnosti, zato je imel pevec Anže Kovačič, ki je
odlično nadomestil pevski legendi Ota Pestnerja in Edvina Fliserja, še
posebej pomenljivi skladbi 30 let in Tam, kjer sem doma. Za konec so
nam pevci skupaj zapeli še Šuštarski most in Dan ljubezni, pri katerih
se jim je pridružila še pevka Maja Keržič. Kapelnik Dimitrij Lederer, ki
je bil tokrat tudi v vlogi povezovalca, in predsednik Gregor Žun sta se
zahvalila glasbenikom za lep večer in sodelovanje pri pripravi koncerta, kar številnemu občinstvu za obisk in podporo, Harmoniji Mengeš
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Godbeniki med igranjem Privškove Polnočne poti in v ozadju solist na
krilovki Gregor Burnik

Kapelnik Dimitrij je imel na koncertu tudi vlogo povezovalca.

za gostoljubje ter vse navzoče povabila na ponovitev koncerta, ki bo v
soboto, 28. avgusta, ob 19. uri na ERF- Etno Rock Festivalu v Domžalah. Do takrat pa lahko poslušate nekaj glasbenih utrinkov, ki smo
jih objavili na našem Youtube kanalu Mengeška godba.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Matej Humar

Štirje dobljeni certifikati
za Zlato paleto 2021
Likovno društvo Mengeš s svojimi deli sodeluje in tekmuje za
Zlato paleto, ki ga organizira in vsako leto razpiše Zveza likovnih društev Slovenije. Člani Likovnega društva Mengeš smo se
odzvali na vse letošnje štiri razpisane tematske sklope.
Razpisane tematike so bile z naslovi: V paru, Trenutek in Zaporedja. Kljub
težkim covidnim razmeram se nam je pri oddaji naših del uspelo prilagoditi in organizirati. Med prispelimi deli je tričlanska komisija v sestavi Vesna
Lenič Kreže, akademska slikarka, mag. Saša Bezjak, akademska slikarka
in mag. Zoran Poznič, akademski kipar in predsednik strokovne komisije
po določenih strokovnih ocenah in kriterijih izbrala najboljša dela
Priznanja in certifikate kakovosti je Zveza likovnih društev Slovenije z upoštevanjem in ob sprotnem sproščanju ukrepov podeljevala avtorjem na
odprtju razstave posameznih tematskih sklopov.
Najvišja priznanja, kot certifikate kakovosti del, so prejele:
za prvi razpisani tematski sklop osnovne tehnike in grafike je prejela Leonida Goropevšek za grafiko z naslovom »Linije«. Za klasično slikarstvo je
za svoje delo prejela certifikat Nejka Terglav za delo z naslovom »Stran«.
Za kiparstvo sta priznanji prejeli dve članici Milica Tomšič za kiparsko
delo z naslovom »Spomin na Istro« in Špela Magister za kiparsko delo z
naslovom »Nostalgija v ruševinah«.
Poleg certifikatov smo člani prejeli skupaj 19 priznanj.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in certifikatov kakovosti. Seznam dobitnikov certifikatov kakovosti v letu 2021 si lahko ogledate na
spletni strani Zveze likovnih Društev Slovenije https://ZLDSSLOVENIJA.
WIXSITE.COM/ZLDS/ pod nagrajenci.
Zaključek Zlate palete 2021 bo v Delavskem domu Trbovlje s podelitvijo
palet posameznikom in s podelitvijo plaket posameznim društvom. Vsi
naši prejemniki certifikatov lahko prejmejo še najvišjo nagrado zlato, srebrno ali bronasto paleto. držimo pesti jeseni.
Aleš Koman prejel Grand prix nagrado.
Ex tempora Kranj – Zgodovinsko mesto se je udeležil naš član Aleš Koman. Ustvarjalo in slikalo se je na dve temi:
1. Kranj – zgodovinsko mesto in 2. prosta tema. Dogodek je potekal na
prostem. Na razstavi se je z nastalimi deli predstavilo 29 avtorjev. Naš
član Aleš Koman je s svojim delom z naslovom »V rovu« prejel najvišjo
nagrado Grand prix, za kar mu iskreno čestitamo.
Veseli in ponosni smo na vse omenjene dosežke in uspehe članov Likovnega društva Mengeš.
Besedilo in foto: Helena Testen
Foto: Aleš Koman

Milica Tomšič, Spomin na Istro, 2021

Leonida Goropevšek, Linije, 2021

Nejka Terglav, Stran, 2021

Špela Magister, Nostalgija v ruševinah, 2021
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Panjske končnice

Sprehod ob Pšati

Na povabilo čebelarja Sebastjana Romška smo članice Likovnega društva Mengeš na Ožbočevi domačiji na Podjelšah v
Mekinjah zadnji ponedeljek v maju začele slikati na panje. Pri
slikanju čebelarskih, poučnih, živalskih, verskih in slovenskih
motivov ter motivov povzetih iz vsakdanjega življenja podeželskega prebivalstva na čisto nove panje narejene iz smrekovega
lesa nas je vseskozi gostila celotna družina.

V Staretovem drevoredu, športnem parku v Mengšu je v soboto, 19. junija, Likovno društvo Mengeš organiziralo že tradicionalno galerijo na prostem z naslovom Sprehod ob Pšati.

