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"Jaslice bodo razstavljene
do 2. februarja, do
svečnice, ko jih bom
pospravil in pripravil
za naslednje leto. Tudi
pospravljanje jaslic je
zahtevno opravilo, ki traja
več kot tri dni. In kot
vsako leto, se že veselim
naslednjega božiča, ki je
moj najljubši praznik."
Franci Kocijan

Brez čebel si življenja ne
znam predstavljati
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NAPOVEDNIK AIA – Mladinski center Mengeš: od
JANUARJA 2021 è
MLADINC v času vladnih ukrepov, zaradi pandemije COVID-19, program izvaja
virtualno
Prijave na dogodke in dejavnosti ter več info na: fb drustvo aia, drustvo.aia@
gmail.com, T: 070-732-070
KAJ SE DOGAJA
VIRTUALNA PREDAVANJA in DELAVNICE preko
aplikacije ZOOM. O dogodkih vas bomo obveščali preko
naše fb in spletne strani in portala Moja občina:
* virtualno predavanje Katera zelišča in hrano uporabljati
in zakaj, v sredo, 6. 1. 2021, ob 17:00, Mateja Kržin.
* virtualna delavnica Magična joga in meditacija, v sredo,
13. 1. 2021, ob 18:00, Maja Maselj.
* virtualno predavanje Ego, moj brat, dvojček, prevarant
in dreser, v sredo, 20. 1. 2021, ob 18:00, Andrej
Pešec.
* AIA Pleš' (virtualno ali v živo, v skladu z ukrepi), v
soboto, 23. 1. 2021, ob 12:00, Sanja Tomšič.
* virtualno predavanje Kako poslušati in slišati drugega
s pomočjo tehnik čuječnosti, v sredo, 27. 1. 2020, ob
18:00, Lucija Skok.
PLES in VADBA
POTEKA VIRTUALNO preko aplikacije ZOOM, v živo iz
plesne dvoranice AIA:
* HIP HOP, malčki,ob sredah, od 17:00 do 18:00;
mlajši pionirji, v torek, od 17;00 do 18:00 (v MC), 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, v torek in
četrtek, od 20:00 do 21:00 (Sanja Tomšič)
* NIRVANA, vsak ponedeljek ob 20:45 in sredo ob
20:00 v živo preko aplikacije youtube (Maja Sršen)
* PILATES, ob sredah, od 19:00 do 20:00, v živo preko
ZOOM-a iz plesne dvoranice AIA (Sanja Tomšič)
UČENJE IN SVETOVANJE
* BREZPLAČNA UČNA POMOČ na daljavo, termin po
dogovoru, od 10. leta dalje, za dijake in študente (Maša
Povše idr.)

Občankam in občanom iskreno
čestitam ob Prešernovem dnevu,
slovenskem kulturnem prazniku.
Franc JERIČ
Župan Občine Mengeš

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

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

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

Postanimo odgovorni do
svojega zdravja

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

Prispevke in oglase oddajte najkasneje do 31. januarja 2021

MENGŠAN - JAVNO GLASILO OBČINE MENGEŠ
Izdajatelj: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, www.menges.si;
Odgovorni urednik: Edvard Vrtačnik, 041 490 844, e-pošta: mengsan@menges.
si; Pomočnica odgovornega urednika: Blanka Tomšič; Uredniški svet: Rok Burja,
Peter Gubanc, Franc Hribar, Bogo Ropotar, Matic Slokan, Tomaž Štebe; Lektoriranje: Grega Rihtar s.p. (za Artline d.o.o.); Oblikovanje in prelom: Artline d.o.o.,
tel.: 01 7291190, artline.design@siol.net, www.artline.si; Tisk: Schwarz, d.o.o.;
Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Oglasi in zahvale: Občina Mengeš, tel.: 01
7247106, e-pošta irena.kosec@menges.si; Naklada: 3.200 izvodov; Revija: izide enajstkrat na leto, je brezplačna in jo dobijo praviloma vsak drugi petek v
mesecu vsa gospodinjstva v občini Mengeš; vpisana je v razvid medijev MK pod
zaporedno številko 357.
Spletna izdaja: Mengšana ISSN 2536-3999
Zgodba z naslovnice: jasličar Franci Kocijan.
Foto: Edvard Vrtačnik

Naslednja številka Mengšana izide v petek, 12. februarja 2021

Današnja družba je prežeta z negotovostjo in strahom, ki posega
globoko v percepcijo lastnega zdravja. Naj nas motivira, da si utremo pot do lastne odgovornosti za svoje zdravje in če bo ta prežeta
z znanjem, bo generirala zaupanje vase in ljubezen do življenja.
Odgovornost za svoje zdravje in znanje smo se naučili prelagati na
institucije, ker je udobno in ker smo tako naučeni. S tem ni nič narobe, koristi pa, če znamo pogledati tudi izza teh okvirov. Če znamo
v ključnih trenutkih vnašati v svoje življenje pozitivne spremembe,
počasi in postopoma, da se bodo naredile velike spremembe. Kako
začeti?
Dovolimo si, da nas vsak dan poboža topel sončni žarek in nas
napolni z vitaminom D, medtem ko si na sprehodu poživimo krvni
obtok. Odlično za imunski sistem. Poiščimo kakšno nezdravo razvado v načinu prehranjevanja, tako da si tri dni dosledno zapisujmo,
kaj in koliko pojemo. Tako ne bo težko ugotoviti, ali lažje opustimo
kozarec sladke pijače ali nezdrav prigrizek med dvema obrokoma.
Podarimo si pet minut zavestnega dihanja ob nežni glasbi, ker tako
poživimo telo in očistimo duha.
In naj nam bodo dane razmere kot poligon rasti, ker so izzivi namenjeni prav temu, da lahko postanemo boljši. Celo življenje je pravzaprav neke vrste izziv, učenje do boljšega sebe, ker ko se nehamo
učiti, ko mislimo, da že vse vemo, na neki način nehamo živeti.
Ravno nenehno učenje, nenehno spoznavanje sebe, sveta in lepot
vsemogočnega, nam daje živost, strast, nam pokaže temo v sebi in
pot do svetlobe.
Lastna odgovornost za svoje zdravje je edina prava, je tista, ki nas
osvobaja, je tista, ki nam vliva zaupanje in mir. Samo lastna odgovornost nas odreši strahu in nam podeli življenje.
Ker Osho je nekoč zapisal: Ko se konča strah, se začne življenje.
Mateja Kržin
Mengšan – januar 2021
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V novi slikanici Vodna vila
in čistilčki je predstavljen
proces čiščenja odpadnih
voda na čistilni napravi
CČN Domžale–Kamnik je za boljše razumevanje procesov čiščenja
odpadne vode, ki potekajo na čistilni napravi in za dvig zavesti o
pomenu varovanja zdravja ljudi in okolja, v katerem živimo, v letu
2020 izdala slikanico Irene Režek z naslovom Vodna vila in čistilčki.
Slikanico so v decembru razposlali knjižnicam, vrtcem in šolam
na območju šestih občin, za katere opravljajo dejavnost čiščenja
komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode. Domišljijsko
in izjemno poučno pravljico Vodna vila in čistilčki je avtorica Irena
Režek grafično opremila tudi z imenitnimi ilustracijami.

OBČINA MENGEŠ

Če so odpadki primrznjeni na zabojnik, žal
delavci kljub dodatnemu trudu zabojnika
ne morejo izprazniti.

