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od 8.00 do 17.00 ure
Nadstrešek za Občino Mengeš

KAJ SE DOGAJA

AIA – Mladinski center Mengeš

od 15. NOVEMBRA 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 VPLIV MIKROBIOTE NA IMUNSKI SISTEM, v sredo, 17.11., ob 18.00, Mateja Kržin
*zoom predavanje ŽIVLJENJSKA ZGODBA IN MODROSTI MENIHA, v sredo, 24.11., ob 18.00, Marko
*zoom predavanje GRENLANDIJA, v petek, 26.11., ob 18.00, Tina Škorjanc
*zoom predavanje BODI PAMETNEJŠI OD SISTEMA, v sredo, 1.12., ob 18.00, Andrej Pešec

OBČINA MENGEŠ
URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

IN SV
DOGODKI IN ANIMACIJE

petek: 8.00 - 13.00

*IZMENJEVALNICA OBLAČIL, v soboto, 20.11., od 16.00 do 20.00, Tea Vuga, Dora in Nika Smole
*ROJSTNO DNEVNE 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: mini ob ponedeljkih od 18:00-19:00 in četrtkih od 17:00 do 18:00, malčki ob sredah, od 16:00 do 17:00 in
17:00 do 18:00; mlajši pionirji v torek, od 17:00 do 18:00, v sredo, od 18:00 do 19:00; starejši pionirji v torek in
četrtek, od 18:00 do 19:00; mladinci v torek in četrtek, od 19:00 do 20:00; članska skupina četrtek, od 20:00 do 21:00,
hip hop mamice v ponedeljek, od 19:00 do 20:00, Sanja Tomšič
* NIRVANA : vsako sredo ob 20:00 -21:00, Maja Sršen
* PILATES: ob sredah, od 19:00 - 20:00, Sanja Tomšič

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

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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Gibanje je življenje in življenje
je gibanje
SODELUJTE V MENGŠANU
Priporočila za nenaročene prispevke o dogajanju v občini Mengeš: članki morajo
biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in dopisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu
s svojo uredniško politiko in prostorskimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave

S to zapisano uvodno mislijo bi rad, kljub korona času, spodbudil vse
tiste, ki se ne morejo odločiti, da bi večkrat tedensko obuli športne
čevlje ali tekaške copate, vzeli v roke pohodne palice ali palice za nordijsko hojo, si nadeli nahrbtnik ter se odpravili na krajši ali daljši izlet.

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 30. novembra 2021
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Naslednja številka Mengšana izide v petek, 17. decembra 2021

Pogosto hodim po trimski stezi in gozdnih poteh v okolici Mengša, vse do
Dobena in Rašice in tudi na drugo stran do mlinčkov ter po številnih bolj
osamljenih in malo shojenih poteh. Tudi kakšno gozdno brezpotje se najde
vmes in na teh poteh srečujem bolj ali manj znane obraze.
Lepo bi bilo, če bi se gibalno dejavna družina pohodnikov in ljubiteljev
narave v Mengšu ter širši okolici povečala. Bila naj bi kar se da raznolika,
od najmlajših in rosno mladih (seveda brez mobitelov), večjih ali manjših
družin, preko ljudi v zrelem obdobju, do najstarejših. Tudi na vse tiste, ki
imajo blažje zdravstvene težave, učinkuje redna vsakodnevna hoja blagodejno. V to veliko družino naj se vključijo tudi osebe s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi psihofizičnimi sposobnostmi, zmožnostmi in
zdravstvenim stanjem.
Čas, ki ga živimo, nam ni naklonjen in številni smo pričakovali, da bo
epidemična korona po poletju izzvenela. To se, kot občutimo in doživljamo
vsi, ni zgodilo. Koronavirusna bolezen covid-19 s svojimi različicami še
vedno preti in vsak dan na preizkušnjo postavlja naš imunski sistem in
zdravje. Ne bom poudarjal in govoril o smiselnosti in koristnosti cepljenja,
ki je lahko pomemben branik našega zdravja, pač pa o večstranskih koristih rednega gibanja in skrbi za naše telesno, psihično, socialno, duševno
in duhovno ravnovesje. Prav z rednim, vsakodnevnim gibanjem je mogoče
veliko prispevati h krepitvi našega imunskega sistema in k navedenemu
celovitemu ravnovesju ter k zdravju in vsesplošnemu dobremu počutju.
»Hoja napravi človeka modreca in poeta,« nam je študentom govoril slovenski starosta ljudskega športa in športne rekreacije, prof. Drago Ulaga.
Navedena misel v polni meri velja še danes. Zato sledimo modrecem, ki
so nekdaj bodrili in krepili slovenski narod, da bomo bolje in bolj zdravo
ter lepše živeli.
dr. Herman Berčič, prof. Fakultete za šport v pokoju
Mengšan – november 2021
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Začetek obnove celotne
Slomškove ulice

Razklanost družbe lahko
pelje v pogubo

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik konec meseca oktobra začela z obnovo vodovoda in kanalizacije po
celotni Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Na Občini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega
pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno
odvajanje komunalne odpadne vode. Vse občanke in občane prosijo za strpnost, dela se bodo predvidoma zaključila
konec leta.

Mesec november je za marsikoga najmanj priljubljen
mesec v letu. Ne samo zaradi turobnega vremena, temveč
tudi zato, ker se že prvi dan poklonimo vsem umrlim.
Številnim je ob spominu na sorodnike, prijatelje ter vse,
ki so nam bili dragi in jih ni več tukaj, težko. Pogosto
hodimo mimo pokopališč in spomenikov, ne samo za prvi
november, a ob tem skorajda ne zaznamo naše minljivosti.
Saj dnevi in leta minevajo izredno hitro. Pa vendar nam
je vsaj za dan mrtvih dana priložnost, da se za trenutek
ustavimo ter se zazremo v našo preteklost.
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Na ta dan namreč stojimo tudi pred spomeniki in grobovi domoljubov, ki so se borili za domovino, številni tudi za lastno preživetje, v času osamosvojitvene vojne in druge svetovne vojne. Ko
v vojni napadeni ni mogel storiti nič drugega, kot se braniti. To
pa je tudi vodilo človeka v obup, sovraštvo, krivico ... Trdim, da
nobena vojna ni pravična in se ob tem sprašujem, zakaj lahko
nekdo vzame »pravico« v svoje roke in poseže v življenje drugega
človeka? Žal tega odgovora ne poznam.
Takrat je stala puška proti puški, padale so krogle. Danes stojimo
drug proti drugemu brez pušk, namesto krogel padajo težke in še
bolj težke besede. Žal. Vedno znova se sprašujem, kako končno
preseči delitve, kako ločiti resnico od neresnice. Nekaj, s čimer so
nekatere države že zdavnaj opravile. Ali je še kje toliko nepotrebnih delitev, kot pri nas Slovencih? Mislim, da ne. No, morda pa
je samokritičnost tista vrlina, ki nam lahko pomaga premagati te
delitve, kajti zgodovine ni moč spremeniti. Je, kar je. Seveda pa
imamo lahko različne poglede nanjo. In ravno to je bistvo, da ne
gremo s temi pogledi predaleč. Ne glede na to, kaj si vsak misli,
smo v svoji zgodovini prehodili nešteto težkih poti. A smo obstali
in tudi ostali Slovenci. En narod. Upam, da bomo nekoč napisali
tudi »enoten narod«.
Naj nas v prihodnje družijo pozitivne misli ter predvsem pogum,
da se končno razbremenimo vojne preteklosti. Najmanj, kar lahko danes damo vsem predanim domoljubom, je njim spomin.
Sebi pa opomin, da razklanost družbe lahko pelje v pogubo. Podarimo sedanjemu življenju medsebojno sožitje ter barvitost tako
lepo kot jesen.

Obnova celotne Slomškove ulice v naselju Mengeš je večji investicijski projekt, saj bo Občina Mengeš v sodelovanju z JKP Prodnik
poleg 320 m vodovoda in vseh 24 hišnih priključkov ter 220
m kanalizacije obnovila tudi celotno cestišče in vzpostavila javno
razsvetljavo.
V času obnove bo potrebna občasna popolna zapora na trasi del.
Dostopi do objektov bodo ustrezno označeni s prometno signalizacijo. Investicija se bo zaključila predvidoma konec leta 2021.
Uroš Drobež, vodja investicij na Občini Mengeš, je povedal: »Vse
občanke in občane prosimo, da spoštujejo prometno signalizacijo
in s tem zagotovijo nemoteno izvajanje del ter tako zagotavljajo
varnost v prometu tako sebi, predvsem pa najbolj ranljivim skupinam.«

Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš

Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo
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Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik konec meseca oktobra začela z obnovo vodovoda in kanalizacije po celotni Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Dela se bodo predvidoma
končala konec leta.

Zaključena je obnova odseka ceste na Dobenu
Občina Mengeš je konec oktobra 2021, bolj natančno v času krompirjevih počitnic, izvedla obnovo odseka glavne ceste
na Dobeno. Obnova odseka ceste na Dobeno, v skupni dolžini 570 metrov, je del sistematične obnove obstoječih cest na
Dobenu, ki so zaradi vse večje poseljenosti Dobena vse bolj obremenjene. Obnova cest na Dobenu je nujna za zagotavljanje pretočnosti in varnosti za vse udeležence v prometu.

Občina Mengeš je tako kot vsako leto, tudi v letu 2021 obnovila
odsek ceste na Dobeno, tokrat odsek ceste JP753021 Loka–
Dobeno, od stanovanjske hiše s hišno številko Dobeno 4 proti
stanovanjski hiši s hišno številko Dobeno 56A. Obnova cestišča
je potekala od torka, 26. oktobra, do četrtka, 28. oktobra, ko je
bila med 8. in 17. uro popolna zapora ceste. Vsa gospodinjstva
na območju Dobena so glede zapore ceste prejela tudi posebna
obvestila v poštne nabiralnike.
Obnova odseka ceste je bila zaključena v skladu s terminskim
planom, v tednu po 1. novembru je izvajalec urejal še območje ob
cestišču. Izvajalec in občina se vsem udeleženkam in udeležencem
prometa na območju obnove, posebej pa občankam in občanom
na Dobenu, zahvaljujeta za strpnost in razumevanje, saj ureditev
obvoza ni bila možna med prometom.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

Žalni slovesnosti ob
dnevu spomina na mrtve
Žalni slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve sta letos potekali v
soboto, 30. oktobra. Žalna slovesnost v Loki pri Mengšu je bila
pri spomeniku žrtvam NOB ob 10.00, v Mengšu pa na Zalokah
pri spomeniku Talcem ob 11. uri. Žalni slovesnosti sta pripravila
Občina Mengeš in Zveza kulturnih društev Občine Mengeš.

Obe žalni slovesnosti sta se začeli z žalostinkami Mengeške godbe, ki
so jih s svojim programom obogatili pevci Mešanega pevskega zbora
Svoboda Mengeš. Recital Karla Destovnika – Kajuha: V slovenskih
vaseh je pripravila Kaja Ručigaj. Slavnosti govornik je bil Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš.

Na žalnih slovesnostih so sodelovali tudi gasilci vseh treh prostovoljnih
društev občine Mengeš, veterani vojne za Slovenijo Mengeš in Društvo
upokojencev Mengeš.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo
Mengšan – november 2021
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Za poplavno varnost tako sanacija brežine Pšate
med dvema mostovoma na Ropretovi cesti kot
košnja razbremenilnika Pšate
V mesecu avgustu, septembru in v začetku oktobra je potekala sanacija brežine Pšate na Ropretovi cesti, saj je zaradi zajed
oziroma poškodb prišlo do erozije brežine. Sanacijo je po dogovoru z Občino Mengeš izvedla Direkcija Republike Slovenije
za vode, ki je v Sloveniji pristojna za urejanje vodotokov. V oktobru pa je občina znova izvedla košnjo razbremenilnika
Pšate od mostu na Kolodvorski cesti do mostu na Jarški cesti. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je povedal: »S sanacijo
brežine in košnjo razbremenilnika zagotavljamo boljšo poplavno varnost v občini Mengeš.«

S posegi v strugo, s suho in grobo vgradnjo kamna, se je izboljšala dinamičnost struge tudi pri manjših pretokih, kar zagotavlja
boljše pogoje za življenje v vodi in ob njej oziroma se ustvarjajo
pogoji za ohranjanje naravnih habitatov ob reki.

V sklopu sanacije brežine se je uredil tudi plato na desni brežini,
kjer je že obstoječ dostop do vode. Naravni plato iz mulja se je
nadomestil z urejenim platojem iz lesenih oblic in proda.

Sanacija brežine Pšate med dvema mostovoma na
Ropretovi cesti
Projektno dokumentacijo za sanacijo so pripravili na Direkciji Republike Slovenije za vode, ki je v Sloveniji pristojna za vodotoke in deluje
v okviru Ministrstva za okolje in prostor, dela pa je izvedel koncesionar Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik, d. d. Obnova oziroma
ureditev brežine je potekala v okvirni dolžini 140 metrov. Izvajalec je
bil pri obnovi brežine posebej pozoren na spomeniško zaščiten most
nad Varstveno-delovnim centrom INCE. Franc Jerič, župan Občine
Mengeš je povedal: »Obnova brežine je vključevala tudi sanacijo muljastega platoja, ki je sedaj iz lesenih oblic in proda. Do pomladi bomo
sanirali še stopnice in tako zagotovili varen dostop do Pšate v času
praznovanja gregorjevega.«
Projekt sanacije brežine Pšate med dvema mostovoma na Ropretovi
cesti ima dva cilja. Prvi cilj je erozijska zaščita brežin, ki so bile v
spodnjem delu mestoma poškodovane. S tem je zagotovljena tudi
boljša pretočnost vode ob večjih nalivih, ko se v strugi izteka večja
količina meteorne vode in boljša poplavna varnost za vse, ki živijo v
neposredni bližini reke Pšate. Drugi cilj sanacije pa je doseganje bolj
sonaravnega videza in izboljšanje pogojev za vodni živelj. Za uresničitev drugega cilja je Direkcija projekt uskladila z mnenjem organizacije
DOPPS in sledila smernicam ohranjanja narave. S posegi v strugo,
s suho in grobo vgradnjo kamna, se je izboljšala dinamičnost struge
tudi pri manjših pretokih, kar zagotavlja boljše pogoje za življenje v
vodi in ob njej oziroma se ustvarjajo pogoji za ohranjanje naravnih
habitatov ob reki.
Koncesionar je pri izvedbi del minimalno posegel v obrežno vegetacijo. Za zagotavljanje varnosti pri izvajanju sanacije je moral posekati
nekaj dreves, preostalo obrežno zarast pa je skupaj z objekti na območju del ustrezno zaščitil.
V sklopu sanacije brežine se je uredil tudi plato na desni brežini, kjer
je že obstoječ dostop do vode. Naravni plato iz mulja se je nadomestil
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Razbremenilnik Pšate je bil pokošen od mostu na Kolodvorski
cesti do mostu na Jarški cesti.
z urejenim platojem iz lesenih oblic in proda, s tem pa bo omogočen
tudi boljši dostop do Pšate v času praznovanja gregorjevega. Za varen
dostop do Pšate pa bo Občina Mengeš v sodelovanju s koncesionarjem do pomladi sanirala še stopnice do platoja.