Panjska končnica je poslikana deščica, ki zapira čebelji panj kranjič.
Ljudska umetnost, ki je značilna za Slovenijo, je nastala na Gorenjskem
in slovenskem Koroškem, od tam pa se je razširila na ozemlje celotne
Slovenije. Vsebina panjskih končnic je prepletena tako z zgodovino,
legendami, domišljijo, človekovim vsakdanom in ljudskim izročilom.
V preteklosti so za poslikavo uporabljali oljne barve zemeljskih tonov,
tem pa so primešali tudi domače laneno olje. Doma pridobljene barve
so omogočale dolgotrajno obstojnost poslikav in bile odporne proti različnim vremenskim razmeram. Me smo uporabile barve, ki so namenjene za poslikavo panjskih končnic in so nas ob prihodu na domačijo že
čakale. Prijetno vzdušje z veliko smeha se je na domačiji nadaljevalo
tudi teden pozneje, ko se je nam pridružilo pri ustvarjanju še nekaj
članic.
Poslikava panjskih končnic je imela izjemno funkcionalno vlogo, saj
so lahko ljudje na tovrsten način med seboj razločevali čebelnjake in
s tem tudi lastništvo nad panji. Panjske končnice imajo tudi praktičen
namen, ker znajo čebele ločevati barve in tako lažje prepoznajo svoj
panj. Članice likovnega društva Mengeš smo se tako odločile, da tudi
me polepšamo "domek čebelicam" na Ožbočevi domačiji in tako tudi
ohranimo tradicijo slikanja, ki je pomemben del kulturne dediščine.
Besedilo: Emanuela Rodica
Foto: Helena Testen
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Z razstavo velikih rdečih platen z različnimi motivi smo počastili jubilejno
25. leto delovanja društva. Skupno je razstavljalo 34 slikarjev, članice in
člani našega društva in povabljeni gostje iz drugih društev. Lahko smo
si ogledali več kot 70 čudovitih del s široko paleto motivov, v različnih
tehnikah, ki so popestrile drevored. Eden od članov se je predstavil tudi s
kiparskimi deli iz varjenega železa.
Sprehajalcev in ogledov na sončno soboto galerije na prostem je bilo veliko, ocene del pa zelo pohvalne.
Za prijetno vzdušje, da nismo bili žejni in lačni, smo za vse udeležence z
veseljem poskrbeli člani društva.
Besedilo: Špela Magister
Foto: Lojze Burja, Helena Testen

MENGEŠKA PRETEKLOST

TD Mengeš
je leta 1985
praznovalo
25-letnico
Turistično društvo Mengeš je leta 1985 praznovalo
25-letnico uspešnega delovanja. Na fotografiji je
delovno predsedstvo občnega zbora, ki ga je vodil
Slavko Pišek. Slavnostni govornik je bil predsednik društva Milan Jenčič. Njihova dejavnost je
bila urejanje trimske steze, postavili so smučarsko
vlečnico na Gobavici, izdali so razglednice in turistični zemljevid Mengša. Za ljubljansko Kmečko
ohcet so vsako leto pripravili dekliščine, takrat so
skupaj z gasilci postavili največji mlaj v Sloveniji,
ki je v višino meril 66 metrov, pripravljali so tudi
velike modne revije z mojstrom Ivanom Debevcem.
Organizirali so strokovna predavanja in pripravili
številne razstave. Ves čas so skrbeli in vzpodbujali za urejenost kraja in turistično prepoznavnost
Mengša. Tudi danes so eno izmed najstarejših še
delujočih društev v občini Mengeš.
Besedilo in foto: Vido Repanšek
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IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Andrej Svete obhajal zlato
mašo v cerkvi sv. Mihaela
v Mengšu
Torek, 26. junija, bi bil čisto naveden dan, če ne bi na ta
dan imela god sveta Peter in Pavel, zagotovo najbolj znana
svetopisemska »dvojica«. Peter je bil ribič, ki ga je Jezus
poklical, da bi postal »ribič« ljudi, pozneje pa pastir celotne
Cerkve. O tem nam priča odlomek iz Matejevega evangelija, kjer je zapisano: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal
svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal
ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na
zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,18–20). Na ta dan
v Cerkvi na Slovenskem posvečajo novomašnike in letos jih
je bilo sedem.

zlatomašnikov sosed in prijatelj iz otroških let in nam zbranim v cerkvi
sv. Mihaela razložil, kako je bilo, ko je bil jubilant še majhen otrok in
kaj vse so počeli, ko še ni bilo tablic in pametnih telefonov. In če smo v
uvodu spoznali otroška leta duhovnika Andreja, nam ga je mašni pridigar
Janez Bernot predstavil kot duhovnika v pravem pomenu. Ob tem nas je
spomnil na njegovo pot, začenši od kaplana v Velikih Laščah in v Tržiču,
kot župnika v Ovsišah, Kamni Gorici, Brdu in Zlatem Polju, kjer je bil
kar 34 let, in do sedaj, ko od leta 2015 deluje kot duhovni pomočnik
v Domžalah. Bogata dejavnost in to ne samo na pastoralnem področju,
temveč tudi pri ohranjanju sakralne dediščine. Na koncu svete maše se je
zlatomašniku zahvalil tudi domači župnik Marko Košir, ki je poleg besed
zahvale Bogu, da spremlja za zlatomašnika, izrekel zahvalo tudi njemu,
da je ofer, ki pripada njemu, namenil župniji. Zlatomašnik je ob koncu
začel svoj nagovor z besedami: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker
na veke traja njegova dobrota.« Poleg Bogu, je dejal, se zahvaljuje svojim
staršem Elizabeti in Francu, vsem sorodnikom in vsem, ki ga kakorkoli
spremljajo na njegovi poti. Ob tem ni pozabil niti sošolcev iz osnovne šole
in gimnazije, s katerimi še ohranja stike. Z zahvalno pesmijo Bogu se je
končala tokratna zlata maša Andreja Sveteta in vendar s tem še ni bilo
konec prijetnega druženja, ki se je nadaljevalo na dvorišču pred cerkvijo,
kjer so se s slavljencem poveselili tako pevci kot narodne noše in vsi, ki
so bili pri zlati maši. Če so za duhovni del poskrbeli zlatomašnik in drugi
duhovniki, so za pogostitev poskrbele gospodinje iz Mengša in priznati je
treba, tako kot sveta maša, je bilo tudi na tem področju več kot odlično.
Besedilo in foto: DJD