Naslovnica slikanice Vodna vila in čistilčki – Ilustratorka Irena Režek
je leta 2010 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in je doslej
ilustrirala že 11 slikanic za otroke. V svoje pripovedne vsebine pogosto
vključuje tematiko odpadnih voda.

Slikanica Vodna vila in čistilčki pripoveduje zgodbo o potovanju Vodne vile
po onesnaženi vodi skozi čistilno napravo, kjer za njeno čistost, vse tja do
iztoka v Kamniško Bistrico, poskrbijo različna čarobna bitja. Ob izteku v
Kamniško Bistrico pa Vodno vilo z občudovanjem medse sprejmejo sestrice,
varuhinje čiste vode, ki domujejo v reki.
Avtorica je slikanico opremila še z družabno igrico, ki se jo lahko igra cela
družina. Za igro, v kateri zmaga tisti, ki prvi pride na cilj, je treba imeti le
igralno kocko in figurice, te pa zlahka zamenjajo barviti kamenčki ali gumbki. V igri so na zabaven način predstavljeni postopki čiščenja vode na CČN
Domžale–Kamnik.
Besedilo in foto: Tina Drolc
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Od 286 testiranih s hitrimi antigenskimi testi je bilo
10 pozitivnih na prisotnost virusa SARS-CoV-2
V torek, 5. januarja 2021, je v avli Kulturnega doma Mengeš potekalo množično presejalno testiranje za prisotnost virusa
SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi. Za prostor testiranja, postavitev čakalne vrste, varen vhod in izhod ter usmerjenje
testirancev so poskrbeli predstavniki Civilne zaščite Občine Mengeš, za samo testiranje pa ekipa Zdravstvenega doma
Domžale.

Čakanje v vrsti na testiranje za prisotnost novega koronavirusa je bilo varno, v skladu z
vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.

ukrepi. Ekipa Zdravstvenega doma Domžale
in predstavniki Civilne zaščite Občine Mengeš so se dogovorili za protokol dela, slednji
pa so testirance tudi usmerjali in jim nudili
morebitno pomoč.
Vrsta za testiranje je bila najdaljša takoj zjutraj ob odprtju. Občanke in občani z območja občin, ki so v pristojnosti Zdravstvenega
doma Domžale in so prišli na testiranje v
Kulturni dom Mengeš, so dobili tudi številko, ki je bila v pomoč tako pri vrstnem redu
kot pri sporočanju izida hitrih antigenskih
testov.
Po prihodu v avlo Kulturnega doma Mengeš je bilo treba pokazati kartico obveznega
zdravstvenega zavarovanja, kar je identiteto
povezalo z izdano številko ob vstopu v vrsto.
Sledil je odvzem brisa in nato čakanje na
izid. Rezultati so bili poslani v slabi uri. Testiranci so jih prejeli z dvostopenjskim SMS
sporočilom, z odgovorom na prvo sporočilo
so prejeli rezultat. Med 7.00 in 19.00 je
bilo opravljenih 286 testov, od tega je bila
prisotnost novega koronavirusa potrjena pri
10 testirancih, kar predstavlja 3,5 % vseh
testiranih.
Besedilo in foto: Tina Drolc

Ob vhodu v Kulturni dom Mengeš si je bilo
treba najprej razkužiti roke.

Hitre antigenske teste so izvajale ustrezno
zaščitene in usposobljene medicinske
sestre Zdravstvenega doma Domžale.

Civilna zaščita občine Mengeš je skupaj z
Občinsko upravo Občine Mengeš za kraj testiranja določila Kulturni dom Mengeš ter
obvestila občane in občanke občine Mengeš. Informacija o testiranju na prisotnost
virusa SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi je bila objavljena na spletni strani
Občine Mengeš in na portalu MojaObčina/
Mengeš. Obveščanje je potekalo tudi prek

plakatov v trgovinah, predsedniki društev
občine Mengeš pa so obvestili z e-sporočili.
Avlo Kulturnega doma Mengeš so skupaj
z ekipo Zdravstvenega doma Domžale za
testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2
s hitrimi antigenskimi testi pripravili predstavniki Civilne zaščite Občine Mengeš. Vrsto za testiranje, vhod in izhod iz avle so
organizirali v skladu z veljavnimi zaščitnimi

Skrbno so varovali tudi vse osebne
podatke in jih vnesli v enoten sistem
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki
je z dvostopenjskim SMS obveščal o izidu
hitrih antigenskih testov na prisotnost
SARS-CoV-2.

Mengšan – januar 2021
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Občina Mengeš bo tudi
v letu 2021 nadaljevala
investicijsko-vzdrževalna
dela na vodovodnem in
kanalizacijskem omrežju

na dela na Pristavi, na Zadružniški in Slomškovi ulic. Vendar pa na
občini opozarjajo, da se bodo dela na posameznih lokacijah v občini
Mengeš izvajala v dogovoru z upravljavcem vodovoda in kanalizacije, v skladu s prioritetami oz. tam, kjer so napake na vodovodnem
in kanalizacijskem sistemu največje.
Načrtno vzdrževanje zajema ob vzdrževanju omrežja tudi redno
menjavo vodomerov, vzdrževanje hidrantov, vzdrževanje hišnih priključkov, vzdrževanje zasunov in vzdrževanje objektov. Poleg načrtnega vzdrževanja pa tako Občina kot tudi upravljavec vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja, JKP Prodnik, d. o. o., opozarjata na
pomen hitrega in učinkovitega interventnega vzdrževanja v primeru
okvar.
Besedilo in foto: Tina Drolc za Občinsko upravo

V skladu s potrebami in planom vzdrževalnih del bo Občina Mengeš tudi v letu 2021 nadaljevala zamenjavo dotrajanih vodovodov, predvsem z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno
vodo in zmanjšanjem izgub na vodovodnem sistemu.
Vzporedno se izvaja tudi investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. V okviru investicijsko-vzdrževalnih del se
dotrajana omrežja obnavljajo z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem pa se ustrezno
urejajo tudi obstoječi hišni priključki. Hkrati se na vseh gradbiščih izvaja tudi obnova cest in druge gospodarske javne
infrastrukture.

JKP Prodnik pojasnjuje,
kako preprečiti
primrzovanje odpadkov
na stranice zabojnika
V obdobju nizkih temperatur se pogosto zgodi, da se mokri
biološki odpadki primrznejo na zabojnike, zato zabojnikov
ni možno popolnoma izprazniti. V izogib tovrstnim
težavam priporočamo, da se biološke odpadke v zabojnik
odloži v biorazgradljivih vrečkah ali zavite v polo papirja,
saj se tako prepreči primrzovanje na stranice zabojnika.
Prav tako pomaga, če na dno zabojnika položite karton.