Košnja razbremenilnika Pšate tudi v jesenskih
mesecih
Ureditev razbremenilnika Pšate je eden od ukrepov za zagotavljanje
poplavne varnosti v občini. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je
pojasnil: »Občina se vsako leto odloči za košnjo razbremenilnika.
Navadno sta na leto dve košnji, prva pozno spomladi, druga pa jeseni
in tako je bilo tudi v letu 2021.« Razbremenilnik je bil pokošen od
mostu na Kolodvorski cesti do mostu na Jarški cesti.
Razbremenilni kanal Pšate je bil zgrajen za izboljšanje poplavne varnosti naselij Mengeš, Topole in Loka. V primeru povišanega vodostaja
Pšate se lahko povečana količina vode usmeri stran od najožjih delov
struge Pšate, kjer je nevarnost za poplave največja.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

V Občini Mengeš uradna otvoritev prve pametne
sončnice v Sloveniji in začetek vseslovenske akcije
Sonce za otroke
Podjetje Interblock, d. d., je pred sedežem podjetja v občini Mengeš postavilo Smartflower, prvo pametno sončnico v Sloveniji. Postavitev pametne sončne elektrarne Smartflower predstavlja tudi zagon projekta Kluba slovenskih podjetnikov,
projekta Sonce za otroke, ki vpeljuje inovativen pristop doniranja sredstev za spodbujanje podjetništva in trajnosti med
otroki. Na otvoritvi je Franc Jerič, župan občine Mengeš, je poudaril: »Zahvaljujem se podjetju Interblock in SBC – Klubu
slovenskih podjetnikov, da so za postavitev prve pametne sončnice izbrali našo občino. Medtem ko na COP26 na Škotskem
iščejo trajnostne rešitve na svetovni ravni, mi je v čast, da v naši občini predstavljate inovativne rešitve na mikroravni.«

Trak začetka delovanja sončnice in začetka vseslovenskega projekta Sonce za otroke sta
simbolno prerezala Joc Pečečnik, predsednik upravnega odbora podjetja Interblock, d. d.,
ter Franc Jerič, župan občine Mengeš.
Uradna otvoritev pametne sončnice je potekala v sredo, 3. novembra 2021. Trak začetka delovanja sončnice in začetka vseslovenskega projekta Sonce za otroke sta simbolno
prerezala Joc Pečečnik, predsednik upravnega odbora podjetja Interblock, d. d., ter
Franc Jerič, župan občine Mengeš. Pametna
sončnica, ki ima vgrajen sistem zaščite s samodejnim zapiranjem ob dežju ali toči, se
obrača proti soncu ter s pomočjo vgrajenih
sončnih panelov ustvarja električno energijo
povezuje trajnost, tehnologijo, umetnost ter
dobrodelnost in izobraževanje ter je najboljša manifestacija projekta Kluba slovenskih
podjetnikov. Predstavitve pametne sončnice
so se udeležili izvršna direktorica SBC Sonja
Šmuc ter članice in člani upravnega odbora kluba: Martin Jezeršek (Jezeršek gostinstvo), Janko Kuhar (POS Elektronček), Marko Lotrič (Lotrič Meroslovje), Marko Lukić
(Lumar IG), Štefan Pavlinjek (Roto Group),
Alen Šinko (Kovis Group), in Andrea Volenik
(Volenik)
Joc Pečečnik je ob otvoritvi izpostavil: »Ekološke pametne sončnice Smartflower združu-

jejo trajnost, zelene rešitve, visoko tehnologijo, odgovoren odnos podjetnikov do okolja,
v katerem sodelujemo, estetski videz in solidarnost. Ponosen sem, da je pred nami nova
zgodba o uspehu in to v času, ko se srečujemo s skokovitim porastom cen energentov
in je epidemija novega koronavirusa najšibkejše e še bolj potisnila na rob. Hitreje ko se
bomo premaknili na obnovljive vire energije,
bolj bomo odporni na visoke cene. Obenem
pa moramo kot družba stremeti, da odgovorno podjetnost predstavimo tudi otrokom.«
Franc Jerič, župan občine Mengeš je povedal: »Občina Mengeš podpira projekt, ki ima
tako sporočilo trajnosti kot podjetnosti ter
bo spodbujal mlade k iskanju trajnih, okolju
prijaznih rešitev, saj so mladi tisti od katerih
bo odvisna naša prihodnost. Sonce za otroke
je inovativen način doniranja sredstev za aktivnosti povezane z inovativnostjo, trajnostjo
in podjetništvom, ki jih izvajamo ali se bodo
izvajale za otroke v občini Mengeš. Veselim
se dobrega in dolgotrajnega sodelovanja s
SBC - Klubom slovenskih podjetnikov ter
podjetjem Interblock, d. d..«

Nacionalni, vseslovenski projekt Sonce za
otroke, ki se je z uradno otvoritvijo pametne
sončnice začel v občini Mengeš pred
sedežem podjetja Interblock, d. d., je del
dobrodelnega in ekološkega delovanja SBC
– Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje
nadpovprečno uspešne slovenske podjetnike
in na ta način vrača družbi.
Nacionalni, vseslovenski projekt Sonce za
otroke, ki se je z uradno otvoritvijo pametne sončnice začel v občini Mengeš pred
sedežem podjetja Interblock, d. d., je del
dobrodelnega in ekološkega delovanja SBC
– Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje
nadpovprečno uspešne slovenske podjetnike in na ta način vrača družbi. Podjetja, člani kluba, ki bodo donatorji, v sklopu projekta izvedejo nakup, postavitev in priključitev
pametnih sončnic Smartflower v distribucijsko omrežje, SBC pa nato vsa sredstva,
ki so pridobljena s prodajo proizvedene
električne energije, nameni fundaciji Rdeča
žoga oziroma vrača v lokalno skupnost, kjer
je sedež donatorjev..
Besedilo: Tina Drolc za Občinsko upravo
Foto: Studio 37
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OSREDNJA TEMA: Okolje in Urša Koce
Urša Koce, letnik 1978, za bralce Mengšana ni neznana oseba. Njen rojstni kraj, kjer
živi že vse življenje, je Mengeš. Živi v hiši
svojih staršev, je najmlajša od treh sester.
Osnovno znanje je pridobivala v domačem
kraju, srednje v kamniški gimnaziji (naravoslovna smer), izobraževanje pa je zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Grehi proti naravi
so najhujši!
(latinska modrost)
Dogodek, ki je v prvem tednu novembra najbolj vzbujal pozornost
svetovne javnosti, je bil svetovni vrh o podnebnih spremembah v
Glasgowu, kjer naj bi voditelji držav sprejeli nove zaveze za preprečitev
drsenja v katastrofo. Poleg tega smo šestega novembra, naključno ali
ne, obeleževali svetovni dan za podnebno pravičnost. Oboje skupaj je
prav gotovo dovolj velik razlog, da tudi Mengšan tej vse bolj aktualni
temi posveti nekaj pozornosti. Za razgovor o njej se nam je zdela zelo
primerna dr. Urša Koce, naravovarstvenica, znanstvenica in raziskovalka.
No, pokazalo se je, da je za predstavitev njenega obširnega poznavanja
tematike prostor, namenjen prispevku, veliko premajhen, kar pomeni,
da bo treba s pogovorom ob primerni priložnosti nadaljevati. Problemi
bodo aktualni še dolgo časa. Pa še vse obsežnejši za ves živi svet.
8
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»Urša, kako se je zgodilo, da ste se odločili
svoje življenje študijsko in zaposlitveno posvetiti živi naravi?« »Otroštvo sem preživljala sproščeno, v tesnem stiku z domačo vrtnarijo, kjer sem preživela velik del prostega
časa z mamo in očetom, ki sta stari mami
pomagala ohranjati vrtnarsko dejavnost.
Tu se je vame zasejalo seme povezanosti z
naravo. Bivanje v naravi sem vzljubila tudi
med vsakoletnimi počitnicami ob morju. Od
nekdaj me je privlačil svet pod morsko gladino. Med številnimi področji, ki so me zanimala, sem se odločila za študij biologije,
želela sem postati morska biologinja. Študij
sem zaključila leta 2005 z diplomsko nalogo o ekologiji malega deževnika v Ljubljanski kotlini.« Najbrž sem jo nekoliko nerazumevajoče pogledal, pa je pojasnila, da je
mali deževnik ptica, ki gnezdi na neporaslih
rečnih prodiščih, poselil pa je tudi umetno
ustvarjena okolja (gramoznice, gradbišča
itd.). Malo nerodno mi je bilo, ker malega
deževnika ne poznam, pa sem na hitro prelistal nalogo. Prebral sem, da poznamo v Sloveniji tri vrste deževnikov, da mali deževnik
gnezdi tudi v bližnji okolici, npr. ob Kamniški Bistrici, in da je bil že pred dvajsetimi
leti uvrščen na seznam ptičev gnezdilcev kot
ranljiva in močno ogrožena vrsta. V nalogi je
Urša napisala, da obstoj populacije na rečnih prodiščih Slovenije ni možen, če bodo
dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Predvsem je tu mišljen vpliv človeka.
Študentka biologije se je za ornitologijo, torej proučevanje prosto živečih ptic, začela
zanimati že med študijem. »Včlanila sem
se v Društvo za proučevanje in opazovanje
ptic Slovenije (DOPPS), kjer sem izpopolnila
poznavanje ptic ter se srečala s konkretnim
naravovarstvenim delom. Bila sem prostovoljka, pol leta pa v društvu tudi zaposlena.
Nato sem se kot mlada raziskovalka pridružila raziskovalni skupini na Nacionalnem
inštitutu za biologijo, kjer sem leta 2010
doktorirala. Tokrat je bila predmet raziskave ptica repaljščica na Ljubljanskem barju.
To je ogrožena žužkojeda ptica selivka, njen
habitat, življenjski prostor, so travišča, ki
niso obdelana intenzivno, torej niso popasena ali večkrat letno pokošena.«
Od pretežno znanstvenoraziskovalnega dela
se je leta 2011 vrnila k naravovarstvenemu
delu. Zaposlila se na DOPPS-u, kjer kot varstvena ornitologinja deluje še danes. Posve-

Proučevanje repaljščic na Ljubljanskem barju

Nestrokovno obrezovanje dreves

ča se raznolikim temam s področja varstva
ptic in njihovega življenjskega okolja. Seveda je vse to v povezavi s širšo problematiko, njen skupni imenovalec pa so napačni
posegi človeka v naravo. Razlogi za to so

lahko različni: od nevednosti preko neustreznega sistema upravljanja narave do iskanja
čim večjega profita. »Vzemimo na primer
problem vodotokov,« pojasni dr. Kocetova.
»Tematika je zelo obsežna in vpliva na veliko gospodarsko škodo. Zaradi poplav, na
primer. Povezana pa je tudi z življenjskim
okoljem številnih živali, tudi ptic. Nekatere
vrste so zelo ogrožene prav zaradi načina
upravljanja vodotokov. Njihovo urejanje v
preteklosti ni upoštevalo naravnih značilnosti, ekologije vode. Sledilo je skoraj izključno gradbenim smernicam, zaradi česar so
vodotoki stisnjene, zabetonirane ali s kamni
pozidane struge, ki so izgubile naravno dinamiko, strukturno pestrost in biološko raznolikost. Regulacija je omogočila pozidavo hiš
malone do vodnih strug, življenjski prostor
za ptice in druge živali pa je bil s tem malone uničen. Vode niso več čiste in zato ne
morejo biti vir hrane. Zdrave reke in potoki
v okolju pa so kot zdrave žile v telesu: so
bistvenega pomena za kakovostno življenje.
Želim, da se novi pristopi pri urejanju vodotokov, ki upoštevajo naravo, uveljavijo tudi v
našem lokalnem okolju. Pri upravljanju Pšate na primer. Nedavno se je zaključil projekt
ureditve Pšate na Ropretovi cesti. Lahko ga
vzamemo kot primer dobre prakse, ki naj se
nadaljuje tudi v prihodnosti. Pomembno je
vključevanje prebivalcev in njihovega pogleda na vodotok ter njegovo vlogo na življenjsko okolje ljudi.«
Rekam moramo vrniti prostor, ki smo jim ga
nekdaj odvzeli, kajti z gradbenimi posegi se

poplavna varnost še stopnjuje, obenem pa
se slabša ekološko stanje vodotokov ter s
tem uničuje naravo, nadaljuje dr. Kocetova.