Pred petdesetimi leti, ko je imel novo mašo Andrej Svete na dan, ko je
bil tudi praznik 4. julija, jih je bilo 62 in slednji v teh dneh obhajajo svoje zlate maše, petdeset let dela v Gospodovem vinogradu in posvečenja
Bogu. A kakor je na koncu svete maše dejal zlatomašnik, je vsaka maša
zlata maša, saj je pri njej navzoč On, ki je luč življenje in resnica sveta.
Ko je na koru dal zborovodja Andrej Levec znak in so pod prsti Ane Kešnar zapele orgle, se je zaslišala pesem Zlatomašnik bod' pozdravljen in
takrat so v spremstvu k oltarju pristopili duhovniki in kar dva slavljenca,
zlatomašnik Andrej Svete in biseromašnik Štefan Babič. Slednji je obhajal
svojo biserno mašo v nedeljo, 4. julija, ob 10. uri. V uvodu je spregovoril
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Mengeški orliči odlično
poleteli v novo sezono
Kdor čaka, tudi dočaka. In po skoraj enoletnem prisilnem čakanju, ki so mu botrovali ukrepi proti širjenju novega koronavirusa, so prve tekme znova dočakali tudi mladi smučarski skakalci
v Sloveniji. Na njih so se mengeški upi spet odrezali imenitno.

Nič nas ne more ustaviti. Tu smo le nekateri orliči iz našega gnezda.

V nedeljo, 20. junija, je bila ob 8. uri maša za domovino, ki jo je
daroval mengeški župnik g. Marko Košir. Po sveti maši smo pevci
obeh cerkvenih zborov pripravili krajšo slovesnost pri lipi. Gospod
župnik je najprej pozdravil navzoče in nato po zapeti slovenski himni blagoslovil slovensko zastavo in še lipo. Sledil je program zapetih slovenskih narodnih pesmi cerkvenih pevcev pod vodstvom
Anžeta Hribarja in Andreja Levca. Bojan Mehle je občuteno recitiral
odlomek iz Cankarjevega Kurenta, Znamenje Simona Gregorčiča in
Domovini Lojzeta Grozdeta.
Tako pevci kot tudi obiskovalci smo domov odnesli košček slovesnosti, ki nam ga je dala zavest, da smo pripadniki ponosnega
naroda z bogato kulturo in srčnimi ljudmi.

Na »zimskem« državnem prvenstvu na 75-metrski napravi v Velenju so
si varovanci trenerja Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota
v poletni pripeki priskakali tri kolajne. Med kadeti, starimi do 15 let, se
je s tretjim mestom izkazal Benjamin Bedrač, ki se je zatem udeležil
še tekme za slovenski pokal v Mislinji in v konkurenci do 16 let zasedel
četrto mesto.
Med leto mlajšimi skakalci pa sta kar dva orliča iz SSK Mengeš poletela
na zmagovalni oder: Nik Bergant Smerajc se je ovenčal z naslovom državnega podprvaka, Timo Šimnovec pa se je kljub padcu po pristanku
pri največji daljavi tekme (73 m) okitil z bronastim odličjem. Med 59
tekmovalci je njun uspeh z dvanajstim mestom dopolnil Alen Pestotnik.
Med kadetinjami, starimi do 14 let, se je s šestim mestom zelo dobro
odrezala Živa Andrić, ki je pred tem v svoji starostni kategoriji (do 13
let) na državnem prvenstvu v Kranju skočila do bronaste kolajne. In
to kljub temu, da je po prvem skoku podrsala po tleh, zaradi česar je
prejela nižje ocene za slog. Med mlajšimi kadeti (do 13 let) se je Alenu
Pestotniku s četrtim mestom le za malo izmuznilo odličje. V konkurenci
dečkov, starih do 12 let, si je diplomo prislužil Jaka Perne, ki je zasedel
šesto mesto, dobro je nastopil tudi Erik Tomažič, ki je med 44 skakalci
pristal na 18. mestu.
Uspešni nastopi mengeških upov so še en dokaz dobrega dela v klubu,
v katerem prisrčno vabijo vse otroke, ki bi se radi preizkusili v tem
lepem športu, da se jim pridružijo. Vse potrebne informacije o treningih
boste dobili pri predsedniku kluba Boštjanu Ekartu (041/767-397) in
trenerju Alešu Selaku (041/750-404).