V letu 2021 se načrtuje izvedba druge faze obnove vodohrana Dobeno, ki bo po obnovi zagotavljal 100 m3 rezervoarskih kapacitet.
Povečanje rezervoarskih kapacitet bo izboljšalo oskrbo s pitno vodo
na območju Dobenega, saj bo s povečanjem kapacitet vodohran pokril dnevna nihanja porabe vode in tudi zagotovil ustrezno požarno
rezervo. V letu 2021 bo na vodohranu Dobeno vzpostavljen tudi
sistem daljinskega vodenja.
Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji se bodo
izvedla tudi na območju, kjer bo potekala rekonstrukcija cestišča
po Slovenski cesti. Na omenjenem območju bo obnovljen vodovod
in zamenjani vsi hišni priključki, istočasno bo potekala tudi obnova
kanalizacije. V sklop gradbenih del se bodo vključili tudi drugi upravljavci gospodarske javne infrastrukture. Celostno bo tako obnovljeno električno omrežje, na določenih lokacijah bo dodana kabelska
kanalizacija za optično telekomunikacijsko omrežje, razširilo se bo
plinovodno omrežje, v celoti bo tudi obnovljena javna razsvetljava.
Gradnja ter premišljeno in redno vzdrževanje vodovodnih cevovodov, naprav in objektov bo potekala tudi na drugih lokacijah, ulicah
v občini. V proračunu občine so načrtovana investicijsko-vzdrževal-
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Če so odpadki primrznjeni na zabojnik, žal delavci kljub dodatnemu
trudu zabojnika ne morejo izprazniti.
Besedilo in foto: Tina Drolc
Povzeto po www-jkp-prodnik.si

OBVESTILA - OGLASI
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10
– odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19
– odl. US in 67/19 – odl. US) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja razpis za

Sveža domača jajca
Dostava na dom

ODGOVORNEGA UREDNIKA
glasila Mengšan
Prijava mora vsebovati:
lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo
osebni in delovni življenjepis
dokazila o izobrazbi
vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih
programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila
konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih
strukturo in način delovanja uredništva
urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski
pristop
reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela
oziroma javno društvenega delovanja
Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:
izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)
Mandat odgovornega urednika traja 5 let.
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne
številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in
vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.
Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v
skupini, sposobnost za korektno delo.
Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.

Kmetija Pr’Orehk
Gorica 8, 1251 Moravče
GSM: 031 411 114, smolnikardavid@gmail.com
Dostavljamo vsak ponedeljek.
Za info in naročila pokličite.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 29.1.2021 na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/
kandidatko.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi
mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.
Številka: 615-1/2021-1
Datum: 8.1.2021
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik

Robert Ručigaj

112

SOS OBVESTILA

Požari v nestanovanjskih stavbah 12. 12. 2020 ob 12.47
Ob 12.44 je na Gasilski cesti v Loki pri Mengšu v občini Mengeš gorela lesena lopa za prekajevanje mesnin. Posredovali
so gasilci PGD Loka pri Mengšu, Mengeš in Topole. Požar so
pogasili, s termo kamero pregledali objekt in odnesli ožgan
inventar na prosto.

Ob 14.40 se je nad naseljem Dobeno, občina Mengeš, v gozdu
zgrudil pohodnik. Gorski reševalci GRS Kamnik in gasilci PGD
Loka pri Mengšu so nudili pomoč občanu z defribilatorjem in
usmerjali prihod helikopterja. Dežurni zdravnik NMP Domžale
je na kraju ugotovil, da je oseba preminula.
Pohodnika so nato prenesli do pogrebnega vozila.

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami 26. 12. 2020 ob 14.44

Besedilo: Gasilci
Mengšan – januar 2021
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Obvestilo zasebnih
zobozdravstvenih
ordinacij v Zdravstveni
postaji Mengeš
Vse zasebne zobozdravstvene ordinacije s koncesijo trenutno normalno delujejo, a žal se epidemiološka slika vztrajno
slabša. Čakata nas resna ter nepredvidljiva jesen in zima.
Še vedno velja Odredba o začasnih ukrepih na področju
opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (UL RS, št. 65/2020), po
kateri lahko sprejmemo le paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe
dihal.

dr. DULAR POTOČAR
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

15.00
9.00
15.00
9.00
9.00

–
–
–
–
–

17.00
11.00
17.00
11.00
11.00

tel. št. 01/723-81-92
www.dulardent.si

dr. STROSAR ROZMAN
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

15.00 – 17.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
15.00 -17.00
9.00 – 11.00

tel. št. 01/ 723-81-72
Obvestiti vas želimo, da ima v skladu s 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih vsak pravico do varstva pred nalezljivim boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje
in zdravje drugih pred temi boleznimi. Vse fizične osebe morajo
v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih omogočiti opravljanje
nadzora in izvajanje drugih ukrepov za varstvo pred nalezljivimi
boleznimi. Zato vse paciente naprošamo, da pri triažiranju navedejo resnične podatke. Opominjamo vas, da navajanje neresničnih
podatkov v skladu s 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih pomeni prekršek, prav tako bomo v skladu s 177. členom Kazenskega zakonika, ki govori o prenašanju nalezljivih bolezni, primorani
kršitelja kazensko ovaditi. Ustrezno in varno zdravstveno obravnavo vseh pacientov lahko zagotovimo le, če bomo seznanjeni z
vsemi potrebnimi podatki.
Vljudno vas prosimo, da na termin pridete točno ob dogovorjeni
uri, imate pokrita nos in usta z masko ter s seboj nimate več kot
enega spremljevalca, ki mora počakati zunaj. Svetujemo vam, da
si za obisk pri nas vzamete dovolj časa, saj bo obisk zaradi vseh
novih ukrepov trajal dlje kot običajno. Ko pridete pred steklena
vrata vhoda v ZP Mengeš pozvonite na zvonec z imenom ambulante, kjer ste naročeni in počakate. Prosimo, da sami ne vstopate v
prostore zdravstvene postaje, in počakate na sestro. Nenaročenih
pacientov do nadaljnjega ne sprejemamo, dosegljivi smo po telefonu in navadni ali elektronski pošti.
V primeru nujnih stanj (določenih s sklepom št. 2/41/2020 Odbora za zobozdravstvo):
• močan zobobol (huda stalna bolečina, ko analgetik ne pomaga
več),
• akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje
in odpiranje ust, zvišana telesna temperatura),
• večja krvavitev, ki se sama ne zaustavi,
• poškodbe v področju zob (poškodbe v področju zgornje in spodnje čeljusti oz. ustne votline).
nas predhodno pokličete po telefonu po urniku, ki je na tej strani.
Prosimo vas, da za vsa nadaljnja obvestila spremljate obvestila naših ambulant (internetna stran, telefonska tajnica in obvestila na
vhodnih vratih) in ne obvestil ZD Domžale, ki imajo pristojnost obveščanja le o svojih ambulantah.
Besedilo: zobozdravniki v Zdravstveni postaji Mengeš
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dr. MAČEK
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

14.00 do
14.00 –
9.00 –
9.00 –
9.00 –

17.00
17.00
12.00
12.00
12.00

tel. št. 031/212-33

Sobota, nedelja in prazniki:
ZD Ljubljana Center, po predhodnem klicu na tel.
št.: 01 472 37 18 med 8.00 in 13.00 uro
www.zd-lj.si

Režim dela v Zdravstveni
postaji Mengeš
V ambulantah družinske medicine in pediatrije Zdravstvene postaje Mengeš se tudi v času epidemije Covid-19 trudimo sprejeti in obravnavati čim več bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Vendar moramo pri tem zaposleni
in bolniki spoštovati poseben režim dela v teh razmerah.
Da bo obravnava potekala čim bolj gladko, predvsem pa varno, prosimo, da spoštujete naslednja navodila:
1. Prvi stik z medicinsko sestro ali zdravnico naj bo po telefonu
ali elektronski pošti.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Na kratko povejte, kakšne težave imate in dogovorili se
bomo, ali jih lahko poskušamo rešiti na daljavo ali pa vas
bomo naročili na pregled. Še posebej je pomembno, da nas
vnaprej obvestite, če ste imeli v zadnjih dneh povišano telesno
temperaturo, če imate kakršnekoli prehladne znake (kašelj,
izcedek iz nosu, bolečine v žrelu) ali prebavne motnje (driska,
bruhanje).
V Zdravstveno postajo pridite le, če ste naročeni. Osebno
naročanje trenutno ni možno.
Ob prihodu bodite točni, držite se ure, ko ste naročeni, ne
prihajajte predčasno.
Ob prihodu pozvonite na zvonec vaše ambulante, medicinska
sestra bo prišla po vas takoj, ko bo mogoče. Vstopate lahko
le posamično. Spremljevalci so dovoljeni le izjemoma (otroci,
starostniki).
Ob prihodu imejte nameščeno zaščitno masko, ki mora
pokrivati usta in nos.
Ob vstopu v Zdravstveno postajo vas naprošamo, da si obvezno
razkužite roke. Medicinska sestra vam bo izmerila telesno
temperaturo in vas vodila do vaše ambulante.