Odmirajoča drevesa v gozdu imajo izjemno
pomembno vlogo pri ohranjanju biodiverzitete
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OSREDNJA TEMA: Okolje in Urša Koce

Pravkar izvaljen mladič malega deževnika v gnezdu na golem produ

»Pšato lahko na nekaterih delih revitaliziramo, ne moremo pa ji v celoti povrniti naravne podobe. Tudi stara struga čaka, da ji
posvetimo pozornost. Treba je odstraniti, kar
je odvečnega, jo revitalizirati, skoznjo znova vzpostaviti vodni tok. Obrežna vegetacija
mora postati bogat habitat za različne živalske vrste. Ohraniti je treba kar največji del
naravnih struktur, zlasti pa stara drevesa, ki
imajo še posebno veliko habitatno vrednost.
Odstranjevanje obrežne vegetacije ob vodotokih je sploh eden izmed največjih grehov
nad naravo s številnimi slabimi posledicami,
kot so razrast invazivnih rastlin, izguba naravne utrditve brežin, pregrevanje vode ...«
Sam sem otrok narave, vse življenje povezan
z njo. Zemljo z vsemi drobnimi bitjeci v njej
in tistimi, ki hodijo ali letajo nad njo, skoraj
častim. Iz otroštva se spomnim neskončne
hvaležnosti staršev zemlji, ki nas je preživela ter nas včasih bolj včasih manj radodarno
nagradila za ves naš trud in kaplje znoja. Še
se spomnim, kako se je mati zahvaljevala
'ubogi naši njivici' za njeno dobroto. Danes
so podobe neskončne pestrosti narave mnogokje v Sloveniji v marsičem le lep spomin.
Skrbno obdelane površine na ravninah in
po bregovih, različnih barv in oblik, vsaka
svet zase in vendarle druga drugi podobne.
V zraku in po grmovju jate razposajenih ptic,
v travi polno malih živalic, ki so begale sem

in tja ter se skrivale, da niso prehitro postale
hrana večjih. Vse manj jih je, ugotavljam.
»Res je, žuželke, ptice in druge vrste izginjajo, to potrjujejo zbrani podatki,« mi pritrdi
dr. Kocetova. »V Sloveniji imamo najdaljše
serije podatkov za ptice. Med njimi dramatično upadajo ptice kulturne krajine, zlasti
vrste, vezane na ekstenzivne travnike, ki
niso gnojeni in se kosijo enkrat, največ dvakrat letno, pozno v sezoni. Le-ti omogočajo
veliko pestrost rastlin, ta pa biološko raznolikost. Nov način kmetovanja ni naklonjen
biodiverziteti. Številne manjše obdelane površine so postale velika intenzivno obdelana
polja, agrarne puščave. Intenzivna raba raznih kemikalij vodi v sterilnost tal, kar pa ne
omogoča življenja raznih bitij. To moramo
spremeniti. Vzdrževati moramo bivališča živalskih vrst, da jim je omogočeno preživetje.
V naši lokalni skupnosti imamo na svojem
pragu pravo naravno bogastvo, pa se tega
ne zavedamo dovolj.«
Modreci in učenjaki so imeli v človeški zgodovini zelo spoštljiv odnos do narave. Zavedali so se njene moči in neizmerne vrednosti. Albert Einstein je na primer dejal:
Poglej v naravo in vse boš bolje razumel.
Viktor Hugo: Žalostno je pomisliti, da narava govori in da je človeški rod ne posluša.
Lev N. Tolstoj: Biti z naravo, jo gledati in se
z njo pogovarjati je resnična sreča. Edwin

Sečnja mejic in preoravanje travnikov v njive so glavni dejavniki upada populacij ptic in nasploh
biodiverzitete v kulturni krajini
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Med obročkanjem vrtnih strnadov na Učki

W. Teal: Če bi moral izbrati prizore, zvoke
in vonjave, ki bi jih od vseh radosti na svetu
najraje doživel na svoj zadnji dan na zemlji,
bi izbral tele: vedro žvrgolenje ščinkavca ob
zori, vonj bora v opoldanski vročini, samoten klic gosi, pogled na kačjega pastirja, ki
se lesketa na soncu, glas drozga globoko v
temačnem večernem gozdu in belo katedralo iz oblakov, ki mirno plujejo po nebu …
O naravi se da pogovarjati in odpluti v neskončnost, se zasanjati in odpočiti, dobiti od
nje moč in voljo do življenja. Vendar: Narava
ima svoje zakone, pravi latinska modrost. Pa
človek to upošteva? Ali pa mu je nadutost
zaradi občutka, da zmore vse in še več, da
obvlada naravne sile in jih izkorišča sebi v
prid, povsem zameglila razum, patološki
pohlep po dobrinah pa ga poriva v brezno
propada?
O tem so se v Glasgowu (spet) pogovarjali
voditelji držav, da bi se dogovorili o nujnih
ukrepih. Pa so se? Bodo države zmanjšale
podnebno segrevanje? Za koliko? Nujno bi
bilo za dve stopinji čim prej, a kaže, da so
največje države onesnaževalke pripravljene
zmanjšati segrevanje za veliko manj, pa
še to čez nekaj desetletij. A je videti, da je
mladim z vseh delov sveta, njihov glas je
postala okoljska aktivistka Greta Thunberg,
cinizma in pohlepa bogatih dovolj: »Vse, kar
slišimo, je blablabla. Zeleno gospodarstvo:
blablabla. Omejitev segrevanja: blablabla.
To je vse, kar slišimo od naših t. i. voditeljev.
Besede, ki lepo zvenijo, vendar doslej niso
pripeljale do ukrepanja. Naše ambicije in
upanje tonejo v praznih obljubah. Ne moremo dovoliti, da ljudje na oblasti odločajo, kaj

Opuščanje tradicionalne rabe prostora na krasu vodi v zaraščanje izjemno pestrih kraških travišč

je naše upanje. Upanje ni blablabla. Upanje
vedno prihaja iz ljudi.« Prekipelo je tudi
Antoniu Guteresu, generalnemu sekretarju
OZN. »Čas je, da rečemo: dovolj. Dovolj je
nasilja nad biotsko raznolikostjo. Dovolj je
ubijanja samih sebe z ogljikom. Dovolj je
ravnanja z naravo kot s straniščem. Dovolj
je sežiganja in vrtanja in rudarjenja še globlje. Kopljemo si lasten grob ... Armada za
podnebno akcijo, ki jo vodijo mladi ljudje, je
neustavljiva. Povečuje se. Glasnejša postaja. Zagotavljam vam, da se ne bo umaknila.
In jaz sem z njimi.«
Sogovornico prosim, da pove svoje mnenje
o vprašanju, ki mi že dolgo ne da miru. Namreč: Ali je gospodarska rast države odvisna
od stopnje skrbi za okolje? Videti je, kot da
je višja raven zdravja okolja ovira za razvoj
gospodarstva, za rast čudodelne kratice
BDP. Politiki se s tem radi kitijo, pri tem pa
državljanom ne povedo, da na splošno blagostanje to morda sploh ne bo vplivalo. Pod
vplivom poslovnih lobijev zavajajo, da je
visoka poraba prebivalstva koristna; to pomeni nakupi vseh potrebnih in nepotrebnih
reči, ki po preteku uporabnosti postanejo
breme okolja v obliki kupov odpadkov. Torej:
je okolje bolj zdravo, če je nižji materialni
standard? »Da, povezava med standardom
in okoljem obstaja. Po nekaterih virih naj bi
bila več kot polovica svetovnega BDP neposredno odvisna od naravnih ekosistemov.
Visok BDP je rezultat večjega izkoriščanja
naravnih dobrin, kar pomeni, da imajo bogatejše države praviloma slabše ohranjeno
naravo. Hkrati pa nizek BDP ni zagotovilo
za ohranjeno naravo, saj v globalističnem tržnem sistemu močne države na veliko izkoriščajo revne, največkrat na račun njihovega
okolja. Iz vsega tega tudi sledi, da nadaljnji
nevzdržen razvoj prej ali slej vodi ne le v
poglabljanje okoljske krize, ampak tudi v gospodarski zlom. Obstajajo rešitve, vendar se
mora človeštvo oz. njegovi voditelji najprej
zediniti o ciljih,« pove dr. Kocetova.
Gromozansko težka naloga, si mislim. Spri-

terem bi imela dr. Urša Koce še veliko povedati, česar še ne vemo, ali pa vemo, pa
se nam ne zdi vredno o tem razmišljati, kaj
šele ukrepati, še dva spleta nežnih, milozvočnih misli.
Prvi: Kdaj ste se nazadnje bosi sprehajali
po travi? Da ste začutili njeno mehkobo ali
pa ostrino, ko že dalj časa ni deževalo? Kdaj
ste nazadnje čutili zemljo med nožnimi prsti, kdaj vas je nazadnje oplazila praprot?
Slišite petje ptic ali pa je edina glasba tista,
ki prihaja iz slušalk, ki ste si jih pred sprehodom potisnili v ušesa? Obnovite pristen
stik z naravo. (Dušan Klenovšek, biolog iz
Kozjanskega naravnega parka)

Med izletom v okviru akcije »Za naravo ob Savo« ob protestu proti gradnji novih hidroelektrarn
na Savi.

čo dejstva namreč, da se je težko spomniti,
o čem smo se, svetovno gledano, v zadnjih
desetletjih sploh o čem pomembnem lahko zmenili. Mora biti bližajoča se katastrofa
še bolj očitna? Ali pa morajo mladi, ki jim
grozi življenje v onesnaženosti, čim prej dobiti možnost odločanja? Preden bodo postali
stari in bo tudi njim vseeno?!
Za prijetnejši zaključek tega sestavka, v ka-

Drugi: Ljuba narava, ostani prijazna ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom, kjer
živimo. Ti si pljuča, s katerimi dihamo. Ti si
raj, s katerim se veselimo življenja ob cvetju
in pticah. Ostani prijazna nam ljudem, ljuba
narava. Phil Bosmans)
Besedilo: Branko Lipar
Foto: osebni arhiv dr. Urše Koce

Mladi sredozemski vranjeki pred Sečoveljskimi solinami
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Grajski večer pesmi in poezije
Dolgi sončni, poletni dnevi so se skrčili in spremenili v deževne in vetrovne jesenske dni z dolgimi večeri. Nekateri jih
preživljamo pred TV, nekateri ob branju zanimive knjige, ki nam jo je priporočil znanec, drugi pa ...? Kakorkoli že, daljši
jesenski dnevi so najlepši v dobri družbi s prijatelji in znanci, ob dobri glasbi, poeziji in če je še ambient primeren dogodku,
je to lahko res nekaj lepega.
nagradili nastop vsakega izvajalca posebej, na
koncu predstave pa z dolgim aplavzom izrazili
zahvalo in priznanje vsem nastopajočim in organizatorici prireditve.
Na zaključku lepega kulturnega dogodka se je
avtorica predstavljenih knjig, Frančiška Hunjet
gostom in drugim obiskovalcem zahvalila za
udeležbo in jih povabila na skromen prigrizek
in kozarček pijače. Mengeški župan g. Jerič pa
se je zahvalil vsem izvajalcem in organizatorici
za lep kulturni večer ter naši pisateljici podaril
šopek svežega cvetja.
Zahvala avtorice vsem prisotnim
Turistično društvo Dobeno je s pomočjo občine
Mengeš v četrtek, 7. oktobra, v gradu Jablje
pripravilo lep in pester kulturni večer s pesmijo
in poezijo. Povod za ta praznični dogodek pa
je bila predstavitev druge in tretje knjige poezij
naše dobenske avtorice Frančiške Hunjet; “In
beseda je meso postala” in “Jeseni rože ponovno cvetijo”. Prva knjiga, ki jo je Francka izdala
septembra 2019 "Moje življenje na papirju", je
bila posvečena njenemu očetu in je bila predstavljena na Dobenu oktobra istega leta. Svojo
drugo knjigo poezij pa je posvetila svojim sinovom. "Oni so bili zdravilo za vse, kar se je
slabega zgodilo," je povedala ob izdaji. Čeprav
je bila druga knjiga izdana že junija 2020, zaradi koronskih ukrepov predstavitve teh pesmi
nismo mogli izvesti na način, ki si ga dogodek
zasluži. Letos julija meseca je Francka izdala že svojo tretjo knjigo svojih poezij “Jeseni
rože ponovno cvetijo”. Že naslov pove, da v
vsakem obdobju življenja cvetijo rože. "Tiste,
ki cvetijo jeseni, je treba še posebej negovati,"
piše v njeni tretji knjigi. V turističnem društvu
smo se dogovorili, da letos, ko so protikoronski
ukrepi malo popustili, pripravimo predstavitev
obeh knjig. Ko smo o nameri govorili z našim
županom g. Jeričem, je z veseljem podprl naš
Skupina RŽ je navdušila prisotne
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Besedilo in foto: Tone Vidrgar
namen in predlagal, da skupaj organiziramo ta
kulturni dogodek v gradu Jablje.
Tako smo se dogovorili, da se občina domeni
za najem poročne dvorane in pokrije stroške
najema, TD Dobeno pa pripravi in financira
izvedbo tega dogodka. Naša kulturna animatorka Meta Selan je v dogovoru z avtorico
pripravila pester kulturni večer z zelo všečnim
programom, v katerem so nastopili mladenič
z Dobena, ki je vzljubil saksofon, Oskar Brlec,
popularna pevska skupina RŽ iz Loke, Ela Stopar, nadarjena mlada dobenska violinistka,
ženska pevska skupina “The Punce”, ki jih vodi
Alenka Gotar, in svetovni popotnik, orgličar samouk in tudi Dobenec Tone Burgar. Pesmi iz
Franckine zbirke knjig pa je občuteno vpletala
v program in pripovedovala priznana gledališka in filmska igralka, voditeljica in pevka Lara
Jankovič. Program je povezovala Jana Ručigaj.
Čudovit kulturni večer v baročnem ambientu
poročne dvorane gradu Jablje, ki so se ga udeležili tudi naš župan Franc Jerič, njegov trzinski kolega Peter Ložar, predsednica TD mengeš
Zorka Požar, predsednica TD Kanja Trzin Dunja
Špendal in še nekateri vidni gostje, je navdušil
vse prisotne, ki so se v lepem številu udeležili
kulturnega dogodka in s spontanim aplavzom

Orgličar Tone Burgar
Mlada violinistka Ela Stopar

Postani prostovoljec v
Domu počitka Mengeš
V Domu počitka Mengeš in v enoti Trzin si prizadevamo
za čim boljšo povezanost stanovalcev z zunanjim okoljem,
zato vljudno vabimo zainteresirane osebe vseh generacij, da
namenijo del svojega prostega časa prostovoljski dejavnosti.

li, da skupaj v našem Domu počitka Mengeš organiziramo zanimivo
predavanje z naslovom Invalidi v zgodovini sveta. Izvajalec bo Igor
Mravlje, ljubitelj zgodovine in publicist, ki je pripravil platformo vseh
pomembnih invalidov od antike pa do danes. Tako bodo udeleženci
predavanja spoznali številne invalide, ki so uspeli na področju znanosti, politike, kulture in športa. Predavanje bo trajalo približno 1
uro in bo popestreno s prezentacijo, fotografijami, videoposnetki in
glasbenimi podlagami.
Na predavanje Invalidi v zgodovini sveta vabimo prostovoljce kot vse
zainteresirane posameznike, ki vas ta tematika zanima.
Kdaj? V četrtek, 18. 11. 2021, ob 10. uri v Domu počitka Mengeš,
Glavni trg 13, pritličje – klubska soba.
Prijave zbiramo do zapolnitve mest.
Kontakt: Tatjana Prašnikar Đuran, koordinatorica prostovoljcev
E-naslov: tatjana.prasnikardjuran@dpm.si, mobi št.: 051 327 317.
Prijazno vabljeni!
Besedilo in foto: Tatjana Prašnikar Đuran

Možnosti in potrebe za prostovoljsko delo v domu so za naslednje
aktivnosti: vodenje pogovorne skupine (= skupine starih ljudi za samopomoč), organiziranje in vodenje družabnih iger za stanovalce,
vaje za urjenje spomina, glasbene urice, vodenje molitvene skupine,
pomoč pri hranjenju, branje, individualno družabništvo, spremljanje
stanovalca po opravkih zunaj doma (trgovina ipd.), spremljanje in
usmerjanje oseb z demenco, sodelovanje s stanovalcem pri manjših
zaposlitvenih dejavnostih, pomoč pri organizaciji raznih prireditev,
sodelovanje v programu terapije – aktivnosti s pomočjo živali.
Trenutno imamo sedem stalnih prostovoljk in prostovoljcev, ki redno
prihajajo v naš dom in stanovalcem kot tudi sebi obogatijo skupaj
preživeti čas. Poleg njih pa je tudi nekaj takšnih, ki nas vsake toliko
časa presenetijo in popestrijo življenje v domu, kot je npr. igranje na
harmoniko.
Prostovoljstvo je obveznost in odgovornost, prinaša pa tudi veliko
zadovoljstva in veselja, čeprav ni vedno enostavno. Motivacija, da
naredimo nekaj dobrega za drugega in s tem tudi zase, je tista, ki poganja to kolo prostovoljstva, da posameznik na tej poti vztraja. Večini
prostovoljcev predstavlja prostovoljsko delo pomemben del njihovega
življenja, saj za njimi stojijo osebe z imeni in obrazi, s katerimi se
spletejo prijateljske vezi.
Prostovoljci in prostovoljke s svojo srčnostjo in skrbjo za druge pomembno prispevajo k dvigu kakovosti življenja stanovalcev. Veseli
bomo, če se nam pridružite.
Za več informacij se obrnite na koordinatorko prostovoljcev Tatjano
Prašnikar Đuran.