Besedilo: JV
Foto: Jaka Korenjak

Besedilo: Š. M.
Foto: A Brelih

Slovesnost za domovino
Pred dvajsetimi leti je bila pred farno cerkvijo sv. Mihaela
v Mengšu ob obletnici slovenske državnosti posajena lipa
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dnjim turnirjem? Kdo to ve? Tudi vsevedni
pooblaščenec organizatorja ne.
Pohvaliti moramo osebje iz brunarice za
ugoditev naših želja in potreb in Dušana
Planinška – Duleta za pripravo igrišč po petkovem večernem nalivu. Posebna pohvala
pa gre našemu kuharju in pekaču Tomažu
Verbiču – Kuhiju, ki se je zelo potrudil s pripravo enolončnice in zares strokovne peke
jedi na žaru.
Besedilo: Bregov Šimen
Foto: Janez Burnik
Organizator, zmagovalci in predsednik

13. tradicionalni
turnir dedkov v
tenisu
Mengeš, 12. junija 2021

Velika večina športnikov je vraževernih.
Zakaj je tako, ni zanesljivih virov. Saj
poznamo neoprane nogavice ali majice,
ki jih športniki oblečejo pred tekmovanjem, pazljivost, s katero nogo boš stopil na igrišče ali zadrsal na led … Kaj
pa pri tenisu?
Ko stopiš na igrišče, si pazljiv, da le ne bi
stopil na črto, ki omejuje igrišče. Pa še kaj bi
se našlo. Zloglasna številka 13 je letos obiskala vsakoletni turnir dedkov. Tudi Bregov
Šimen je v športu vraževeren. Tako kot pred
vsakim turnirjem so ga preganjale temačne
misli, kako bo s prijavami, se bo udeležilo
dovolj igralcev, kakšno bo vreme, kako bo
s hrano in koga bo dobil za njeno pripravo.
Najhuje mu je, ko zadnji dan pokliče kakšen
prijavljeni igralec. Pritisk se poveča, ušesa
zažarijo, srce hoče skočiti iz varnega zavetja zgornjega dela telesa. Zakaj kliče? Se
je morda premislil in ne bo igral, se je poškodoval, ga ljubeča žena potrebuje doma,
so mu vnuki priredili presenečenje in ravno
ta dan pridejo na obisk!? Že vidi težave. Ta
turnir je poseben. Vsak prijavljeni igralec je
pomemben. Če le enega ni, se ves sistem
igranja podre! Pred turnirjem so se mu prikazovale razno razne podobe, strahovi …
V želodcu ga je črvičilo, misli so mu tavale
po mogočih in nemogočih stvareh, ki so mu
vzbujale mračnjaško mišljenje in nesamozavest. Pa še covid-19!
Vse to se je letos dogajalo pred turnirjem.
Veze in poznanstva in dobri odnosi s prija-
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teljskimi teniškimi društvi so pomagali, da
se nas je letos zbralo 12. Dedkov, kako pa!
In to kakšnih! »Kerlc« do »kerlca«. Prišli so
tudi tisti, ki so pred kratkim preboleli virus,
ki so bili poškodovani, ki so imeli ravno to
soboto dežurstvo pri sosednjem društvu balinarjev. S svojo prisotnostjo so dajali moralno podporo igralcem in izkazovali moštvenega in stanovskega duha. Najlepša hvala,
»mladeniči« po srcu in mišljenju.
Letošnji turnir je potekal gladko. Vsi prijavljeni so prišli še pred napovedanim časom
prihoda. Formalnosti so bile opravljene hitro in tekoče, tako da je bilo dobrodošlo, da
smo začeli igrati takoj, saj je že čez nekaj
časa sonce že močno ogrevalo naša ohranjena in negovana telesa. Po odigranih 35
igrah in treh urah neprekinjenega igranja, ki
je potekalo mirno in skoraj brez pogovorov,
kakšen je rezultat in kam je padla žogica,
smo dobili zmagovalca turnirja. Presenečenje. Niti ne. To je postal naš pregovorno gostobesedni Marijan Resnik – Lendl, čeprav
letos ni bilo toliko »pločnikov« in »lendlov«,
kot jih ima letošnji zmagovalec vedno na
jeziku. Po letu premora (lani je bil »samo«
drugi) je spet zmagal. Zasluženo je prejel
prehodni pokal (mimogrede najlepši in največji, ki ga premore naš teniški klub) iz rok
našega mladega predsednika Tima Janežiča, ki si je na današnji dan pridobil vzdevek
Komisar. Omeniti moramo še dobitnika drugega in tretjega mesta. Po enakih rezultatih
je drugo mesto osvojil poskočni Janez Lopatič, tretje pa mirni in premišljeni Leo Jerič.
Glavni jeziček na tehtnici so bila leta. Janez
je nekoliko starejši. Vsem trem so vsi navzoči iskreno zaploskali. Lendl se je izkazal
s svojim govorom, ki mu ga je organizator
taktno skrajšal. Zmagovalcu pa ni bilo žal
denarja za »rundo«.
Pred razglasitvijo rezultatov je Bregov Šimen pojasnil, zakaj je bilo letošnje vabilo
zapisano s črno barvo. Vse se da izbrati iz
začetnih zapisanih besed. Kako bo z nasle-