Dodajamo še nekaj praktičnih napotkov, ki bodo olajšali komunikacijo
in obravnavo, zaposlenim v ambulanti pa prihranili dragocene minute
časa, ki ji bomo lahko namenili še drugim bolnikom.
Če nam pišete po elektronski pošti, vas vljudno prosimo, da nam čas
za odgovor daste vsaj do konca naslednjega delovnega dne. Sicer se
trudimo odgovoriti še isti dan, vendar včasih to žal ni mogoče. Med
rednim delom večinoma nimamo časa prebirati še pošte in to storimo
šele po zaključku ambulante, zato vas prosimo za potrpljenje. V sporočilu nam napišite vašo telefonsko številko, da vas lahko pokličemo,
če je potrebno.
Kadar naročate bolniške liste za delodajalca, sporočite medicinski sestri natančne podatke (datume, ko ste bili odsotni z dela, ali gre za
8-urni ali skrajšan delovni čas, ali je bolniški stalež zaključen, ali pa
ga nadaljujete v naslednjem mesecu ...).
Ko naročate recepte za stalno terapijo, napišite natančno, katera
zdravila potrebujete, če jih naročate po telefonu, pa imejte pri sebi
pripravljen natančen spisek zdravil, da jih boste sporočili medicinski
sestri. Hvala vam za potrpljenje in upoštevanje navodil.
Besedilo: zaposleni Zdravstvene postaje Mengeš

Ambulanta družinske medicine
Melanija Nikić Gačeša
T: 724 39 90
E: ambulanta.gacesa@outlook.com

Ambulanta družinske medicine
Gabrijela Kovač Mohar
T: 723 09 50
E: kovac.mohar@siol.net

Pediatrična ordinacija
Andreja Borinc Beden
T: 729 10 30
E: andreja.borinc@siol.net

Cepljenje proti virusu
SARS-Cov-2 tudi v
Zdravstvenem domu
Domžale
V Zdravstvenem domu Domžale bodo skladno z
nacionalno strategijo cepljenja proti virusu SARS-Cov-2 pričeli s cepljenjem oseb starejših od 80
let. Cepljenje bodo nadaljevali s cepljenjem oseb
starejših od 60 let. Na koncu bodo proti virusu
SARS-Cov-2 ostalo populacijo.

Vse, ki se želite cepiti in se še niste prijavili pri svojem osebnem zdravniku, v Zdravstvene domu Domžale naprošajo, da to storijo čim prej. Za naročanje je odprta tudi posebna telefonska številka 01/
72 45 138, in sicer od ponedeljka do petka med
6.30 in 14.00 (v primeru, da se v tem času ne
moremo oglasiti, po navodilu telefonskega odzivnika pritisnite številko 1 in poklicali vas bomo nazaj).

Lahko se naročite tudi preko elektronske pošte:
cepljenje.covid@zd-domzale.si
Naročanje za cepljenje proti virusu SARS-Cov-2 v
Zdravstvenem domu Domžale:
• pri osebnem zdravniku
• posebna številka: 01/ 72 45 138, od ponedeljka
do petka med 6.30 in 14.00
• e naslov: cepljenje.covid@zd-domzale.si
Ob naročilu na cepljenje vas bodo uvrstili v vrsto,
o točnem terminu vas bodo obvestili naknadno
glede na količino cepiva, ki ga bodo prejeli.
Besedilo: T. D. za ZD Domžale

Cepljenje proti virusu SARS-Cov-2
bo torej potekalo postopoma glede
na starost in kronične bolezni, najprej osebe stare 80 let ali več, nato
osebe stare 70 let ali več itd.
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INTERVJU: Danijel Planinšek
Danijela, enega med množico mladih, poznam že skoraj vse njegovo življenje. Zna
biti razigran in nasmejan, ima podobne želje
in potrebe. Malce je vendar drugačen, kar
pa je bolj opazno, ko ga spoznaš pobliže.
Ugotoviš, da razmišlja presenetljivo pametno in razsodno tako o sebi kot o razmerah
v okolju in med ljudmi. Njegovo življenje
ni in ni bilo z rožicami postlano. Starša se
prebijata s trdim delom in mu razen ljubezni marsičesa nista mogla nuditi. Pa ga to
sploh ne moti. »Jaz sem po naravi skromen.
Za zadovoljno življenje človek ne potrebuje
prav veliko. Urejeno družino, kjer se člani
spoštujejo in se podpirajo, zdravo okolje, da
se povsod počutiš varno in zadovoljno, res
dobrega prijatelja, ki te razume v težavah ali
žalosti, ti pomaga, te bodri in podpira pri
doseganju ciljev.« Na vprašanje, kaj si misli
o današnjem svetu, po razmisleku odgovori:
»Mislim, da je sedanja družba polna same
sebe. Bolj kot duhovno ji je pomembno
materialno bogastvo. Ljudje ne spoštujejo
narave in tega, kar nam daje in nam lahko
da, ne znajo se ustaviti in ceniti ter uživati
trenutkov. Številni ne poznajo več iskrenosti,
se držijo preveč sami zase, se ne spoštujejo
in ne znajo več pomagati drug drugemu.«