Vabilo na predavanje »INVALIDI SVETA«
Že nekaj let v Domu počitka Mengeš sodelujemo s prostovoljkami iz
Združenja invalidov – Forum Slovenije. Iz Združenja so nam ponudi-

Foto: Sara Klopčič
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MENGEŠKI UTRIP
bomo v tednu otroka napolnili voziček s knjigami, primernimi za starost otrok. Skupaj z otroki smo knjige pregledali in prebrali zgodbice.
V četrtek smo imeli kulturni dan, ogledali smo si predstavo gledališča
FRU-FRU z naslovom Štirje letni časi.
V petek nam vreme ni bilo naklonjeno, da bi lahko odšli na pohod na
Mengeško kočo, zato sva jim pripravili gibalni poligon v avli. Za ogrevanje smo zaplesali rajalno igrico »potujemo v Rakitnico«, nato pa so
otroci telovadili po različnih gibalnih postajah.
Tako je minil teden poln dogodivščin in otroškega veselja.
Besedilo: Tanja Brlec
Foto: Mateja Bučič Jakopin

Popestritev dejavnosti
ob Tednu otroka v
enoti Gobica – skupina
Medvedki
Prvi teden oktobra je za otroke še posebej pomemben, saj
takrat obeležujemo Teden otroka. Ta teden je bil v skupini
Medvedki še posebej pester, zabaven, zanimiv in igriv, saj
smo veliko ustvarjali, se igrali, peli, se gibali …

Ponedeljek smo začeli bolj umetniško usmerjeni, otroci so namreč
ustvarjali s tušem. S pihanjem so ustvarili jesenska drevesa, saj namreč sled tuša ustvari čarobne in edinstvene črte, ki so ponazarjale
veje drevesa.
V torek smo pekli zdrave piškotke. Ker je zdrava prehrana res zelo
pomembna za naše zdravje, sva se odločili, da bomo naredili piškotke
iz samo treh zdravih sestavin (ovseni kosmiči, jedilna čokolada in banana). Otroci so bili nad piškotki zelo navdušeni.
V sredo je prišel na obisk voziček s knjigami. Letošnja prednostna naloga našega vrtca je »Zgodbe nas povezujejo«. Zato smo se odločili, da
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Foto: Sara Klopčič

OGLASI - OBVESTILA
KNJIŽNICA MENGEŠ – DOGODKI V NOVEMBRU

PRAVLJIČNE URICE

za predšolske otroke od 3. leta dalje

Infrastrukturni center Jablje
Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu

prijava na: menges@dom.sik.si / 01 7237 374

Vsak dan sveže mleko v

PUSTOLOVŠČINA BIBI IN GUŠTIJA
igrana predstava za otroke od 3. leta dalje

v AIA Mladinskem centru Mengeš

na IC Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije.
Deluje 24 ur/dan, 7 dni/teden

brezplačne vstopnice prevzamete v Knjižnici Mengeš od 15. 11. dalje

IZDELOVANJE ADVENTIH VENČKOV
Z URŠO JANEŽIČ – MOM'S

Cena 1 l mleka je 1 EUR.

Možnost plačila s kovanci ali s plačilno kartico za
mlekomat, ki jo lahko kupite na blagajni IC Jablje.

ustvarjalna delavnica za odrasle

Ugodnost: ob nakupu kartice

obvezna prijava na: menges@dom.sik.si / 01 7237 374

za 30 EUR prejmete 33 l mleka.

Informacije:
T: 01 560 74 00
E: prodaja@kis.si
www.kis.si

ČAROBNI ADVENT
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Knjižnica Mengeš

v mesecu novembru vabi na ogled
slikarske razstave

ustvarjalna delavnica za odrasle

obvezna prijava na: menges@dom.sik.si / 01 7237 374
Obisk dejavnosti za starejše od 15. let je mogoč ob izpolnjevanju pogoja PCT.

OBVESTILO
OBVESTILO RDEČEGA KRIŽA
Ob koncu meseca oktobra so se na območju občine Mengeš
pojavili posamezniki, ki v imenu Rdečega križa po domovih
zbirajo prostovoljne denarne prispevke.
Rdeči križ vsem občanom sporoča, da prostovoljnih
prispevkov nikoli ne zbirajo po domovih. Izjema so le letne
članarine, ki pa jih na terenu zberejo članice s potrjeno
dokumentacijo.
Občane naprošajo, če naletijo na katerega od posameznikov,
da od njega najprej zahtevajo potrjeno legitimacijo Rdečega
križa in jim ne izročajo denarja. Če pride do težav, naj se
obrnejo na pristojne organe pregona.
Rdeči križ / OO Mengeš

Spoštovani, obveščamo vas, da letos
tradicionalnega srečanja starejših občanov
zaradi trenutnih zdravstvenih razmer ne bo.
Sredstva, namenjena dogodku, se bodo
uporabila za pomoč socialno ogroženim
družinam v občini.

Rdeči križ
OO Mengeš

Franc Jerič,
župan Občine Mengeš
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LOKA PRI MENGŠU

Aktivnosti v PGD Loka pri Mengšu oktobra 2021
Oktober je že vrsto let obeležen kot »mesec varstva pred požarom«. S tem motom poskušamo vsaj malo opomniti vse nas,
da je veliko možnosti, ko majhen ogenj lahko hitro preraste v (velik) požar. Zato je na nas, da skrajno previdno in razumno
ravnamo z vsem, kar je vnetljivega okoli nas oziroma pri našem vsakodnevnem delu. Jesen in zima sta obdobji leta, ko nam
prav ogenj prinaša toploto, ki nam je še kako potrebna. Da toploto dobimo brez zapletov, pa je naloga vseh nas in vzdrževalcev, da so kurilne naprave brezhibno pripravljene za varno obratovanje preko zime.

Ob požaru – dimu v hiši na Glavičevi ulici

Na gasilsko reševalni vaji v Topolah

Uprava za zaščito in reševanje Slovenije in GZ Slovenije vsako leto
dasta poudarek zgoraj navedenemu motu z izbrano vsebino. Letošnja je bila: »Po potresu lahko tudi zagori!« Tudi v takih razmerah
moramo razsodno ravnati z ognjem, da se naravna nesreča ne
sprevrže v še hujšo obliko.
Sicer je oktober zaznamovan s številnimi tematskimi dnevi, ki trkajo na našo zavest po medsebojnih odnosih in sožitju ter ohranjanju narave.
V prvih dneh novembra pa so naši spomini in misli usmerjene
predvsem k našim pokojnim bližnjim, vaščanom, prijateljem in žrtvam nesmiselnih vojn. Prav v ta namen po grobovih in ob pomnikih zagorijo plamenčki sveč (tudi to je ogenj), ki oživijo spomine
na njih in z njimi preživeti čas.
Letošnji oktober je bil v naših vrstah kar prepreden z različnimi
dogodki in dejavnostmi.

•
•
•

Operativa in izobraževanje:

Ostali dogodki:

•

•

•
•

16

•

reševanja na Igu. Udeležil se je in ga uspešno zaključil član
Miha Jerič;
16. 10. so se na Mentorijadi 2021 srečali mentorji gasilskih
društev, ki sodijo v Regijo Ljubljana III. Srečanje je bilo v
Veliki vasi.
21. 10. so člani operativne enote izvedli pregled dostopnosti
in funkcionalnosti hidrantov v Loki, Jabljah in na Dobenu;
22. 10. smo priredili t. i. »gasilski dan« na športnem igrišču
v Loki;
29. 10. poziv iz klicnega centra, da se kadi iz stanovanjske
hiše na Glavičevi v Mengšu. Enote vseh treh društev so s hitro
akcijo preprečile, da bi prišlo do večje škode. Domnevno je
šlo za napako na peči za ogrevanje, pri čemer je prišlo do
nekontrolirane količine goriva v kurišču in s tem posledično
do nepopolnega izgorevanja in zadimljenosti celotne stavbe.

1. 10. v poznih večernih urah sodelovanje v gašenju požara
na osebnem vozilu, na parkirišču pod Gobavico; sodelovale so
enote vseh treh društev;
13. 10. skupna vaja društev GZ Mengeš na gospodarskem
objektu v Topolah;
14. do 16. 10. tečaj za tehničnega reševalca v IC zaščite in

Mengšan – november 2021

•

17. 10. je bila sveta maša za pokojne in žive gasilce v cerkvi
sv. Primoža in Felicijana v Loki. Mašo je daroval župnik g.
Marko Košir, udeležili pa so se je člani vseh treh društev iz
GZ Mengeš ter PGD Jarše – Rodica in PIGD Lek Mengeš ter
številni vaščani.
29. 10. smo s petimi gasilci sodelovali na njihovem dnevu

Mentorji pri izvedbi nalog

Sv. maša za pokojne in žive gasilce v cerkvi sv. Primoža in
Felicijana

Pregled hidrantov na Dobenu

Izdelki mladih loških gasilcev za noč čarovnic

•
•

odprtih vrat. Šlo je za prikaz izvedbe vrvne žičnice. Mladi iz
PGD Topole so bili navdušeni in se veselo spustili po njej;.
30. 10. smo sodelovali na spominski slovesnosti pred dnevom spomina na mrtve pri spomeniku žrtev vojne v Loki;
30. 10. so mentorji mladih privabili naraščajnike na delavni-

co, kjer so izdelovali strahove iz buč in imeli poslikavo obraza
za »noč čarovnic«.
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu
Mengšan – november 2021
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Gasilski oktober v Topolah
Oktober je tradicionalni mesec požarne varnosti, v katerem gasilci z različnimi prikazi in nastopi skušamo v čim večji meri
predstaviti svojo dejavnost širšemu krogu občanov. Namen takšnih predstavitev je predvsem ozaveščanje občanov o pomenu varstva pred požari in drugimi nesrečami, z določenimi praktičnimi prikazi pa tudi, kako si ob morebitnih nesrečah
lahko pomagajo sami.
V Topolah je dejavnosti ob mesecu oktobru začela tekmovalna ekipa
veteranov, ki se je v soboto, 2. oktobra, udeležila meddruštvenega
tekmovanja v Študi. Tekmovali so v dveh tekmovalnih disciplinah,
in sicer v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti ter v izredno močni
konkurenci osvojili zelo dobro šesto mesto, kar je dobra popotnica
za izbirna tekmovanja v letu 2022, ki bodo štela za nastop na državnem tekmovanju.

Reševanje izpod bremena

Ekipa veteranov na tekmovanju v Študi
V četrtek, 13. oktobra, so bile Topole preplavljene z različnimi gasilskimi oddelki, saj je poveljstvo društva pripravilo veliko gasilsko-reševalno vajo, na kateri so sodelovale gasilske enote iz petih gasilskih zvez, in sicer GZ Mengeš, Kamnik, Domžale, Komenda ter
Vodice. Vaja je imela obširen scenarij, saj je obsegala ukrepanje
ob požaru na gospodarskem poslopju, dovod vode na požarišče na
daljšo razdaljo, tehnični poseg ob reševanju ukleščenega gasilca
izpod bremena, reševanje ob prometni nesreči in ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo.

Prometna nesreča

Nesreča z nevarno snovjo

Gašenje objekta

18
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Posamezne nastope so pozorno spremljali ocenjevalci vaje, ki so ob
zaključku podali strokovno oceno, ki je temeljila na oceni pristopa
k posameznim nalogam. Splošna ocena je bila pohvalna, saj so
posamezni pristopi in izvedbe nalog potekali v skladu z operativnimi

taktičnimi postopki, podane pa so bile nekatere usmeritve, ki bodo
lahko koristno uporabljene ob morebitnih resničnih dogodkih. Vajo
si je ogledal tudi župan občine Mengeš Franc Jerič, ki je pohvalil

strokovno znanje in dobro pripravljenost prisotnih gasilcev, za udeležbo pa se je vsem zahvalil tudi predsednik domačega gasilskega
društva Franc Hribar.