Tradicionalni
klubski turnir
posamezno
v počastitev
občinskega
praznika
Tradicionalni klubski turnir posamezno
v TK Mengeš vsako leto prirejamo konec meseca maja ali v začetku junija,
z njim tudi počastimo občinski praznik
in se s tem spomnimo na našega sokrajana in literata Janeza Trdino. Letos smo dogodek organizirali 5. junija, udeležilo pa se ga je 21 igralk in
igralcev.
Tudi letos smo udeležence razporedili v tri
kategorije. Moški so bili razdeljeni v skupini
A in B, ženske pa so tekmovale v eni skupini. S tekmovanjem smo začeli ob devetih
zjutraj, ko je bilo ozračje še precej sveže,
temperature pa so zatem, v razmerju s tekmovalno vročico, prijetno naraščale, kar nam
je, po deževnem in hladnem maju, zelo prijalo. Med dekleti je tretje mesto zasedla naša
najtrofejnejša igralka Liza Mušič, ki je morala
premoč priznati drugouvrščeni Nataši Falenti.
Na najvišjo stopničko pa je zmagoslavno stopila Olga Avsenik. V moški kategoriji B je nastopilo osem igralcev, ki so tako svojo pot do
zmage začeli v četrtfinalu. Najnižjo stopničko
je zasedel hitronogi Nejc Duščak, ki je mesto
predse spustil še enega hitronogega igralca,
Tima Primožiča. Na najvišjo stopničko pa je

Kolesarimo skupaj, da se
pripravimo na maraton Dolomiti
Župan občine Mengeš Franc Jerič in kolesarji Kolesarskega društva Mengeš smo
se v petek, 25. junija, podali na trening za maraton Dolomiti. Kolesarjenja na
trasi Mengeš–Brezje–Mengeš se je udeležilo deset dobrovoljcev, ki so se kljub
vročemu dnevu z nasmehom podali na pot.

Zmagovalke

Zmagovalci moške kategorije A
stopil prav tako hitronogi, izkušeni in tehnično
dovršeni Marko Faletič. V moški kategoriji A
je bilo deset igralcev, med katerimi pa se je
znašlo kar nekaj mladih in perspektivnih tenisačev, ki so s svojim tehničnim znanjem in
kondicijsko pripravljenostjo zbujali strah pri
nekoliko starejših, a zato toliko bolj izkušenih
tekmovalcih. Na tretjo stopničko je stopil lanski prvi igralec klubske prve lige Jaka Peterlin.
Mesto višje je uspešen dan zaključil Tim Janežič, ki je moral v finalu priznati premoč zgolj
trinajstletnemu Maticu Surli, ki je na osnovi
kakovostne tehnične podkovanosti premagal
več uglednih imen mengeškega tenisa, med
njimi šefa lige, šefa brunarice in naposled še
šefa kluba. Z vrhunsko predstavo je vložil resno kandidaturo za končno zmago v klubski
prvi ligi, v kateri nastopa prvič.
V sklepnem delu letošnjega »singl« turnirja,
kot mu tudi na kratko rečemo, lahko podčrtamo predvsem dve pozitivni ugotovitvi. Zagotovo je spodbuden podatek, da se v našem
klubu udejstvuje vedno več mladih igralcev,
ki s svojo kakovostjo in znanjem skrbijo za
konstanten dvig ravni igre tudi pri nekoliko
starejših članih. Druga ugotovitev pa je tudi
v rahli povezavi s prvo, saj v klubu že nekaj
časa družno ugotavljamo, da se kakovost tenisa na splošno iz leta v leto dviguje, s tem pa
tudi raven samega kluba. Upamo, da se bodo
pozitivni trendi nadaljevali tudi v prihodnje.

Skupinska slika pred štartom v Mengšu
Do Komende se je cela skupina držala skupaj, nato so se naredile skupine po dva ali
trije in vsak v svojem tempu proti cilju. Na 50
kilometrov dolgi trasi do Brezij so se naredile presenetljivo majhne razlike – vse pohvale
ženskemu delu odprave, ki je uspešno lovil
moške.
Vsem udeležencem iskrene čestitke!
Mengeš se je s tem pridružil akciji Kolesarimo.
Skupaj, katere cilj je čim več ljudi spraviti h
gibanju in opozoriti na ranljive skupine, ki jim
gibanje in rekreiranje ni tako samoumevno,
pa jim kljub temu prinese veliko užitka in tudi
svobode. V dobrodelnem delu akcije preko
SMS donacij na 1919 s ključno besedo KOLE-

SARIMO5 zbirajo sredstva za pomoč mlajšim
z gibalnimi težavami, ki jim želijo zagotoviti
opremo in storitve, ki jim bodo izboljšale kakovost življenja. Prijavite se na spletni strani
www.kolesarimoskupaj.si, prijava je brezplačna, glavna nagrada pa električno kolo eCULT.
Športni duh predstavlja pomembno vrednoto
občine Mengeš, zato vas pozivamo, da se v
času poletja veliko gibljete in pri tem napredujete v kondiciji ter splošni telesni pripravljenosti.
Skupaj pokažimo, da smo solidarna občina in
podprimo akcijo Kolesarimo.Skupaj.
Besedilo in foto: Kolesarsko društvo Mengeš

Skupinska slika pred Baziliko
Marije Pomagaj na Brezjah

Besedilo: Tim Janežič
Foto: Uroš Bregar
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Badminton klub Mengeš
v Slovenski badmintonski
ligi 2021
Slovenska badmintonska liga se vsako leto bolj širi in letos
smo se odločili, da tudi BK Mengeš prvič prijavimo svojo
ekipo.