Brez čebel si
življenja ne znam
predstavljati
V dneh in mesecih, ko se je način našega življenja zaradi grozeče pandemije skoraj razsul in je pogled v prihodnost zelo negotov, je spodbudno
slišati tudi koga, ki optimistično zre naprej. Pot si je začrtal in je zaradi
mikroskopsko majhnega sovražnika (virusa) ne misli spreminjati. Čebele
so njegov svet, zveste prijateljice in najboljše zdravnice hkrati. »Čebelarstvo je zame način življenja. Lahko bi rekel, da sem rojen za čebele, da
smo si izbrali drug drugega.« Besede iz prejšnjega stavka in iz naslova
ne pripadajo kakemu izkušenemu starejšemu čebelarju, ki svoj mir in zadovoljstvo že dolga leta najde med čebelami, ampak dobrih dvajset let
staremu mladeniču. Danijelu Planinšku
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Za srečo sploh ni potrebno bogastvo
Danijelovemu pojmovanju sreče je vredno
prisluhniti: »Lahko rečem, da živim srečno
življenje. Sreča je že to, da sem dobil priložnost živeti. Sreča je, da živim s čebelami, ki
name kot neke vrste leteče zdravnice delujejo terapevtsko: uživam njihove izdelke, vdihavam vonj iz panjev, poslušam brenčanje,
ki mi daje novo moč za premagovanje težav
in ovir. To me izpolnjuje do te mere, da z
veseljem živim vsak dan. Za srečo sploh ni
potrebno bogastvo. Mislim, da z njim težko
postaneš srčen in human človek.«
Danijel, kako bi na kratko predstavili samega sebe? »Nisem materialist, po naravi sem
skromen, po duši naravovarstvenik, živim
aktivno življenje. Trenutno se še šolam na
srednji šoli, želim pa si pridobiti čim več izobrazbe na področju raziskovanja življenja
čebel – entomologije. S čebelarstvom se nameravam ukvarjati tudi poklicno.«
Na vprašanje, če bi kaj bi spremenil, če bi
mu bila dana možnost, Danijel pove: »Marsikaj. Najprej: v ospredje bi postavil enakost
med ljudmi v vseh pogledih. Ljudstvo bi moralo odločati o vsem, ne le peščica izbrancev.
Denar ne bi bil več sveta vladar, ampak bi to
bila narava, mati Zemlja, ki je samo ena in
mi vsi smo od nje odvisni. Ljudem bi skušal
dopovedati, da ničesar ne moreš nesti s seboj v grob, zato ne smemo biti egoisti.«
Vonj po čebelah ...
Kako se je začelo Danijelovo čebelarstvo in

Čebelnjak v Moravčah

kako poteka sedaj? »Zanima me že od otroških let. Nihče me ni k temu nagovarjal.
Zanimal me je pogled na čebelnjak, vonj po
čebelah. Začel sem brati o čebelah, starši
so mi kupili prvi AŽ panj, vključil sem se v
čebelarski krožek. Moj prvi mentor je bil g.
Miha Kunstelj, kasneje tudi g. Franc Pavrič
, g. Jože Boštjančič, g. Andrej Gostiša, g.
Danilo Bevk, g. Damir Lovrič, prof. Alenka
Sedlar Špehar. Vsem sem zelo hvaležen. Postopno sem si pridobival vse več znanja in
izkušenj na tečajih, predavanjih, v sodelovanju s strokovnimi ustanovami, s pogovori
z izkušenimi čebelarji, z branjem. Mentorji
so mi omogočili sodelovanje na tekmovanjih mladih čebelarjev, kjer sem prejel lepa
priznanja. Posebej sem ponosen na srebrno
priznanje, ki sem ga v letu 2020 na mednarodnem tekmovanju v Semiču prejel za
kostanjev med. To mi daje samozavest, da
so moji čebelji izdelki (med, cvetni prah,
propolis) kakovostni. Počaščen bom, če boste po njih posegli tudi Mengšani.« In kako
naprej? »Dokončati šolanje, opraviti izpit za
čebelarskega mojstra, postati res dober čebelar. Spoznati osebo s podobnimi interesi
in cilji, da bi si pomagala, se razumela in se
imela enostavno lepo.«
Tako. Še marsikaj bi se dalo napisati o Danijelu. Fant mi je všeč. Ker je iz sebe (že)

nekaj naredil in je na to ponosen. Ker ima
začrtane cilje. Ne toži nad razmerami in
hoče spreminjati življenje na bolje. In ker
pravi, da »mi nikoli, res nikoli, ni dolgčas,
vedno se s čim zamotim. Če ni opravkov,

Zlato priznanje na državnem tekmovanju
mladih čebelarjev

pa se družim s prijatelji, ki me sprejemajo
in razumejo takega, kot sem.«
Besedilo: Branko Lipar
Foto: zasebni arhiv

Eno od številnih priznanj s tekmovanj
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REPORTAŽA: Franci Kocijan

Jaslice so simbol božiča

Največje jaslice v
Mengšu
Jaslice predstavljajo upodobitev zgodbe Kristusovega rojstva iz krščanskega izročila. Oblikovno pa se prilagajajo geografski in kulturni domeni posameznega kraja ali pokrajine. V Mengšu ima postavljanje jaslic in izdelovanje jasličnih
figuric več kot stoletno tradicijo, saj prav iz Mengša izvira
kar nekaj odličnih rezbarjev. Franci Kocijan je v Mengšu
znan, da vsako leto na svojem domu postavi ene izmed največjih jaslic v kraju. Ob tem pa iz lipovega lesa izrezlja novo
ovčico, ki se pridruži jaslični čredi.
Zgodba postavljanja jaslic pri Kocijanovih sega že petindvajset let
nazaj, ko je pri njih doma vsako leto jaslice izdelala sestra Tatjana.
Bile so majhne, z le nekaj osnovnimi figuricami, postavljene najprej v
kotu kuhinje in kasneje pod božično jelko. Ko se je Tatjana poročila
in odselila, je tradicijo izdelovanja jaslic nadaljeval brat Franci. Od
takrat jaslice vsako leto rastejo in se dopolnjujejo. Njihova izdelava
traja dobrih štirinajst dni po šest ur na dan. Začne pa se z zbiranjem
primernega materiala. V bližnjem gozdu Franci vse leto preži za zanimivimi koreninami, drevesnimi gobami, kamenčki in primernim mahom. Nekateri deli celotne postavitve so fiksni in se ne spreminjajo,
drugi pa so vsako leto drugačni in skupaj prikazujejo skoraj pravljično
življenje božičnega časa skozi oči postavljavca.
Osrednji del jaslic je hlevček z Jezusom, Marijo in Jožefom ter prihajajočimi svetimi tremi kralji. Okoli hlevčka stojijo različni pastirski
kresovi z ovčicami, mlini, potočki, modeli kmečkega orodja, vozov
in predstavitve kmečkih opravil. Vse skupaj je osvetljeno s pisanimi
lučkami in ovito z zvokom tekoče vode, ki se preliva po umetelnih
potočkih. Veliko podrobnosti krade poglede in pozornost. Ko si vzameš čas in se vživiš v dogajanje, te prevzame lepota božičnega časa,
obljub in družinske sreče.
Majhen simbolni dodatek k jaslicami prispeva tudi mama Vera, ki
vsako leto pred božičem v lončke zaseje pšenico in z njo okrasi sinove
in svoje jaslice. Pravi, da brez pšenice ni jaslic, saj je žito simbol plodnosti, izobilja in sreče.
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Jaslice z mano rastejo vsako leto, pravi Kocjan
Franci Kocijan je na jaslice zelo ponosen in meni, da so največje v
Mengšu. Prejšnja leta je imel na ogledu vedno veliko ljudi, posebej
otrok iz vrtca in šole. Letos pa je zaradi epidemije malce drugače. Še
vedno pa skoraj vsak dan kdo potrka na vratih in si ogleda jaslice.
Jaslice bodo razstavljene do 2. februarja, do svečnice, ko jih Kocjan pospravi in pripravi za naslednje leto. Tudi pospravljanje jaslic
je zahtevno opravilo, ki traja več kot tri dni. In kot pravi, se vsako
leto znova razveseli božičnega časa. »Božič je moj najljubši praznik,«
zaključi Kocjan.
Besedilo in foto: E. V.

Franci Kocijan želi vse narediti sam

"14 dni po 6 ur na dan izdelujem jaslice vse do božiča."