Nagovor župana Franca Jeriča ob zaključnem postroju
Dejavnosti so se nadaljevale v petek, 29. oktobra, ko je društvo
pripravilo Dan odprtih vrat, tokrat v Športnem parku Topole in pri
kapelici sv. Lucije. Zanimiv program je obsegal predstavitev društvenih vozil in gasilske tehnike, Janez Ravnikar iz PGD Homec
je predstavil temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja,
kar so navzoči lahko tudi sami preizkusili, prav tako tudi gašenje
z gasilniki, prikazana je bila tudi nevarnost maščobne eksplozije in
pravilno ukrepanje ob takšnem pojavu. Gasilke in gasilci PGD Loka
pri Mengšu so predstavili reševanje z vrvno tehniko, ki je bila zelo
zanimiva, saj so se mladina in odrasli lahko popeljali v reševalnem
sedežu, kar so obiskovalci s pridom izkoristili. Ob koncu pa so gasilci prikazali še gašenje gorečega vozila.
Reševanje z vrvno tehniko

Temeljni postopki oživljanja

Gašenje vozila
Gasilski oktober se je zaključil v soboto, 30. oktobra, v gasilskem
domu, kjer so mladi ob pomoči mentorjev in staršev izrezovali strahove iz buč.
Oktober je tako za nami. Upamo, da smo pred začetkom kurilne
sezone tudi s preventivnimi dejavnostmi in sporočili naše občane
dovolj dobro ozavestili, na kaj morajo biti posebej pozorni, da se izognejo nepotrebnim nevšečnostim, ki jih ob neustreznem ravnanju
lahko prinese zimsko obdobje.
Gašenje z gasilnikom

Besedilo: Janez Koncilija
Foto: Bogdan Urankar, Franc Zabret
Mengšan – november 2021
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Noč strašljivih bučk v Topolah
Zadnje oktobrske dni že vrsto let dvorišča hiš krasijo strahovi izrezani iz buč in letos so znova strašljive bučke krasile tudi
topolska dvorišča. Zato smo poskrbeli v soboto, 30. oktobra, z rezljanjem, dolbenjem in preoblikovanjem buč v gasilskem
domu Topole.
Vsestransko uporabne buče, brez katere si jesenskega časa ne znamo predstavljati, niti praznovanja noči čarovnic, so v soboto zvečer
zasvetile po Topolah. Zasluga gre otrokom, ki so s svojimi ustvarjalnimi idejami in pridnimi rokami rezljali, dolbli in preoblikovali buče
v strašljive svetilke. Mlajšim otrokom so pri tem pomagali starši. Vsi
skupaj, letos v številni zasedbi več kot dvajsetih otrok, smo do noči
izdelali kar 30 strašljivih buč. Da je po vasi zasvetilo toliko buč, se
moramo zahvaliti topolskim gasilcem, ki so poskrbeli, da so nas
buče čakale v gasilskem domu.
Vse izrezane bučke so otroci odnesli domov in tako za nekaj dni
popestrili dvorišča hiš v vse krajših jesenskih dneh.
Besedilo in foto: Špela Batis
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OGLASI - OBVESTILA
Na podlagi 37. člena Statuta Zveze kulturnih društev
Občine Mengeš (ZKDOM) in na podlagi sklepa
Izvršnega odbora ZKDOM objavljamo

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj na
področju ljubiteljske kulture v letu 2021
1. Predlagatelji po tem razpisu so lahko kulturna
društva, ki delujejo v Občini Mengeš, za svoje člane ali
sekcije, in posamezniki, ki lahko predlagajo enega ali
več občanov Občine Mengeš, ki delujejo na kulturnem
področju občine.
2. IO ZKDOM bo zbiral predloge za:
• ZLATO priznanje za izjemne dosežke na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti – nad 25 let dela
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti ali za
življenjsko delo (podeljeno bo eno priznanje);
• SREBRNO priznanje za izjemne dosežke na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti – od 10 do 25 let
dela na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
(podeljeno bo eno priznanje);
• BRONASTO priznanje za 10-letno uspešno delo na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (podeljeno
bo eno priznanje).

VABILO
Vabimo mlade pevke in pevce,
da se pridružijo
mladinskemu pevskemu zboru SVOBODA Mengeš – v ustanavljanju.
Prijave
Prijave za sodelovanje v mladinskem pevskem zboru bodo potekale v novembru 2021. Prijavite
se lahko pevke in pevci iz Mengša in okolice, stari od 15 do 25 let, ki imate posluh in ki vas
veseli petji v mladinskem pevskem zboru.
Prijava naj bo sestavljena v obliki kratkega življenjepisa ( rojstni podatki, naslov bivališča,
status šolanja ali zaposlitve, vrsta glasu ( sopran, alt, tenor, … ), interesne dejavnosti, izkušnje
petja v zborih ali drugih vokalnih skupinah, igranje kakšnega inštrumenta.
Prijave oddajte na elektronski naslov zborovodkinje Uršule Jašovec:
ujasovec@gmail.com do 26.11.2021.
Lokacija in termini vaj
Vaje mladinskega pevskega zbora SVOBODA Mengeš – v ustanavljanju bodo potekale v
pevski sobi v 2.nadstropju kulturnega doma Mengeš - severni vhod
ob ponedeljkih in petkih od 19.00 do 21.00.
Pričetek vaj
Prva spoznavna pevska vaja bo v ponedeljek, 6.12.2021 ob 19.uri.
Program
Program bo sestavila zborovodkinja Uršula Jašovec v sodelovanju z Natašo Banko.
Vprašanja
Vprašanja v zvezi z mladinskim pevskim zborom lahko pošljete na elektronski naslov
zborovodkinje Uršule Jašovec: ujasovec@gmail.com
ali na elektronski naslov predsednice mešanega zbora Svoboda Mengeš:
germana.leben@telemach.net

3. Priznanje ZKDOM lahko prejmejo posamezniki ali
skupine, predvsem za izjemne dosežke ustvarjalnega
in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti. Priznanje je lahko podeljeno
tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem delu,
pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri
delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
pri raziskovalnem delu, pri organiziranju strokovno
svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju
kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in
po svetu, pri publicističnem delu in pri ohranjanju
nacionalne kulturne dediščine.
4. Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati
naslednje:
• podatke o predlagatelju;
• podatke o kandidatu;
• utemeljitev.
5. Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji
v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Vloge
za podelitev priznanj je treba nasloviti na ZKDOM, do
16. januarja 2022, do 12. ure, in sicer na elektronski
naslov: bostjan.svete@siol.net.
IO ZKDOM
Predsednik: Boštjan Svete
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ
URADNE URE:
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Mengšan – november 2021
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DOBENO

Eden ob objektov ne sodi sem

Do kdaj še idila na Dobenu

Tudi na Dobenu smo rezali buče
Z vaščani smo se dogovorili, da letos obnovimo druženje proti koncu oktobra. Pisane
buče na poljih so nas zvabile na prijazno dvorišče Pri Blažu. Primož Premk je v dogovoru s
TD Dobeno nabavil lepo število buč. Drobne,
debele, bolj debele so čakale na naše roke,
ostre nože in seveda domislice v najmlajših
glavicah naših otrok. Obrazi so si bili sicer
podobni, a vsaka buča je zasvetila drugače;
odvisno od tega, kako je bila počiščena no-

tranjost. Postopek rezanja je bil kar zapleten.
Vmes je bilo namreč veliko odmorov za sladkanje z miškami in toplim čajem. Seveda so
pomagali tudi starši. Bilo je veliko zelo majhnih otrok, ki so samo z očmi spremljali, kako
se buče spreminjajo v strašne obraze, čisto
nič podobne človeškim. A jokal ni nihče.
Postopek rezanja je trajal uro in pol. Potem
je Tatjana Ložar v vse bučke vstavila prižgane svečke. In to je bilo to. Strašni obrazi

so v mraku zažareli in obsijali mlade avtorje
in umetnike. Pa saj so fotografije bolj zgovorne.
Nauk današnjega popoldneva: Naši otroci
potrebujejo prostor za igre, spoznavanje in
potrebujejo druženje. To je vzgoja, ki je ne
da šola, ne dom, ne cesta. Verjamem, da
nas bo prihodnje leto še več.
Besedilo in foto: Frančiška Hunjet

Povečan in posodobljen vodohram
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Prenova dela ceste na Dobenu
Ko smo se člani VO na sestanku v začetku leta na občini pogovarjali o prioritetah in možnostih investicij na Dobenu, smo
kar se tiče cestne prenove izpostavili dokončanje ceste na Sp. Dobenu in nadaljevanje rekonstrukcije ceste na Zg. Dobenu
(od Uršiča do konca Dobena – meje z mestno občino Ljubljana).

Eden ob objektov ne sodi sem

Do kdaj še idila na Dobenu

Predstavniki občine so nam povedali, da je
predvidena na obeh lokacijah, zaradi dotrajanosti vodovodnih napeljav, ob prenovi ceste tudi zamenjava hišnih priključkov. To pa
podvoji vrednost predvidenih del, za kar pa
v občinskem proračunu za letošnje leto ni
dovolj finančnih sredstev, ker je bil dobršen
del (omrežnine) sredstev namenjen za obnovo vodovodnega omrežja v občini porabljen
za povečanje in prenovo vodohrama na Dobenu. Tako smo se dogovorili, da se glede
na vrednost razpoložljivih sredstev prenovi
odsek ceste od Ručigaja do Jernejčiča.

Izbranega izvajalca, Gorenjsko gradbeno
družbo Kranj, smo prosili, da nam zaradi
pravočasnega obveščanja in prilagoditve
obveznosti krajanov dovolj zgodaj sporoči
začetek del, a smo obvestilo, da bodo dela
potekala dva dni, v torek, 26. oktobra, in
sredo, 27. oktobra, od 8. ure zjutraj do 17.
ure popoldan, žal dobili šele v petek, 22.
oktobra, sredi dneva (vmes vikend), kar je
pri nekaterih krajanih povzročilo precej nejevolje. Takoj, ko smo prejeli sporočilo, je
TD Dobeno o tem po mailu obvestilo krajane.

Izvajalec je s pripravo del začel že v ponedeljek, kar pa ni oviralo uporabnikov ceste,
tudi med izvajanjem del je izvajalec zagotovil, da bo cesta prevozna za vse nujne primere in po znanih informacijah glede tega ni
bilo težav. Cesta je bila končana v predvidenem roku, naslednje dni pa so delavci urejali še bankine na tem odseku. Prenovljeni
del ceste vsekakor prispeva k večji varnosti
vseh uporabnikov in lepšemu videzu našega
kraja.
Besedilo in foto: Tone Vidrgar
Mengšan – november 2021
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Zborovodkinja Uršula Jašovec med dirigiranjem

Mladinski pevski zbor
SVOBODA Mengeš – v
ustanavljanju
Kulturno društvo SVOBODA Mengeš ustanavlja Mladinski
pevski zbor SVOBODA Mengeš.

Zgodovina ideje
o ustanovitvi mladinskega pevskega zbora SVOBODA Mengeš
V kulturnem društvu SVOBODA Mengeš delujeta mešani pevski zbor
že od leta 1972, folklorna skupina pa od leta 1973. Razvoj družbenih razmer in obilica možnosti udejstvovanja na različnih področjih
povzročajo upadanje članstva pri zboru, zanimanje za ples v otroški
in mladinski folklorni skupini pa narašča.
Zato je že pred leti vzniknila ideja o ustanovitvi mladinskega pevskega
zbora, ki bi združeval mlade, ki zapustijo osnovno šolo in ki so peli v
otroškem in mladinskem zboru OŠ Mengeš pod vodstvom zborovodkinje Nataše Banko. Šolski zbori že vrsto let dosegajo najvišji republiški
kvalitetni nivo, a po zaključku osnovne šole ti mladi glasovi večinoma
utihnejo…

Namen
Mladinski pevski zbor SVOBODA Mengeš - v ustanavljanju je nadaljevanje kvalitetnega dela zborovodkinje Nataše Banko pri vodenju
zborov v OŠ Mengeš. Istočasno pa bo to podmladek mešanega pevskega zbora SVOBODA Mengeš. Občina Mengeš, ki skrbno spodbuja
delo kulturnih društev v občini Mengeš, z rednim financiranjem tudi
omogoča ustanovitev mladinskega zbora.

Zborovodkinja
Zborovodkinjo Natašo Banko smo zaprosili za vodenje novega mladinskega zbora, a žal ji mnoge šolske in zunajšolske obveznosti ne
dopuščajo, da bi prevzela vlogo zborovodkinje novega mladinskega
pevskega zbora. Pripravljena pa je sodelovati pri ustanavljanju mla-
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dinskega pevskega zbora in strokovno sodelovati pri sestavi programa. Za vodenje mladinskega pevskega zbora SVOBODA Mengeš
– v ustanavljanju smo povabili zborovodkinjo mešanega pevskega
zbora SVOBODA Mengeš Uršulo Jašovec, ki je povabilo z veseljem
sprejela.
Zborovodkinja Uršula Jašovec deluje kot skladateljica, glasbena pedagoginja, organistka, dirigentka in pevka. Poleg glasbene pedagogike je magistrirala Summa cum laude v razredu zasl. prof. Pavla
Mihelčiča iz kompozicije in glasbene teorije. Od leta 2018 je članica Društva Slovenskih skladateljev. Je prejemnica večih nagrad,
organizatorka večjih projektov in avtorica številnih kompozicij. Njena
glasba je bila izvajana v ciklu GML, EPK Maribor, Europa Cantat, na
Ljubljanskih zborih, Sozvočenjih, na Naši pesmi, v Zagorju, na festivalu Fens, Brinjevka, na Svetovnih glasbenih dnevih, v Studiu 14,
na festivalu KotorArt, Inédits d’orgue, Aix-en-Provence, Epta, Impuls
in drugih odrih, med drugim tudi v Italiji, Kanadi, Črni gori, Avstriji,
Nemčiji, Srbiji, Ukrajini, na Hrvaškem, v Angliji, Ameriki in Franciji.
Kot dirigentka in umetniška vodja se aktivno udejstvuje že vrsto let.
Leta 2014 je uspešno koordinirala in izpeljala 1. slovenski acapella
festival LaCappella za male vokalne skupine in zbore. V istem letu je
z vokalno skupino Dotik na tekmovanju Vokal.total v Gradcu dosegla
bronasto priznanje, leta 2016 pa z vokalno skupino Encore na istem
tekmovanju srebrno priznanje. Leta 2015 je z MePZ Drouz na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb prejela srebrno priznanje,
leta 2017 pa zlato priznanje s posebno pohvalo žirije za njeno delo
in vodenje zbora. Dirigirala je tudi raznovrstnim večjim sestavom v
Cankarjevem domu, Slovenski filharmoniji in drugje.
Leta 2014 je napisala 1. balet ob 100. obletnici Vitomila Zupana v
produkciji Plesnega Epicentra v Ljubljani, ki je bil izveden v Plesnem
teatru in Španskih borcih. Leta 2018 je svoje delo kot skladateljica
predstavila na seminarju na estonski univerzi v Talinu v okviru festivala Europa Cantat, na festivalu v Aosti pa je komorni zbor Arcova
Feniarco izvedel pod mentorstvom Randalla Z. Stroopea njeno noviteto “Salve Regina”. V letu 2019 je napisala glasbo za gledališko igro
Blaznost na besedilo Nebojše Pop Tasiča, za katero so prejeli nagrado Matiček na Linhartovih dnevih; hkrati pa je bila kot skladateljica
sprejeta v rezidenco festivala d’Aix—En—Provence v Franciji, kjer so
z večkratnimi uprizoritvami pod mentorstvom Anthoniya Heidweillerja izvedli njeno kratko opero “Douceur”. V sklopu društva Slovenskih
skladateljev ima redno izvedena dela na odru Noči Slovenskih skladateljev in Festivala Ljubljane. V letu 2021 je aktivno sodelovala na
festivalu Impuls, kjer je imela več uspešnih uprizoritev njenih skladb.