Matic in Andrej
V ligi letos nastopa skupaj 16 ekip, od tega šest ekip v 1. ligi, preostalih
deset ekip pa v 2. ligi. Badminton klub Mengeš je del 2. lige, kjer so
ekipe zaradi velikega števila razvrščene v dve enakovredni skupini (A
in B). Liga je razdeljena na tri tekmovalne dneve. Na prvi tekmovalni
dan so ekipe odigrale po dva dvoboja. Na drugi tekmovalni dan se
zaključijo dvoboji v skupinah, tretji tekmovalni dan pa bosta najboljši
dve ekipi iz obeh skupin odigrale playoff 2. lige. Zmagovalec 2. lige so
bo tako uvrstil v 1. ligo za prihodnjo sezono.
V Podčetrtku je bil v soboto, 5. junija, odigran prvi tekmovalni dan
letošnjega ligaškega tekmovanja. Badminton klub Mengeš so zastopali
Sneža Zupin, Helena Šinkovec, Matic Kaliman, Andrej Bensa in Jure
Roblek. Žreb je določil, da se v vseh petih kategorijah (ženske in moški
posamezno, ženske in moške dvojice ter mešane dvojice) pomerimo z
ekipama BK Konex 2 in BK TEM Mirna Junior. Obe ekipi sta dokazali,

Matic in Jure
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Sneža in Jure

Andrej, Helena, Sneža
da sta za zdaj močnejši od nas. Po odigranih dvobojih je bil končni
rezultat z ekipo BK Konex 3 : 2, člani BK TEM Mirna Junior pa so nas
premagali s 4 : 1. Glede na to, da smo se prvič udeležili tovrstnega
tekmovanja, smo z rezultatom zadovoljni. Komaj čakamo še na drugi
in tretji tekmovalni dan, ki se bosta odvila do konca letošnjega leta.
Besedilo in foto: Helena Šinkovec

Člani BK Mengeš

PISMA BRALCEV

Voda
V preteklih treh mesecih so se v koledarju vrstili številni
dnevi, ki so opozarjali na ravnanje človeštva z naravo,
naravnimi dobrinami in na nepopravljive posledice, ki
nastajajo ob tem. Če sem prav zasledil, smo naravne vire
po nekaterih izračunih že v začetku maja porabili, tako da
lahko govorimo, da živimo že na kredit prihodnosti. Toda še
vedno je vprašanje, kaj in kako narediti.

Sedaj v teh mesecih je najbolj moderno in politično govoriti o vodi.
Pa pustimo vprašanja, ki jih pripravljena zakonodaja spreminja in
ko eni trdijo, da je tako, druga stran pa ravno nasprotno. Devetdeset odstotkov ljudi pa sploh ne pozna in ni prebrala, zakaj so za
ali proti. Demokracija politične usmeritve.
Sicer pa je splošno znano, da kapital in za njo ljudje, ki ga imajo,
lahko dosežejo vse, čeprav so vsi zakoni, odloki in sklepi, ki to
preprečujejo. Taki primeri so vse okoli nas – od črnih gradenj,
nepravilnih gradenj, do onesnaževanja okolja (divje odlaganje)
itd. Vse pa se gradi na priljubljenosti, znanstvu in seveda denarju
(kapitalu).
Pa se vrnimo k vodi. V ustavo smo zapisali oziroma so naši vrli
poslanci, da je voda neodtujljiva vrednota, ki je pravica za vsakega
prebivalca Slovenije. V isti sapi smo prodali (kdo že?) najboljše
slovenske vire vode. Se še spomnite, komu smo prodali Radensko,
Rogaško, Kostel, Laško in Union Ljubljana? Tujcem, kakopak z
obrazložitvijo, da sami ne znamo tržiti in je tako zagotovljena boljša prihodnost zaposlenih! S tem smo prodali sami sebe, kot da bi
prodali zlato, biser, ki ga nam je podarila narava, mi pa smo jo za
prgišče denarja prodali tujcu?
Vendar epilogi še sledijo. Pred dnevi greva z ženo po »češko« Radensko in jo iščeva v steklenicah po trgovini. Končno jo najdeva na
mestu, kjer tega nisva pričakovala. Prijazna prodajalka pa nama
razloži, da naj vse steklenice Radenske vrneva do 22. junija, da
bova dobila nekaj stotinov za steklovino, ker je ne bodo več prevzemali. Dobavitelj (Čeh) se je namreč odločil, da Radenske ne bo
več ponujal v steklenicah, ampak zgolj v plastenkah. No, pa smo
tam. Kako naj se borimo proti takim korporacijam, ki verjetno za
svoj dobiček in »pocenitev« proizvodnje raje uporabljajo cenejšo
in lažjo obliko proizvodnje. Kaj mu je mar morje plastike, ki se
kopiči v zbirnih centrih in tudi v naravi. Skrbi ga le lastni interes
– kapital.
Država bi morala čisto enostavno uzakoniti, da je vsak porabnik
plastične embalaže (proizvajalec pijač) dolžan v trgovinah, kjer
prodaja pijače v plastenkah, le-te zbirati na enak način, kot jih
prodaja. Seveda pa urediti, da ne tako, kot znajo to le prevaliti na
potrošnika. Za svoj denar bi moral poskrbeti bodisi za ponovno
uporabo ali ustrezno uničenje. Menim, da tako imenovana razgradljiva plastika še daleč ne rešuje problema, poleg tega pa še,
koliko litrov vode uporabimo za izdelavo ene plastične embalaže?
Toda spremenilo se ne bo nič, če bomo potrošniki še naprej kupovali take proizvode z vsebnostjo mikroplastike. Nevarnost je tudi
v tem, da bodo ti »sposobneži« to tekoče zlato prodajali izključno
tujcem. Nam pa, ki nam je Stvarnik dal to zlato, bomo le opazovalci ropanja nas samih. Zakaj pa smo o tem vsi tako tiho, pa se
moramo spraševati vsak dan sproti.