Vsako leto se jaslice povečajo za nekaj figuric

Nekateri deli jaslicso narejeni kot celota in se ne dajo spreminjati

Sveti kralj

Ideje črpa iz vsakdana ter iz ogledov drugih jaslic

Prejšnja leta je bilo veliko obiskov mimoidočih, prišli so tudi
otroci iz vrtca

Jaslice se morajo dokončati do božiča in biti razstavljene do
svečnice
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DOBENO

December na Dobenu
Zadnji mesec v letu se je na Dobenu začel zimsko, že prvi dnevi so nam prinesli sneg in nadeli vasi pravljično podobo. Še
posebej so se ga razveselili otroci, ki zaradi korone nabirajo »šolsko« znanje kar od doma. Nad »dobensko vilo« so hitro
našli primeren klanec, kjer so se lahko sankali in dričali po strmini, nasmejani obrazi in prešeren smeh so pričarali veselo
zimsko vzdušje. Čeprav ga je na Zg. Dobenu zapadlo več kot 20 cm, sneg ni zdržal več kot nekaj dni, nato pa nas je objela
sivina, malo dež, malo megla, razgledi so se zastrli, poti in gozdne steze so postale blatne in spolzke, tako je v teh dneh
najbolj prijetno v zavetju toplega doma.

Sneg je poskrbel za zimsko veselje v začetku decembra na Dobenu

Miklavž
Do zadnjega smo bili v turističnem društvu
pripravljeni in upali, da bomo lahko razveselili otroke z darili, ki naj bi jih razdelil Miklavž
ob pomoči angelov in parkeljnov, kot je to na
Dobenu že tradicija, a žal mu korona letos ni
dovolila priti. Zato smo z veseljem prisluhnili pobudi naše članice in »fanice« Dobena,
Zlatke Zebec, ki je tudi članica »Mengeška
100 tka«, skupine deklet in žena dobre volje, ki hodijo na Mengeško kočo.
Organizirale so zbiranje različnih daril za
revne otroke in starejše v stiski, vse zbrano
pa so predale mengeškemu Karitasu. UO

TD je bil soglasen, da sodelujemo v akciji
in smo za primeren znesek nabavili različna
darila ter jim jih podarili v želji, da razveselimo najbolj ranljivo skupino občanov, da
jim pomagamo pričarati nasmeh na obrazu
v teh prazničnih dneh.

slednje leto izdamo lasten koledar, s slikami
Dobena. Dogovorili smo se z Enzo grafiko v
Domžalah, ker je bil najugodnejši ponudnik,
mi smo prispevali slike, oblikovanje in tisk
pa so izvedli oni. Prvi dobenski koledar (za
leto 2018) je bil formata A4, poskusili smo
narediti prijeten in uporaben koledar, tako je
ena tretjina strani prekrila slika preostali dve
tretjini pa je bil prostor namenjen zapiskom
ali opomnikom.
Ker je bil koledar pri krajanih zelo lepo sprejet, smo se odločili, da to prakso nadaljujemo. Tako že četrto leto zapored izdajamo
svoje koledarje, sedaj v formatu A3, da je
več prostora za opomnike, na njih so slike z
dobenskih poti, ki smo jim dodali še utrinke
z dogodkov, ki jih organizira turistično društvo.
Slike za koledar pripravi Tone Vidrgar, oblikovanje uredi Žiga Lipovec, za tisk in izdelavo pa poskrbi Frančiška Hunjet. Letos je bilo
izdelanih 150 koledarjev, ki smo jih raznosili
po hišah na Dobenu in večjim sponzorjem
oz. donatorjem turističnega društva.

Koledar 2021
Že vrsto let Turistično društvo Dobeno krajanom ob novem letu podari 12-listni, slikovni
koledar. Na začetku smo koledarje kupovali
pri raznih ponudnikih in nanje dodali še žig
TD. Leta 2017 pa smo sklenili, da za na-

Začetek del, sanacija ceste na Zg.
Dobenu

Prenova ceste na Zg. Dobenu

Slika za november v dobenskem koledarju
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Na sestanku vaškega odbora konec leta
2019 je bila poleg drugih točk dnevnega
reda glavna točka predlog prednostnih del
in aktivnosti za prihodnje obdobje na območju Dobena. Predlogi so bili podani in v
celoti potrjeni na zboru krajanov v začetku
meseca marca letos.
Med predlogi za leto 2020 je bila tudi sanacija najbolj poškodovanega dela ceste
na Zg. Dobenu proti vasi Rašica, kar je bilo

Polaganje meteorne in kabelske kanalizacije

Trasa je pripravljena za polaganje asfalta

Polaganje grobega asfalta, spomladi pa še fini ...

predstavljeno na sestanku pri županu. Občina je rekonstrukcijo ceste potrdila in uvrstila
v svoje plane. Konec letošnjega novembra
pa je izvajalec KPL Ljubljana, ki je bil izbran
kot najugodnejši izvajalec razpisanih del začel rekonstrukcijo.
Izvajalec je obvestil krajane, uporabnike navedene ceste o popolni zapori od 23. novembra do 24. decembra, od 7. ure zjutraj
do 16. ure popoldne. Prizadeti krajani (18
hiš) smo se na zaporo pripravili in jo sprejeli z razumevanjem, saj glede na prometne
razmere na tem delu Dobena ni bilo možno organizirati obvoza. Kdor je hodil mimo
gradbišča, je videl, da gre za resen poseg,
saj so trde kamnine na nekaterih delih trase
zahtevale uporabo težkega pnevmatskega
kladiva, da sta se v celotni dolžini sanirane
ceste lahko položili kanalizacija za odvajanje
meteorne vode in kabelska kanalizacija. V
sklopu rekonstrukcije sta urejena tudi javna
razsvetljava in podporni zid na strmejšem
delu ceste, kjer se bo postavila tudi zaščitna
ograja. Dela so kljub sneženju na začetku del
in kar nekaj deževnim dnem v nadaljevanju
potekala sorazmerno tekoče, da so delavci
24. decembra, na zadnji dan zapore, lahko
položili grobi asfalt. Tako je bila cesta popoldan že prevozna in lahko rečemo, da smo
za božič na Zg. Dobenu dobili skoraj 200 m
nove ceste. Kot je povedal vodja gradbišča
bodo zaključno, fino plast položili spomladi
2021.
Tudi pohodniki, ki so prihajali na Dobeno,
so bili seznanjeni in opozorjeni, da v času
izvajanja del ne hodijo preko gradbišča, ker
je nevarno in motijo delo, z ustreznimi obvestili so bili informirani o možnem obhodu.
Poudariti pa je treba, da smo bili krajani vezani na ta del ceste, tolerantni in prijazni do
izvajalcev, prinašali smo jim čaj, kavo, »kaj
močnega« in tudi kaj za pod zob so dobili in
cenili so to, ter nam omogočili prehod tudi v
času zapore, če je le bilo mogoče.
Večina prebivalcev Dobena se veseli vsakega
napredka, vsakega metra obnovljene ceste,
se pa najdejo posamezniki, ki se negativno
odzovejo takoj, ko začutijo, da bi bila njihova
komoditeta le malo okrnjena in ne morejo v
vsakem trenutku, kamor želijo. Za napredek
kraja, za udobnejši jutrišnji dan in skupno
dobro je treba včasih tudi malo potrpeti.
Morda bi taki bolj sodili v urbana naselja v
dolini in bi morali premisliti o bivanju »v hribih«, preden so se preselili sem gor …
Vsem bralcem, ki berete moje pisanje, želim
lepo doživete praznike, zdravja, zadovoljstva
in veliko lepih trenutkov v krogu tistih, ki so
vam dragi, naj vam bo leto 2021 svetlo in
prijazno!
Besedilo in foto: T. V.
Mengšan – januar 2021
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PGD Loka pri Mengšu v decembru 2020
Naposled smo prišli do decembra, zadnjega, a težko pričakovanega meseca v letu, ker je zaznamovan kot praznični mesec.
Začne se z adventnim časom, kot pripravo na božič. Skozi cel mesec pa so misli večine nas usmerjene tudi v pripravo na
slovo od tekočega leta in v pričakovanja, kaj bo prineslo novo leto. Svoj pečat pa mu dajejo, še posebej dobro poznani med
otroki, vsi trije dobri možje: sv. Miklavž, Božiček in dedek Mraz. Otroci so v letošnjem letu ob pisanju želja in pričakovanju
daril prav gotovo velikokrat zapisali, da bi kdo od teh dobrih mož prinesel odrešitev in pripomogel k normalizaciji življenja, ki
je bilo in je še vedno zaznamovano z epidemijo koronavirusa.