Učenje rabe računalnika
in pametnega telefona
za starejše na inovativno
prijazen način
Kako v zrelih, poznih letih in v času, ko so sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije del vsakdana in pogosto prezahtevne za starejše, jih kljub temu uporabljati brez
strahu in v lastno zadovoljstvo?

Zborovodkinja Uršula Jašovec

Od jeseni 2019 je Uršula Jašovec zborovodkinja mešanega pevskega
zbora SVOBODA Mengeš.

Lokacija vaj
Vaje mladinskega pevskega zbora SVOBODA Mengeš – v ustanavljanju
bodo potekale v pevski sobi v 2.nadstropju kulturnega doma Mengešseverni vhod ob ponedeljkih in petkih od 19.00 do 21.00.

Prijave
Prijave za sodelovanje v mladinskem pevskem zboru bodo potekale
v novembru 2021. Prijavite se lahko pevke in pevci iz Mengša in
okolice, stari od 15 do 25 let, ki imate posluh in ki vas veseli petji v
mladinskem pevskem zboru. Prijava naj bo sestavljena v obliki kratkega življenjepisa (rojstni podatki, naslov bivališča, status šolanja ali
zaposlitve, vrsta glasu (sopran, alt, tenor, … ), interesne dejavnosti,
izkušnje petja v zborih ali drugih vokalnih skupinah, igranje kakšnega
inštrumenta).
Prijave oddajte na elektronski naslov zborovodkinje: ujasovec@
gmail.com do 26. 11. 2021.

Začetek vaj
Prva spoznavna pevska vaja bo v ponedeljek, 6. 12. 2021, ob 19.uri.

Program
Program bo sestavila zborovodkinja Uršula Jašovec v sodelovanju z
Natašo Banko.
Zbor bo nastopal na občinskih dogodkih, na gostovanjih pri drugih
zborih ter na prireditvah skupaj s folklorno skupino Svoboda Mengeš.

Vprašanja
Vprašanja v zvezi z mladinskim pevskim zborom lahko pošljete na
elektronski naslov zborovodkinje Uršule Jašovec: ujasovec@gmail.
com
ali na elektronski naslov predsednice mešanega zbora Svoboda Mengeš: germana.leben@telemach.net

Projekt Z roko v roki, ki ga izvajata Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (IAT) in Zavod Medgeneracijsko
središče Komenda (ZMSK) v šestih občinah, vključenih v Lokalno akcijsko skupino (LAS) Za mesto in vas: Domžale, Trzin, Mengeš, Vodice,
Medvode in Komenda, nudi enega od možnih načinov učenja uporabe
tako računalnika , kot pametnih telefonov. Projekt je sofinanciran s strani EU Sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za
gospodarstvo.
In kakšen je ta način? Individualni in medgeneracijski pristop: kar pomeni, en mlad dijak ali študent, poučuje enega starejšega. Skupaj določita vsebine poučevanja in pa termine srečanj, tako kot jima odgovarja.
V okviru projekta je na voljo 10 srečanj po eno uro in pol. Tudi kraj
druženja, oziroma poučevanja bomo zbrali skupaj. Za starejše je brezplačno, medtem ko so mladi učitelji plačani.
V kolikor menite, da je takšen način primeren za vas, pokličite na telefon
040 842 776, ali pišite na elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.
si in se prijavite.
Besedilo in foto: Viktorija Drolec, projektna vodja v ZMSK

Članek sestavili: Uršula Jašovec in Germana Leben
Mengšan – november 2021
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Izmenjavi oblačil ni konca
V mengeškem Mladincu se je v soboto, 2. oktobra, ponovno
odvil dogodek Izmenjevalnica oblačil. Vse kaže na to, da
trend narašča, saj se je dogodka udeležilo rekordno število
ljudi.
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Bolezen kot posledica
nepredelanih čustev
V petek, 15. oktobra, smo se v Društvu AIA – Mladinski
center, na predavanju preko aplikacije Zoom virtualno
družili z 18 udeleženci. Predavala je Mateja Kržin, tuina
terapevtka, naturopatinja in učiteljica joge. V uri in pol
druženja smo odstirali tančico, ki povezuje čustva in
bolezni.

V času, ko se okolje burno spreminja, se menja vreme in dnevno
fluktuira število okuženih za koronavirusom, se akcija izmenjave
oblačil vztrajno izvaja dalje (z upoštevanjem priporočil, seveda).
Prvo soboto minulega meseca se je našega dogodka udeležilo rekordno število ljudi, tj. 45 obiskovalcev. Ti vedno prihajajo iz različnih razlogov, pa tudi za nas izvejo iz različnih kanalov. Pregovor
dober glas seže v deveto vas vsekakor drži, saj se o nas sedaj
govori že onkraj meja sosednjih občin. Nam, rednim udeležencem
dogodka je tudi veliko skupnega. Všeč nam je, da so obleke zastonj
in tako dostopne vsakomur, da smo ekološki in tako ne podpiramo
hitre mode ali pa ne mečemo stvari v koš, prav tako pa v prostorih
mladinca najdemo več miru in veselja, kot bi ju utegnili občutiti v
trgovskih centrih ali pa v virtualnih izložbah. Razlogov za udeležbo
na izmenjevalnici oblačil je očitno več kot dovolj.
V prihodnje želimo z dogodkom nadaljevati v rednem intervalu.
Radi bi poudarili, da smo pri selekciji oblačil dosledni in naprej
predamo le oblačila brez napak, nestrgana, neumazana in v dokaj
dobri formi. Tako si želimo, da bi nam prinesli le taka oblačila, kakršnih bi bili veseli tudi sami. Bolje manj, kot več, ali pa sploh nič –
v teh nekaj mesecih izmenjevanja smo namreč nakopičili bogastvo
in tako v prostorih mladinca ustvarili pravo modno skladišče.
Naj vas pot še vedno usmerja v naše prostore in naj vam življenje
dobro služi.
Upam, da se vidimo tudi prihodnjič, če izdam, že v mesecu novembru!

Zavedanje povezave med umom in telesom še zdaleč ni novo. Še pred
300 leti je skoraj vsak medicinski sistem po svetu zdravil um in telo
kot celoto. V 17. stoletju pa je zahodni svet začel razmišljati o umu in
telesu kot o dveh ločenih entitetah in telo obravnavati kot stroj, skupaj
z zamenljivimi, neodvisnimi deli, brez kakršne koli povezave z umom.
Zahodno stališče ima nekatere prednosti, je osnova za razvoj kirurgije
in za zdravljenje poškodb, vendar pa je močno zmanjšalo znanstveno
raziskovanje človekovega čustvenega in duhovnega življenja ter iz tega
naslova prirojene sposobnosti samozdravljenja.
Paradigma dualnosti pa je poleg ločnice med umom in telesom potegnila tudi ločnico med »dobrimi« in »slabimi« čustvi, zato je še toliko
bolj pomembno zavedanje, da slabih čustev NI. Vsako čustvo ima pomembno sporočilo, na primer jeza v nas sproža željo po akciji, strah
nam sporoča, da naj bomo previdni, razočaranje pomeni, da nam je
bilo nekaj kar v življenju nismo dobili, pomembno. Vsa čustva so del
nas. Bolj ko se jih zavedamo in jih sprejemamo, lažje se jim prepustimo, jih obvladujemo in jim dovolimo, da nas nekaj naučijo. Če čustva
niso izražena, se nalagajo v telesu v obliki nemira, strahov, mišične
napetost in psihosomatskih simptomov (glavoboli, bolečine v trebuhu,
visok pritisk). Iz nesnovnega prehajajo v snovno manifestacijo, kar najlažje razumemo, če vemo, da so čustva in posledične misli, kot elektro
– magnetno energija v našem telesu.
V 20. stoletju se je strogi alopatski pogled začel postopoma spreminjati tudi na zahodu. Zdravniki in terapevti so ponovno začeli proučevati
vez med umom telesom in znanstveno dokazovati te zapletene povezave. Ker ima jezik vzhodne medicine ezoterični pridih, so te povezave
razložene nam bližje in sicer tako, da imajo možgani in periferni živčni
sistem, endokrini in imunski sistem, pa tudi vsi organi našega telesa
in vsi čustveni odzivi, ki jih imamo, skupen kemični jezik in nenehno
komunicirajo med seboj. Ta kemični jezik so naši hormoni.
Naši občutki igrajo pomembno vlogo pri tem, kako usmerjamo tok svojih misli, ker misli pomembno vplivajo na naša dejanja. Naša dejanja
oblikujejo našo osebnost.

Besedilo: Tea Vuga
Foto: Dora Smole

Besedilo: Mateja Kržin v sodelovanju z AIA – Mladinskim centrom
Mengeš
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Hortikulturna terapija – z
naravo v objemu sonca in
vetra
V začetku meseca oktobra smo v AIA – Mladinskem centru
Mengeš gostili Nežo Gorše, ki je pripravila predavanje o
hortikulturni terapiji. Kljub nepoznani temi se je virtualnega
dogodka udeležilo kar nekaj poslušalcev.

turna terapija pomeni torej ponovno povezovanje z naravo in pristno
življenje z njo. Ravno tako kot so živeli naši predniki, babice in dedki
V vseh letnih časih lahko v naravi nekaj počnemo. Drevesa res jeseni odvržejo liste, vendar ostanejo živa in v njih potekajo procesi,
da lahko spomladi ponovno zacvetijo v vsej svoji veličini. Naj vas
narava pozdravi negativnih misli in stresa in vam pomaga priti do
dobrega počutja celo leto.
Besedilo in foto: Neža Gorše inž. hort. v sodelovanju z AIA – Mladinskim centrom Mengeš

Hortikulturna terapija je metoda zdravljenja z vrtnarsko dejavnostjo. Hortikultura je namreč veda o vrtnarstvu in cvetličarstvu. Tako
pri hortikulturni terapiji florističen in vrtnarski, uporabni del znanja
kombiniramo z raznimi ustvarjalnimi delavnicami, izobraževanjem,
s telovadbo v naravi ter s poučnimi sprehodi skozi gozd. Bistvo
tovrstne terapije je povezati ljudi z naravo in ohranjanje tovrstnega
stika. Namen terapije je dobro počutje in občutek samozavesti, ki
ga pridobimo na svežem zraku v objemu narave in pri ustvarjanju z
naravnimi materiali.

Foto: Sara Klopčič

Raziskave so pokazale, da ima narava blagodejen vpliv na posameznika in na celotno družbo. Bolje se počutimo v okolju, kjer rastejo
drevesa in trava, kot pa v pozidanih bivalnih površinah. HortikulMengšan – november 2021
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Združeni arabski emirati v
času študija
V petek, 22. oktobra, smo v AIA – Mladinskem centru
Mengeš odpotovali v Združene arabske emirate. Tina
Škorjanc je v okviru potopisnega predavanja, ki je potekalo
preko spleta, pripovedovala o svoji izkušnji študija in
življenja v tej državi na Arabskem polotoku

Tina Škorjanc, foto Anže Lustek
Spoznali smo steklene stolpnice in blišč Dubaja, neskončne puščave
Abu Dabija, popolno prepoved alkohola v Šardži, konje in kamele za
lepotna tekmovanja v Adžmanu, skalna gorovja v Ras Al Khaimah in
Umm Al Quwainu ter lepote Indijskega oceana v Fudžeiri. Predavateljica nam je povedala, kako je doživela nekaj najbolj prepoznavnih
znamenitosti na svetu od Brudž Khalife, najvišje stavbe na Zemlji, do
velikanske mošeje Šejka Zayeda in Ferrari Worlda, kjer domuje najhitrejši vlak smrti na svetu. Prav tako nam je pokazala tisto stran ZAE,
o kateri se manj govori v medijih: kje v puščavi najdemo zelenje, kako
se je v pretežno muslimanski državi počutila kot študentka naravoslovja, kako ZAE spodbujajo razvoj kulturnih dejavnosti in zakaj je kar
80 % prebivalcev tujcev. Udeleženci predavanja so ob koncu postavljali najrazličnejša vprašanja. Zanimalo jih je predvsem, zakaj se je
Tina odločila za študij v Emiratih, kakšni so tam življenjski stroški in
kakšne možnosti javnega prevoza tam obstajajo.
V okviru projekta, ki smo ga poimenovali »Zanimiva popotovanja«,
lahko enkrat do dvakrat na mesec preko zooma prisluhnete popotniškim dogodivščinam in doživetjem med študijem v tujini. 12. novembra nam bo Zoran predstavil popotovanje Transibirska železnica,
Tina pa nam bo 26. novembra predstavila svoja doživetja s poletne
šole na Grenlandiji.
Pridružite se nam, dobrodošli tudi s svojimi komentarji in vprašanji,
ki jih lahko na naših predavanjih vedno postavite v klepetalnico ali
v živo.
Besedilo in foto: Tina Škorjanc v sodelovanju z AIA – Mladinskim
centrom Mengeš
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Nova podoba
društvenega prostora in
prva interna razstava v
njem
Likovno društvo ima letos rojstni dan, četrt stoletja obstoja in njegovega delovanja. Kar je primeren čas, da društvo
dobi darilo.

Svoj začetni korak sem usmerila v novo podobo društvenega prostora.
Bil je kar velik in obsežen projekt. Skupaj s člani smo se pridno in zavzeto lotili načrta, podali ideje o umestitvi opreme, začeli pospravljati in
odstranjevati odvečne stvari. Po nekaj mesecih nam je uspelo pospraviti celoten prostor, arhivsko dokumentacijo in ga osvežiti z novo opremo.
Ob posluhu župana in pomoči Občine Mengeš je prostor zasijal v novi
podobi. Zadihal je tudi s svežino na novo pobeljenih sten, nam pa se je
uresničila dolgoletna želja.
Za kar smo županu Francu Jeriču zelo hvaležni. Tako bo naše ustvarjanje lažje in v prihodnje bodo lahko naše umetnine stalno krasile stene.
Z našo prvo interno razstavo se je predstavil naš član Aleš Koman, ki je
svojo razstavo opisal z besedami:
Razstava je mini retrospektiva, pregled zadnjih dvajsetih let. Starejša
dela so žanrski motivi, kombinacije skupine portretov v različnih situacijah, v gostilni, pri kartanju.
V novejših delih zavzemam kompozicijski pristop k portretu, figuri, krajini z manj detajli, slikanju barvnih ploskev v celoto, ki zaživi ob pogledu
z nekoliko daljše razdalje.
Besedilo: Helena Testen, predsednica Likovnega društva Mengeš
Foto: Emi Rodica
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Mengeška godba na komemoracijah v Loki.