Besedilo: Jože Vahtar

Patetična
Enkrat, le še enkrat,
bi ti rad pogledal v oči
in ti rekel:
"Za vse večne čase ... moja si."
Veš, trenutek za vedno ...,
podobo in dogodka čas,
ohrani pogled v oči
in iz vse duše tvoj
tih glas.
Srh spreleti mi telo,
ko s pesmijo se odpira ti srce,
da ti duša zaječi:
tvoja, tvoja,
do konca dni.
Kdaj, še veš, kdaj,
te bilo ni več nazaj?
Je bilo to nekoč, nekdaj,
ali ne morda zdaj?
Nikdar več, nikoli
mi duša ne bo gorela,
kot je zate,
kadarkoli.
Le duša in njenega pol srca
ter telo in njegova polovica,
mi nenehno gore,
zdaj le zate,
zdaj za vse ljudi
in za vsa bitja
in za vse stvari,
ti prva Univerzuma.

Pesem in umetniško delo: Aljoša Rode
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POLITIKA

Tožilstvo zavrglo
kazensko-odškodninsko
porušenje povezave
oskrbe z alpsko vodo
izpod Krvavca
Okoliščine dejanj glede vlaganj sumov in dejstev kaznivih
in nezakonitih dejanj so naslednje: neizvajanje sklepov
najvišjega organa občine od leta 2009 in kazenskoodškodninsko zaprtje in porušenje povezave oskrbe z alpsko
vodo izpod Krvavca ter nezakonit odvzem 30 odstotkov
vodnih pravic Občine Mengeš iz petdesetih let!
Okoliščine sramotnega in kaznivega ravnanja, molk odgovornih in
pozvanih ter opustitev dolžnih ravnanj niso samo sumi, pač pa dokazljiva dejstva. Navajana vsem pozvanim v vseh letih od preprečitve
referenduma v letu 2008 oz. 2009 naprej. Dokazno in drugo gradivo
prizadevanj (od leta 2008!!) je v mapi "PobudeSvet" na povezavi
»https://drive.google.com/drive/folders/1UxHjF4TXA52lDRx_XiD_
fpVXcWcw8rO1?usp=sharing«). Iz njega sledijo dokumentirana dejstva:
• Upravno sodišče zavrne pritožbo zaradi neizvedbe referenduma!
• Župan ne izvaja sklepov Sveta Občine Mengeš iz leta 2009.
• Župan kljub opozorilom in pozivom ne ukrepa ob kršitvah, uničevanju premoženja (porušitev) in opušča dolžnost skrbnega gospodarjenja (odvzem vodnih pravic).
• Enako ne ukrepajo vsi drugi odgovorni in pozvani: Nadzorni odbor
in Svet Občine Mengeš, Računsko sodišče itd.
• Kazensko ovadbo CIM z dne 14. 12. 2018 na ODTL, z vsemi
dejstvi, je z izogibanjem zavrgel isti tožilec kot zadnjo – skupinsko
– s 85 podpisniki.
• Ovadba na NPU je skupinska s 85 podpisniki (z dne 8. 1. 2020),
o kateri predkazenskih ugotovitvah policije (februar 2021) je tožilstvo zavrnilo seznanitev (!!) – isti tožilec g. Milanovič. Pred tem
je poziv za njegovo izločitev ODT zavrnilo.
Institucije, ki so bile pozvane, se izogibajo zgornjim dejstvom in navajajo neutemeljene ali zgrešene razloge za zavrženje (g. Milanovič)
ali za neukrepanje (varuhinja). Računsko sodišče ali Nadzorni odbor
Občine Mengeš pa se ne odzivata oz. ne delata na presojanju.
Soočeni smo in spoznavamo problematiko (ne)delovanja nadzorno-upravno-sodnih institucij.
In zato smo prisiljeni iskati pravico naprej. Za taka ravnanja mora v
pravni državi RS in s pravnimi pogodbami v EU obstajati pravično
presojanje in ukrepanje. Nenazadnje gre za ustavne in človekove
pravice.
GRE PREDVSEM ZA ZDRAVJE.
ZGANIMO SE, LJUDJE, IN USTAVIMO TO SVETOVNO
MENGEŠKO, SLOVENSKO SRAMOTO!
KAJ STOJITE IN GLEDATE V NEBO?
VIRE PITNE VODE POVEZUJMO ZA ZANESLJIVO IN VARNO
OSKRBO!
Besedilo: mag. Tomaž Štebe,
Zeleni Slovenije
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Ste vedeli?
Kosovne odpadke lahko kadarkoli v
okviru delovnega časa brezplačno
predate tudi v Centru za ravnanje
s komunalnimi odpadki Dob.