Objekt požara-nadstrešek ob Gasilski cesti
V decembru pa je tudi državni praznik, dan
samostojnosti in enotnosti. S tem praznikom
obeležimo dan, ko je bil razglašen izid referenduma za samostojnost Slovenije v letu
1990.
Tako je bila 26. decembra 2020 obeležena
30. obletnica navedenega dogodka.
Glede na vse uveljavljene zaščitne ukrepe, s
katerimi skušamo omejiti in zatreti epidemijo, smo tudi v našem društvu nekako prilagodili izvedbo sej UO in poveljstva, in sicer smo
se poslužili spletne aplikacije MS Teams.
Trenutno pa je v iskanju rešitev oz. načina,
kako izvesti redni letni občni zbor društva, na
katerem se opravi pregled dela preko celega
leta in sprejme zaključno poročilo.

Operativna dejavnost

Posledice požara na nadstrešku
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V soboto, 12. decembra 2020, ob 12.47
smo bili preko ReCO Ljubljana obveščeni o
požaru nadstreška ob stanovanjski hiši na
Gasilski cesti v Loki pri Mengšu. Izvozili smo
z GVC 16/25, GVGP-1 in GVM-1 ter 15 gasilci. Na kraju smo ugotovili, da je do požara
prišlo v večnamenskem večinoma lesenem
objektu, ki je priložnostno služil tudi kot prekajevalnica mesnin. Domnevno je prav zaradi
tega prišlo do požara. Pred našim prihodom
so objekt gasili že sosedje. Skupaj z gasilci

Reševalne enote na Dobenu
PGD Mengeš in Topole smo v objektu dokončno pogasili vsa žarišča ter odstranili ves
goreči material.
V soboto, 26. decembra 2020, ob 14.45
smo bili preko Regijskega centra za obveščanje Ljubljana aktivirani na pomoč z avtomat-

nja po navodilih, ki so jih prejemali od SNMP,
nam je dajala dodatno upanje za dober izid
reševalne akcije. Takoj po prihodu na mesto
dogodka so reševalci NMP nadaljevali z nudenjem prve pomoči in reanimacijo pohodnika. ReCO-112 Ljubljana smo nemudoma
sporočili točno GPS lokacijo dogodka, ki jo je
posredoval posadki aktiviranega helikopterja
Slovenske vojske. Z njim je priletela dežurna
ekipa GRS, zdravnik – letalec in gorski reševalec, ki sta se s pomočjo vitla na zrakoplovu
spustila neposredno na mesto dogodka. Na
kraj so prišli tudi pripadniki GRS Kamnik in
GRS Ljubljana za pomoč pri iskanju in transportu pohodnika in policisti PP Domžale, ki
so opravili ogled. Stekle pa so tudi priprave
na urgentni transport bolnika s helikopterjem
v UKC LJ. Navkljub izjemnemu trudu svojcev
in reševalcev NMP reanimacija ni bila uspešna in je oseba preminila. Skupaj s pripadniki GRS Kamnik smo preminulo osebo prinesli
iz gozda, kjer smo jo predali pogrebni službi.
Njegovim domačim tudi v imenu vseh reševalcev izrekamo globoko sožalje.
Ob tem dogodku je mogoče izpostaviti kratko
navodilo za ravnanje ob podobnih dogodkih,
ki se zgodijo na terenu, predvsem v gozdnem
območju, da se čas iskanja skrajša na najmanjšo možno mero:
• Ob klicu v sili na številko 112 ostanite
mirni, dosledno sledite navodilom ope-

raterja in strokovnih služb ter ne prekinite telefonskega klica z operaterjem! Za
kar se da hiter dostop reševalcev do vas,
ste vi edini vir informacij, ki jih reševalne službe nujno potrebujejo.
V ponedeljek, 28. decembra 2020, ob
15.43 smo bili preko Regijskega centra za
obveščanje Ljubljana obveščeni o podrtem
drevesu čez cesto na Dobenu. Na poziv se
je odzvalo 11 gasilcev, vendar smo bili pred
izvozom obveščeni s strani ReCO Ljubljana,
da naša pomoč ni več potrebna. Padlo drevo
so prebivalci Dobena odstranili sami in tako
je bila cesta normalno prevozna.

Drugo
V decembru je že dolga leta v navadi, da gasilci pripravimo koledar za prihajajoče leto in
ga tudi razdelimo po gospodinjstvih v svojem
osnovnem okolišu delovanja. Tudi letos je
bila ta akcija izvedena v prvi polovici decembra. Gasilci, ki so bili zadolženi za posamezne predele naselja Loke in Dobena, so koledarje raznosili. Koledarju smo dodali spremni
dopis s priporočilom, da prostovoljni prispevek lahko darujejo preko položnice. Vsem
darovalcem se zahvaljujemo za prispevke ter
želimo zdravo, mirno in srečno 2021!
Besedilo: Miro Urbanc
Foto: PGD Loka pri Mengšu

Pomoč ekipe s helikopterjem na Dobenu
skim defibrilatorjem (AED). V gozdu na Zgornjem Dobenu se je nenadoma zgrudil pohodnik, ki je bil na sprehodu skupaj s sorodniki.
Zaradi hitrejšega dostopa do lokacije smo
najprej izvozili z GVGP-1 in najnujnejšo
opremo za reanimacijo, kasneje pa še z GVC
16/25. Pozivu na pomoč se je skupno odzvalo 13 gasilcev. Med vožnjo na kraj smo
z ReCO-112 Ljubljana pridobili informacijo,
da se nenadno oboleli nahaja globlje v gozdu
za objektom Dobeno 55. Bolj podrobne lokacije dogodka zaradi tehničnih omejitev v danem trenutku ni bilo možno določiti natančneje kot na radij enega kilometra. Skupaj z
reševalci NMP Domžale in Reševalne postaje
UKC Ljubljana, ki so bili v stalni telefonski
zvezi z osebami pri bolniku, smo začeli težko
iskanje po gozdnem območju razgibanega in
zaraščenega terena, pri čemer smo se zanašali zgolj na okvirno znano smer in glasne
klice na pomoč. Informacija, da najožji člani
družine že izvajajo temeljne postopke oživlja-