Jesenski utrip Mengeške
godbe in priprave na
novoletni koncert
Mengeška godba tudi v jeseni ne miruje. Dvakrat tedensko imamo redne godbene vaje, vmes pa zaigramo tudi na
kakšnem dogodku, ki so sicer še vedno v manjšini. Intenzivno se pripravljamo tudi na božično-novoletni koncert, ki
ga bomo, upajmo, lahko letos izvedli v živo. Vse je seveda
odvisno od aktualnih razmer in poteka epidemije.
Naši edini oktobrski nastopi so bili tradicionalni, in sicer igranje na
komemoracijah, ki smo jih letos izvedli že v soboto, 30. 10. 2021,
pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu ter na Zalokah v Mengšu, kjer
smo se poklonili talcem. Nato smo z glasbo pospremili še žalne slovesnosti na mengeškem pokopališču za 1. november oz. dan spomina
na naše rajne.
V mesecu oktobru in novembru se na vajah običajno intenzivno pripravljamo na naš tradicionalni božično-novoletni koncert. Tudi letos
ni nič drugače, le da so časi zaradi pandemije covida-19 še vedno
precej negotovi, z njimi pa tudi realizacija našega koncerta ob zaključku leta. Če bodo razmere dopuščale, bomo božično-novoletni
koncert v soorganizaciji s Turističnim društvom Mengeš in Občino
Mengeš izvedli na Štefanovo, v nedeljo, 26. decembra 2021, v Kulturnem domu Mengeš. Več informacij bo znanih v prihodnji številki
Mengšana, a ker ta izide precej pozno, predvidoma 17. 12. 2021,
spremljajte naše spletne platforme in plakate oz. oglasno desko pri
godbenem domu.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: Ana Per
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Igrane pri talcih. Zaradi trenutnih razmer smo nastopili v manjši zasedbi.

Mengeška godba na komemoracijah v Loki.
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Katarina Stražar postala Namiznohokejske
dvakratna državna
novičke
prvakinja
Zaradi odpovedi državnega prvenstva v spomladanskem
delu za preteklo sezono je 30. državno prvenstvo v namiznem tenisu za člane in članice potekalo v soboto, 23., in
nedeljo, 24. oktobra, v Rakeku. Naša igralka Katarina Stražar je dvakrat stopila na najvišjo stopničko: posamezno in v
kategoriji dvojic z Aleksandro Vovk (NTK Krka).

Zadnji vikend v oktobra sta bila v Kranju odigrana dva velika turnirja v namiznem hokeju, ki so se ju udeležili tudi
člani NHK Mengeš.
V soboto je bilo najprej 15. odprto prvenstvo Slovenije, kjer je nastopilo 36 tekmovalcev iz osmih držav. Slavil je Ukrajinec Marmaliuk, četrti igralec na svetu, od članov NHK Mengeš je najvišje končal
Bernard Škrlep na 18. mestu. Dan kasneje pa je potekalo svetovno
klubsko prvenstvo, na katerega se je NHK Mengeš uvrstil s povabilom
organizatorja. S pomlajeno ekipo sicer nismo bili konkurenčni, vsem
pa nam bo v spominu ostala tekma proti ruskemu klubu Legion NiKi,
za katerega sta igrala aktualni svetovni prvak Galuzo in bivši dvakratni svetovni prvak Borisov, ter senzacionalna zmaga Mojce Škrlep nad
Vaclavom Piklom, svetovnim prvakom v kategoriji nad 55 let, v tekmi
proti češkemu THC Stiga Elites.
Teden pred tem pa smo odigrali tudi Klubski turnir NHK Mengeš za
leto 2021. V dvoboju trenutno najboljših dveh igralcev kluba je slavil
Miha Škrlep.
Besedilo in foto: Bernard Škrlep, NHK Mengeš

Ekipa NHK Mengeš na svetovnem klubskem prvenstvu v namiznem
hokeju: Miha, Bernard, Mojca in Zala Škrlep
Prvo mesto: Katarina Stražar

Na turnirju je nastopilo 68 članov in 27 članic. To je prvi članski
posamični naslov za Katarino.
Čestitke tudi Andražu Avblju za odlično 5. do 8. mesto posamezno,
Andraž in Klemen Jazbič za visoko 5. do 8. mesto v dvojicah, Katarina in Rok Trtnik za 5. do 8. mesto v mešanih dvojicah.
Med 48 najboljših sta se uvrstila tudi Aljaž Frelih in Luka Trtnik.
Ana Tofant je bila žal odsotna zaradi klubskih obveznosti v Franciji.
Tekmovalce in tekmovalko sta vodila trenerja David Orešnik in Natalija Lužar.
Besedilo: David Orešnik
Foto: arhiv NTZS

Najboljši trije na klubskem turnirju NHK Mengeš (Bernard, Miha in
Mojca Škrlep)
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Živa Andrić, Nik Bergant Smerajc, Alen Pestotnik in Timo Šimnovec so
se na državnem prvenstvu v Žireh na ekipni tekmi (do 15 let) veselili
drugega mesta.

Skakalci iz SSK Mengeš
do novih posamičnih in
ekipnih kolajn
Smučarski skakalci iz SSK Mengeš so navduševali tudi prejšnji mesec, ko so na državnih prvenstvih osvajali kolajne
tako v posamični kot ekipni konkurenci. Na ta način so znova
potrdili, da v svojih starostnih skupinah dejansko spadajo v
slovenski vrh.
Najizkušenejši član mengeškega kluba Anže Lanišek si je na zadnji tekmi letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze
(FIS) v Klingenthalu priskakal šesto mesto, v skupni razvrstitvi
poletne različice svetovnega pokala pa je kot najboljši Slovenec
končal na visokem petem mestu.
Da je ta čas pri nas št. 1, je 25-letni Domžalčan potrdil tudi na
državnem prvenstvu v Kranju, na katerem se je veselil zmage.
Anžetovi izvrstni nastopi so kajpak odlična popotnica pred prihajajočo zimo, katere veliki vrhunec bodo olimpijske igre v Pekingu.
Če je mogoče soditi po oktobrskih dosežkih, se uspešna zimska
sezona nasmiha tudi mlajšim skakalcem iz SSK Mengeš. To velja
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tudi za 17-letnega Taja Ekarta, ki je na mladinskem državnem
prvenstvu (do 20 let) na Ljubnem skočil na tretjo stopnico zmagovalnega odra, na članskem državnem prvenstvu v Kranju pa je
zasedel 25. mesto.
Med mlajšimi mladinci (do 16 let) se je z naslovom državnega
podprvaka v Mislinji ovenčal 15-letni Benjamin Bedrač, ki je nato
na moštveni tekmi prispeval tudi pomemben delež k drugemu mestu za ekipo SSK Mengeš, za katero so skakali še Nik Bergant
Smerajc, Alen Pestotnik in Timo Šimnovec. Med posamezniki je
bil 14-letni Nik deseti, 13-letni Alen je pristal na 24. in še ne
14-letni Timo na 27. mestu.
Na državnem prvenstvu za starejše kadete (do 15 let) v Žireh je
zmagal Nik Bergant Smerajc, njegov uspeh pa je s četrtim mestom dopolnil Timo Šimnovec. Med leto mlajšimi kadetinjami se
je Živa Andrić izkazala s tretjim mestom, med toliko starimi fanti
pa je bil Alen Pestotnik sedmi, 12-letni Jaka Perne pa je tekmo
končal na 17. mestu. Na ekipni preizkušnji so se Nik, Timo, Živa
in Alen veselili srebrnih kolajn.
Bergant Smerajc se je pred tem na vrh zavihtel tudi na tekmi za
slovenski pokal (do 15 let) v Mostecu, kjer je tik pod zmagovalnim
odrom obtičal Šimnovec. Med leto mlajšimi skakalkami je bila Andrićeva tretja, Pestotnik pa je bil med mlajšimi kadeti deveti. Na
igrah OPA v Predazzu sta Nik in Živa pristala na sedmem oziroma
12. mestu, ekipno pa je bila Andrićeva tretja, Bergant Smerajc
pa četrti.
Na državnem prvenstvu za mlajše kadete (do 13 let) v Vizorah je
Jaka Perne osvojil drugo mesto, 18. pa je bil Erik Tomažič, ki je
pred tem zmagal na preizkušnji gorenjske regije v Bohinju. Perne
je bil tam četrti. Med dečki, starimi do 11 let, je Maks Thaler
Oben skočil na tretjo stopničko, Lovro Drnovšek je bil šesti, Tit
Farič in Samo Tišler pa sta zasedla 10. oziroma 11. mesto. V tej
starostni skupini je bil Maks na državnem prvenstvu v Velenju
enajsti, Lovro 14., Tit 16. in Samo 21., ekipno pa so se izkazali
z drugim mestom.
Besedilo: M.Š.
Foto: Goran Andrić

Foto: Sara Klopčič

Novice z balin placa

Med tem časom so se tudi naša dekleta udeležila turnirja v Trzinu
in v naše vitrine prinesle pokal za drugo mesto.

Kako čas beži. Ko sem v prejšnji izdaji »našega Mengšana«
pisal o novicah z balin placa, smo bili malo čez polovico
igralne sezone, no, sedaj smo skoraj že na koncu. Zaključili
smo vsa letošnja tekmovanja, tako naša ekipa, ki tekmuje
v prvi državni ligi, kot tudi vse tri ekipe veteranov, ki so
razvrščene: 1. ekipa v skupino A in dve ekipi, ki tekmujeta
v skupini B, od katerih je ena ekipa, v kateri tekmuje devet
naših deklet, vodja ekipe je moški, druga pa je ekipa naših
članov, ki tekmujejo v metanju podkev. Metalci podkev so
letošnje prvenstvo končali z odlično uvrstitvijo na lestvici
(drugo mesto). Metanje podkev je lepa igra, ki močno pridobiva na popularnosti in gledanosti. Res je zelo atraktivna
in zanimiva.
1.
2.
3.2.
Turnir veterank
4.
5.
6.

DRŽAVNA LIGA JESENSKI DEL
mesto
Kozlek – 14 točk
mesto
Orlek – 12 točk
mesto
Izola – 10 točk
mesto
mesto
Logatec – 8 točk
mesto
Mengeš – 3 točke
mesto
Sloga – 1 točko

Kot vsako leto smo 23. oktobra organizirali tudi zaključek sezone.
Ob tej priložnosti imamo tudi turnir ONA + ON, torej tekmujejo v
parih ženska – moški, ki si jih izberemo sami. Prijavljenih je bilo
13 parov, samo tekmovanje pa je vodil naš Dušan. Na dogodek
smo povabili tudi vse člane BK Mengeš in seveda tudi naše zveste
sponzorje. Dogodek smo zaključili z odličnim bogračem, ki so nam
ga pripravili v gostišču Trdinov hram.

Ekipa podkvarjev 2. mesto v sezoni 2020/21

1.
2.
3.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
4.

DRŽAVNA LIGA JESENSKI DEL
mesto
Kozlek – 14 točk
mesto
– 12 točk
DRŽAVNA LIGAOrlek
JESENSKI
DEL
mesto
Izola
– 10
točk
mesto
Kozlek
– 14
točk
mesto
Logatec
– 8točk
točk
mesto
Orlek – 12
mesto
Mengeš
– 3točk
točke
mesto
Izola – 10
mesto
Sloga
– 1– točko
mesto
Logatec
8 točk

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

mestoVETERANIMengeš
– 3Atočke
SKUPINA
mesto
Sloga––11
1 točko
mesto
Škarja
točko
mesto
Mengeš 1 – 9 točk
mesto
Kamnik 1 – 7 točk
mesto
Loka – 7 točk
mesto
Budničar – 6 točk
mesto
Komenda 1 – 6 točk
mesto VETERANI
MDIEKIPA
Domžale
B – 6 točk
mesto
Rekord
točki
mesto
Cerklje– –2 10
točk

2.
3.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
4.
7.
5.
8.
6.

mesto VETERANI
KUEKIPA
– BU B
– 9 točk
mesto
Gašper
9 točk
mesto
Cerklje –– 10
točk
mesto
Komenda
točk
mesto
KU – BU –– 98 točk
mesto
MDI
Kamnik
– 8 točk
mesto
Gašper
– 9 točk
mesto
Mengeš
3 –– 8
5 točk
točk
mesto
Komenda
mesto
Mengeš
2 – 5–točk
mesto
MDI Kamnik
8 točk
meto
Trzin
– 33točke
mesto
Mengeš
– 5 točk

7.
8.

mesto
meto

Mengeš 2 – 5 točk
Trzin – 3 točke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
meto

VETERANI EKIPA B
Cerklje – 10 točk
KU – BU – 9 točk
Gašper – 9 točk
Komenda – 8 točk
MDI Kamnik – 8 točk
Mengeš 3 – 5 točk
Mengeš 2 – 5 točk
Trzin – 3 točke

VETERANI SKUPINA A
1. mesto
Škarja – 11 točko
2. mestoVETERANI
Mengeš
1 – 9Atočk
SKUPINA
3.
Kamnik
–7
točk
1. mesto
mesto
Škarja – 111
točko
4.
Loka
– 71točk
2. mesto
mesto
Mengeš
– 9 točk
5.
mesto
Budničar
Zmagovalci
3. turnirja
mestoONA + ON
Kamnik 1––67točk
točk
6.
Komenda
1 – 6 točk
4. mesto
mesto
Loka – 7 točk
7.
MDI
Domžale
– 6 točk
5. mesto
mesto
Budničar
– 6ON
točk
EKIPA
ONA
8.
Rekord
– 2+
točki
6. 1.mesto
mesto
Komenda
1
–
6
mesto
Olga Železniktočk
– Bobi Smajli
7. 2.mesto
MDI
Domžale
–6
točk
mesto
Milena
Aleš
– Damjan
Krpič
8. 3.mesto
Rekord
–2
točki
mesto
Mimi
Aleš
– Dušan Prijatelj
4. mesto
Cvetka Kuhar – Drago Beber

Zaključek sezone je bil res lep, toda na začetku nekoliko hladen. Ko
se je sredi popoldneva pokazalo sonce, pa kot naročeno za zaključek sezone in nekakšna »inventura« našega delovanja v tem letu, ki
je bil kar uspešen, malo pa tudi turbulenten. Naša prva ekipa, ki je
še aktualni prvak, se bo ob tem, ko nas je zapustil najboljši igralec,
v spomladanskem delu sezone, ki se začne aprila 2022, borila za
obstanek v ligi s še šestimi drugimi ekipami v obeh 1. ligah, ki so
osvojila zadnja tri mesta.
Naj zaključim z lepim balinarskim pozdravom,
Marjan Tomazin
Mengšan – november 2021
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uvrstil se je v drugi krog, med 32 najboljših. Preostali tekmovalci so v
predtekmovalnih skupinah osvojili tretje mesto.
Mlade kadetinje so predvsem nabirale izkušnje. V predtekmovanju so
vse štiri osvojile tretje mesto.
Besedilo: Mlaj
Foto: David Orešnik