Več informacij na:
www.jkp-prodnik.si,
info@jkp-prodnik
in portalu

OBVESTILA - OGLASI

Odvoz kosovnih
odpadkov

sodah ali vrečkah za odpadke. Javno komunalno podjetje
Prodnik kosovne odpadke odvaža dvakrat na leto, uporabniki pa jih lahko kadarkoli brezplačno predate tudi v
Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki zaradi velikosti,
oblike ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih po-

Datum odvoza kosovnih odpadkov na posameznem odjemnem mestu je naveden na računu za komunalne storitve
(v tabelici z navedenimi datumi odvoza pred specifikacijo računa) in na portalu eProdnik. Ker so datumi odvoza
kosovnih odpadkov uporabnikom ves čas dostopni na navedenih mestih, posebnih obvestil po pošti ne bomo več
pošiljali, lahko pa se na portalu eProdnik prijavite tudi na
prejemanje opomnika o odvozu kosovnih odpadkov na vaš
elektronski naslov.

Datum odvoza preverite na
vašem računu za
komunalne storitve

Primer navedbe datuma odvoza kosovnih odpadkov na računu.

Med kosovne odpadke spada:
• leseno pohištvo (stoli, mize, naslanjači …),
• oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture …),
• športni rekviziti (smuči, jadralne deske,
kolesa …),
• oprema (samokolnice, otroški vozički …),
• vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli,
senčniki ...),
• vzmetnice in preproge,
• svetila in senčila,
• veliki gospodinjski aparati (gospodinjska bela
tehnika - hladilniki, pralni in pomivalni stroji,
štedilniki …),
• kopalniška oprema (obešala, omarice, zavese
za tuš kabino …),
• večje igrače.

Med kosovne odpadke iz
gospodinjstev ne spadajo:
• nevarni odpadki, kot so embalaže škropiv, olj,
barv in lakov,
• avtomobilski deli,
• akumulatorji,
• gume,
• sodi,
• gradbeni material,
• stavbo pohištvo (okna, podboji …),
• veje drevja in žive meje,
• azbestne in druge strešne kritine,
• mešani komunalni odpadki,
• biološko razgradljivi odpadki,
• odpadna embalaža.
•
•
Besedilo in foto:
Javno komunalno podjetje Prodnik
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OGLASI - OSMRTNICE
Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti
sklenila naša draga mami, babica, prababica,
sestra in teta

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate bo vedno ostal.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje od včeraj
in kdo ve kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)

JANEZ PIRNAT
24. julija bo minilo tri leta, odkar je utihnil
tvoj glas.

FRANCKA ČEBUL
iz Topol

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo
vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
sodelavcem za izrečena sožalja.
Zahvala za darove svete maše, podarjeno
cvetje in sveče.
Posebna zahvala Domu počitka Mengeš za
požrtvovalnost in nudeno pomoč.
Zahvaljujemo se g. župniku Marku Koširju
za lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni
službi Vrbančič.

Ni dneva in ne noči, da ne bi bil med nami ti.
Solza žalosti in bolečine te zbudila ni,
ostala je praznina, ki hudo boli.
Vedno boš ostal v naših srcih.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate,
prižigate sveče in postojite ob njegovem
grobu.

FRANC GREGORC

Vsi njeni

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

Datum: 30. 6. 2021
Številka: 671-3/2021

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO
VEČNAMENSKE ŠPORTNE
DVORANE MENGEŠ V
UPORABO

Rok za oddajo vlog je 5. avgust
2021 do 12.00 ure.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija se nahajata na
spletni strani Občine Mengeš http: //
www.menges.si/objave/javni-razpisi
ali pa jo prevzamete v vložišču Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, v času uradnih ur.
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V 84. letu se je poslovil

Franc Jerič, l. r.
župan Občine Mengeš

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
atija, prijatelja Franca Gregorca, se iskreno
zahvaljujemo gospodu župniku Marku
Koširju in pogrebni službi Vrbančič za
slovesen obred.
Hvala vsem za darove in hvala vsem, ki
ste mu stali ob strani ob težki bolezni in
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti
sklenila

MARIJA ZABRET

rojena Merše, iz Mengša
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste naši
Mami bili v oporo v težkih trenutkih, ji polepšali
dan in jo imeli radi.
Zahvaljujemo se vsem, ki so ji kakorkoli lajšali
zadnje dneve.
Še enkrat hvala vsem, ki boste našo mamo
ohranili v lepem spominu in kdaj postali ob
njenem zadnjem počivališču.
Vsi njeni

Njegova draga družina Gregorc

NAGRADNA KRIŽANKA

Avtor: Štefan Markovič

Nagrajenci, ki so pravilno rešili križanko v glasilu
Mengšan in bili izžrebani, junij 2021, št. 6, so:
Damjan Burgar, Stanka Koncilija, Ana Jernejčič.
Vsak nagrajenec prejme darilni bon za eno (1) kosilo v Kmečkem turizmu Blaž, Dobeno, ki podarja
nagrado.

Rešitev križanke je bila: KMEČKI TURIZEM BLAŽ
Dobitniki nagrado – bon prejmete po pošti.
Nagrada križanke tokratnega glasila Mengšan, julij
2021, št. 7, je: Napihljiva vreča za sprostitev.

Pravilno geslo križanke lahko pošljete do 31.
avgusta 2021, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, s pripisom Nagradna križanka Mengšana. Izžrebani dobitniki
nagrad bodo objavljeni v septemberski številki.
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Mengeš - nekega julijskega popoldneva
Foto: UV
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