1. mesto: Urša Rozman

1. OT MRNTZ v
namiznem tenisu

Skupinska slika

Na Rakeku je bil 3. oktobra organiziran prvi odprti turnir za
učence in učenke ter dijake v namiznem tenisu.
Na tekmovanju so sodelovali Lovro Križnič, Pika Gorenc, Mihaela Stoilkovska, Maruša Vrhovnik, Tina Križnič in Urša Rozman.
Besedilo: Mlaj
Foto: PPK Rakek
Rezultati:
Učenci 7.–8. razred:

3. mesto: Pika Gorenc

2. mesto: Lovro Križnič

4. mesto: Maruša Vrhovnik

Učenke 8.–9. razred:

Dijakinje:

2. mesto: Tina Križnič

1. mesto: Urša Rozman

Luka Jokič zmagovalec
na 1. odprtem turnirju
R Slovenije v namiznem
tenisu za kadete in
kadetinje
Tekmovanje je bilo 2. oktobra v Cirkovcah. Nastopilo je 74
kadetov in 20 kadetinj iz vseh slovenskih namiznoteniških
klubov.
Mengeš so zastopali Luka Jokič, Martin Geršič, Vid Kočar, Amel Beganovič, Aljaž Škufca, Maks Poje, Pika Gorenc, Mihaela Stoilkovska,
Maruša Vrhovnik in Tina Križnik.
Luka Jokič je premočno osvojil prvo mesto, vse nasprotnike je gladko
premagal s 3 : 0. Martin Gerkšič se je uvrstil v finalni del tekmovanja,
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Plesalci iz Mengša na SP
v street showu osvojili tri
zlate pokale!
Plesalci Plesnega kluba Miki in med njimi kar 12 plesalcev,
občanov Mengša, so se po dveh letih covidne pavze udeležili
svetovnega prvenstva v street dance showu, ki je 30. in 31.
oktobra potekalo v Follonici v Italiji. Z nastopi so navdušili,
osvojili pet zlatih, eno bronasto medaljo in eno sedmo mesto.
Svetovnega prvenstva se je pod vodstvom koreografov in trenerjev
Andraža Mraka, Anje Jurić in Erika Bukovnika ter spremstvom Martina, Domna in Maria, udeležilo 83 plesalcev s sedmimi vrhunskimi
plesnimi točkami. V soboto so tekmovanje začeli otroci z malo skupino
MINING (Kaja Lopatič) in osvojili prvo medaljo, bronasto. Z nastopi sta
v najštevilnejši članski kategoriji sledila Žiga Farkaš in Maša Skočaj.
Navdušila sta z vrhunskima izvedbama dveh tekmovalnih točk, Žiga
kot solist in oba skupaj v paru, ter osvojila zlati medalji.
V nedeljo so se v večernem delu tekmovanja zvrstile vse street show
formacije in plesalci PK Miki so nas zastopali v vseh starostnih kategorijah, v mladinski celo z dvema formacijama. Z zlatim hat-trickom so
zlate medalje osvojili: otroška formacija SAILORS (Kaja Gorjup, Kaja
Herman, Tija Letonje in Taja Lopatič; pokrovitelj formacije je Aikwit,
d. o. o.), mladinska formacija PUSH THE BUTTON TO ADD DRAMA
(Gaja Paš Šergan in Julija Zorman) ter članska formacija REFUGEES
(Neža Arh, Nika Čadež in Ana Gorenc). Mladinska formacija MILLIONAR QUIZ (Zoja Novak, Nina Seničar in Patricija Sicherl) je osvojila
sedmo mesto.
Zelo sem ponosna na naše trenerje, plesalce in njihove starše. Zelo
sem ponosna na osvojene pokale, ki se letos še posebej močno svetijo.
Ti pokali odsevajo dejanja celotne ekipe na leto in pol dolgi poti do svetovnega prvenstva. Odsevajo vztrajnost in potrpežljivost predvsem trenerjev in plesalcev ob nenehnem prilagajanju covidnim ukrepom. Ja,
šport podpira in krepi telo, um in duha. Gremo športat, gremo plesat!
Besedilo: Saša Eminić Cimperman

Odprto prvenstvo
Ljubljane v namiznem
tenisu
Leta 2020 smo v Sloveniji prvič uradno praznovali 23.
Uspešen nastop mengeških tekmovalcev in tekmovalk. Tradicionalno tekmovanje je organiziralo Namiznoteniško društvo Kajuh Slovan.

2. mesto: Luka

Rezultati ekipno:
Mlajši kadeti:
9.–16. mesto: Mengeš 1 (Aljaž Škufca, Maks Poje), Mengeš 2 (Lovro
Križnič, Jaka Rutar)
Mlajše kadetinje:
2. mesto: Mengeš 1 (Pika Gorenc, Maruša Vrhovnik)
Kadeti:
2. mesto: Mengeš – SU (Luka Jokič, Maj Murn),
Kadetinje
Drugo mesto: Pika in Maruša

5.–8. mesto Mengeš 1 (Urša Rozman, Tina Križnič)
Mladinci:

Na turnirju je nastopilo 195 tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije in
zamejstva. Nastopilo je 23 tekmovalcev in tekmovalk NTS Mengeš.
Tekmovanje je potekalo ekipno in posamično.
Besedilo: Mlaj:
Foto: David Orešnik

2. mesto: Mengeš – Kajuh Slovan (Aljaž Goltnik, Mihael Kocjančič)
5.–8. mesto: Mengeš 2 (David Grad, Adam Rakun)

Rezultati posamično:
Mlajši kadeti:
med 32: Aljaž Škufca, Lovro Križnič, Jaka Rutar
Mlajše kadetinje:
5.–8. mesto: Pika Gorenc
8.–12. mesto: Maruša Vrhovnik
Kadeti:
3.–4. mesto: Luka Jokič
5.–8. mesto: Nel Savšek Pintarič
Kadetinje:
5.–8. mesto: Urša Rozman
Mladinci:
3.–4. mesto: Aljaž Goltnik

3. - 4. mesto: Aljaž

9.–12. mesto: Adam Rakun
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PISMA BRALCEV

Pridni
Mengšanki
Pošiljam fotografiji pridnih Mengšank, ki skrbita za čisto in urejeno
okolico pred trgovino in stanovanjskim blokom na Slovenski cesti 67 v
naši občini Mengeš.
Čistilno akcijo sta na lastno pobudo izvedli
v soboto, 9. oktobra, v popoldansko večernih urah.
Očistili in pometli sta vso nesnago okoli
bloka, kjer je 27 stanovanj, trgovina in lokali (trafika, frizerski salon, trgovina). Zaslužita si oceno odlično in bi bili lahko deležni kakšnega priznanja oz. pohvale! Naj
bosta zgled vsem nam!
Vredno bi bilo posnemati njuna dejanja.
Še enkrat vsa zahvala njima za to, kar sta
naredili in to ne prvič!
Besedilo in foto: Simona Vratanar
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POLITIKA

Zavrnjena razprava o predlogih
sklepov svetu Občine Mengeš

Za povrnitev 30-odstotnih vodnih pravic in deleža na
vodooskrbnem sistemu krvavec ter o oskrbi z alpsko
pitno vodo in povezovanju v dobro vseh
Svetu Občine Mengeš sem predlagal gradivo za razpravo in sklepe kot zadnjo
priložnost, da dolžno deluje kot najvišji organ lokalne samoupravne skupnosti,
in sicer zaradi nezakonitih, kazensko odškodninskih poseganj v premoženje in
pravice Občine Mengeš ter njenih občanov, uporabnikov oskrbe s pitno vodo,
vplivov na njihovo zdravje, kakovost bivanja, kršenje ustavnih pravic, pravne
države, ipd.
Zaradi ne ukrepanja odgovornih in opustitve dolžnih ravnanj tudi večine Sveta
gremo samostojno v pripravo in zbiranje podpisov pobudnikov za skupinsko
zahtevo na Ustavno sodišče Republike Slovenije. Pridružite se nam!
Svet je dolžan ukrepati zaradi kršitev sklepov Sveta s 23. seje, ki je potekala 19.
2. 2009, o oskrbi občine z alpsko vodo iz
Medobčinskega vodooskrbnega sistema
Krvavec, in sicer, da:
• ohrani dosedanjo oskrbo s pitno vodo
izpod alpskega območja Krvavca (predlog ljudske iniciative, podprt s 352
podpisi za referendum);
• zagotovi svoj delež virov za modernizacijo, povečanje zmogljivosti in gospodarjenje obstoječega vodooskrbnega sistema Krvavec.
• se vključi v projekt povečanja zmogljivosti v primeru, da se iz tega vira
zagotovi 100-odstotna oskrba s pitno
vodo, ki zadostuje za Občino Mengeš (po povečanju vodnih pravic leta
2010 na 143 l/s je 30-odstotni delež,
skoraj 48 l/s zadosten).
Vodstvo seje Sveta najprej ni hotelo dovoliti razprave o uvrstitvi na dnevni red.
Razpravljavci proti iz LOM (Lista za Občino Mengeš), g. Ručigaj in stranke SMO
(Skupaj za Mengeško Občino), g. Janežič
so se dosledno kljub opozorilom izogibali kršitvam sklepov Sveta. In niso dovolili
vsaj temeljite razprave v okviru točke.
Predlog sklepa Svetu, da pristopi k pobudi,
je bil:
Občinski svet Občine Mengeš, organizacija s statusom, pristopa k skupni zahtevi,
pobudi in pritožbi na Ustavno sodišče Republike Slovenije za absolutno prednostno
presojo ustavnosti, zakonitosti, pravnosti, spoštovanja človekovih pravic zaradi
pomembnega ustavnopravnega vprašanja
umanjkanja zakonskih podlag v primerih
dejanj odgovornih pri neizvajanju oz. kršitvah sklepov najvišjega organa lokalne

samouprave; neizvajanju oz. kršitvah statutov in poslovnikov organov lokalne samouprave; neizvajanju oz. kršitvah poseganj
v premoženje in pravice lokalne skupnosti;
obravnavo pritožbe zaradi kršitev sklepov
Sveta Občine Mengeš o oskrbi Občine
Mengeš z alpsko vodo iz Medobčinskega
vodooskrbnega sistema Krvavec (23. seja,
dne 19. 2. 2009);
začasno odredbo ustavitve vseh dejanj investicije »Povečanje kapacitet Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec« in
za vključitev Občine Mengeš v investicijski
projekt.
Od sredine novembra bomo zbirali podpise
pobudnikov k skupni zahtevi. Vabljeni!
Dne 11. 11. poteče šest let od zaprtja oskrbe z alpsko vodo izpod Krvavca za Občino
Mengeš (na sliki obvestilo JKP Prodnik).
Spremljajte nas na www.facebook.com/
ZeleniMenges in www.facebook.com/ZeleniSlovenije.
Besedilo in foto:
mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije

ZAHVALE
Sediš na belem, puhastem oblaku,
kot angel nas čuvaš na vsakem koraku.
Nisi le na sliki in le košček srca,
ti si del nas in del našega neba.

Kogar imaš rad, nikdar ne umre,
le daleč je …

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas. (M. Kačič)

Že 30 let, ko kostanj sad obrodi,
nas v srcu nezaceljena rana skeli.
Takrat za mavrico odnesla so te tvoja
krila,
takrat te siva cesta domov nam ni vrnila.
Že 30 let gori ti lučka v spomin,
kot plamen, ki ne ugasne, v prsih nosi te
tvoj sin.
Še vedno si navdih, ki v naših srcih up
budi,
da nekoč, nekje se srečamo, ko življenju
več se ne mudi.

V SPOMIN

na
TEREZIJO GJERGJEK

Mnogo plamenov bo še dogorelo
in mnogo cvetov le zate ovenelo,
a nikoli umrl ne bo spomina nate svet,
čeprav te pogrešamo že 30 let.

iz Loke pri Mengšu
(11.10.1934 - 13.11.2020)

MARJANU IN MAJI ŽNIDAR

Mineva leto dni, odkar nas je zapustila
draga mama, babica in prababica.
Dovolite nam, da se vam iskreno
zahvalimo za vso podporo, spodbudne in
tople besede ob boleči izgubi.

iz Mengša

Hvala!

V SPOMIN

Vsi njeni

Ni je solze, ki bi ju obudila,
ni je sile, ki bi ju v naš dom vrnila.
26. oktobra pred dvanajstimi leti je
zaznamoval naš čas Marjan in odšel v
večnost k svoji ženi Maji. Tam ga je že
čakala od 28. novembra 2003.

V SPOMIN

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

Hvala vsem, ki zanju molite ob preranem
grobu in ju ohranjate v lepem spominu.

MARJANU MESARIČU
iz Mengša

Žena Nuška Mesarič in sinova Klemen in
Sebastjan z družinama.

Močno vaju pogrešamo otroci Kaja z
Lauro, Tea, Marjan Luka, starši ter ostalo
sorodstvo.

ZAHVALA
V 67. letu se je od nas poslovil
dragi mož in oče

BOJAN SKOK
iz Loke pri Mengšu

Ob boleči izgubi se želimo iskreno
zahvaliti vsem, ki ste se od njega
poslovili.
Hvala g. župniku Marku Koširju za
lep obred, pevcem in pogrebni službi
Vrbančič.
Zahvaljujemo se za podarjeno cvetje in
sveče.
Vsi njegovi
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NAGRADNA KRIŽANKA

Avtor: Štefan Markovič

Nagrajenka, ki je pravilno rešila križanko v glasilu Mengšan in bila izžrebana
(oktober 2021, št. 9) je: Marjana Vrhovnik iz Mengša in prejme nagrado
– pripomoček za razgibavanje nog.
Čestitamo!
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Dobitnica nagrado prevzame na Občini Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
s predhodno telefonsko najavo: 01 /
724 71 06.

Rešitev križanke je bila: ŠPORT V
MENGŠU
Nagrada križanke tokratnega glasila
Mengšan (november 2021, št. 10) je:
zimski copati.

Pravilno geslo križanke lahko pošljete
do 30. novembra 2021, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, s pripisom Nagradna
križanka Mengšana. Izžrebani dobitnik/dobitnica nagrade bo objavljen/a v
decemberski številki glasila.
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Naročnik oglasa: Mel Lipovšek s.p.
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Da se resnica prav spozna, treba je čuti
dva zvona. (Slovenski pregovor)
Foto: UV
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