Praznično ozaljšan gasilski dom v Loki
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Obvestilo ZB Mengeš
Nenavadno leto se je končalo. Kot večini je tudi nam korona preprečila uresničitev vseh točk letnega načrta. Naše cilje
negovanja spomina na NOB in širjenje vrednot lahko izvajamo le z besedo in obeležjem. Lansko leto je znova potrdilo, kako
nujno potrebujemo uresničevanje teh vrednot.
Večina naših dogodkov je potekala z majhnim številom udeležencev. Toliko, kot je dopuščala epidemija in pogosto ne takrat, kot bi bilo glede na zgodovino primerno. V januarju smo
pred epidemijo izvedli spominsko slovesnost. V juliju smo pospremili pohodnike v akciji od upora do svobode, pohodu od
Tacna do Poljane, od Rašice do talcev v Mengšu in naprej do
Kriškarjevih smrekc v Preserjah. V avgustu smo se udeležili
proslave ob odprtju spomenika Janezu Stanovniku. Ob dnevu
spomina na mrtve ni bilo komemoracije, pa smo pri spomenikih položili le spominske vence in prižgali sveče.
Žal vas moramo obvestiti, da letos tradicionalne prireditve v
počastitev spomina na poboj talcev v januarju ne bo. Če bodo
razmere dopuščale, bomo to nadoknadili kasneje.

Besedilo in foto: predsednik dmag. Mirjan Trampuž

Vsem občanom voščimo, da bo letošnje
leto lepo in bo omogočilo normalno
delo in kakovostno preživljanje prostega
časa. Voščimo vam tudi mnogo osebnega
zadovoljstva ter dobrih odnosov z bližnjimi
in drugimi ljudmi.
18

Mengšan – januar 2021

Z donacijo računalnikov
so v Rotary clubu
Domžale omogočili lažje
spremljanje učnih vsebin
in učenja otrokom iz
materialno šibkih družin

Dostava knjig iz knjižnice
prebivalcem občine
Mengeš
Prostovoljci vsem branja željnim bralcem iz občine Mengeš,
ki so starejši od 65 let ali invalidi, pripeljejo knjige na dom iz
Krajevne knjižnice Janeza Trdine Mengeš.

Donacijo Rotary cluba Domžale smo 16. decembra 2020 sprejeli v Centru za socialno delo Osrednja Slovenija, Enoti Domžale, in poskrbeli, da je računalniška oprema (trije novi in šest rabljenih servisiranih računalnikov) dospela do otrok še isti dan.
Prizadevanja za kakovostno izobraževalno delo na daljavo so v
Rotary clubu Domžale podprli s podarjeno računalniško opremo za šest otrok iz materialno šibkih družin in tri družine, ki
izvajajo rejniško dejavnost in skrbijo za več šoloobveznih otrok.
Šolanje od doma se je izkazalo za povsem nov izziv našega časa,
ki poleg digitalnih veščin in dobre organiziranosti dela zahteva tudi
primerno opremo. S tem so omogočili devetim otrokom enako možnost šolanja, kot jo imajo tisti, ki živijo v materialno stabilnih
družinah. Pogoj za uspešno delo pri pouku na daljavo je, da imajo
otroci zagotovljeno osnovno računalniško opremo, ki jim omogoča
nemoteno komunikacijo preko spletnih učilnic, elektronske pošte
in video srečanj. V imenu otrok in staršev, iskrena hvala.
Besedilo in foto: Marta Tomec

Pravila izposoje
•
•
•

Na dom bomo pripeljali do 5 knjig.
Možnost dostave je omejena le na gradivo, ki je na voljo v Krajevni knjižnici Janeza Trdine Mengeš.
Naročite lahko le gradivo, ki je prosto.

Naročila knjig
Naročila sprejemamo v torek in četrtek od 13.00 do 19.00 in v petek od 8.00 do 14.00 na: elektronski naslov menges@dom.sik.si ali
telefonsko številko 01 7237 374
Ob naročilu navedite svoje podatke:
• številka članske izkaznice,
• ime in priimek,
• telefonska številka, na kateri ste dosegljivi,
• naslov za dostavo.
Potrudili se bomo, da bomo gradivo dostavili v najkrajšem možnem
času.
Besedilo in foto: Barbara Ahačič Osterman

SERVIS
KOLES
-popravilo in čiščenje koles
-rezervni deli
Na sliki z leve: pomočnica direktorice Centra za socialno
delo Osrednja Slovenija Vzhod, Enote Domžale, Ana Zakšek,
bodoča predsednica Rotary cluba Domžale Viktorija Vehovec,
predsednica Martina Oražem, strokovna delavka Marta Tomec,
prijatelj in bodoči član kluba Žiga Bauer

MJ

070 701 391
marko.jeretina@gmail.com

Levčeva 9, 1234 Mengeš
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Fantazijska Pšata udeležencev delavnic HEco na
OŠ Mengeš
Izvajanje naravoslovnih delavnic ni enostavno. A nam z neutrudno voljo uspeva! V okviru projekta EVREKA II z učenci OŠ
Mengeš izvajamo hidrološko-ekološke (HEco) delavnice na daljavo. Sprašujemo se in spoznavamo, kaj je naravna reka in
kakšne funkcije opravlja. Zakaj nastanejo poplave, kje so vodomerne točke, zakaj reke vijugajo ipd. Med interaktivnimi delavnicami in klepetom pa smo ob delu z učenci ugotovili, da se v njih, ob naravoslovni žilici, skriva tudi pisateljska. Prilagamo
spisa Anje K. in Zoje N., ki ju je skupina izbrala kot najboljša, ter spis Erika E. M., ki je bil izbran s strani mentorjev. Preberite,
kakšna je naša fantazijska Pšata, kjer je dovoljeno vse, dokler omogoča življenje živalim in ljudem.

Likovni izdelki učencev
Moja idealna reka Pšata bi bila ogromna. V
njej bi živelo ogromno rib. Okoli reke bi stal
velik gozd, iz katerega bi se živali vsak dan
prišle napajat k reki. V reki bi živele ogromne
mavrične ribe, ki bi vsak večer ob polnoči poskakale iz vode in ustvarile bleščeč sij. Ribe
bi imele zelo velike plavuti v obliki srčkov, s
katerimi bi zelo hitro plavale. Ko bi ribe poskakale iz reke, bi ta postala čarobna. Takrat
bi se v njej prebudile sladkovodne deklice, ki
bi do ranega jutra pele živalim. V primeru,
da bi se človek prišel kopat v reko, bi postal
sladkovodna deklica za toliko časa, kot bi želel. Kdor bi vodo popil, bi postal nesmrten.
Okoli reke bi bile posajene rože, na katerih bi
sedeli metulji. Reka bi tekla po griču navzgor,
po njej pa bi plavale vrtnice in lokvanji. Tam
bi živela družina vider. Reka bi se izoblikovala po naših željah. Kadar bi si otroci zaželeli
vodni park, bi postala vodni park. Čarobna bi
bila tudi zato, ker bi vsaka plastika, ki bi se
znašla v njej, takoj izginila. Na dnu reke bi
bile zgrajene hiše. V teh hišah bi živeli ljudje
oziroma sladkovodne deklice. Pozimi bi se
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Pšata spremenila v ledeno reko, kjer bi otroci
brezskrbno drsali po njej. Iz ledu bi zrasla
ogromna palača, v kateri bi živeli samo pozitivni in dobri ljudje, katerih glaven smisel
življenja, bi bil pomagati soljudem in živalim
v stiski. Moja idealna reka Pšata ne bi nikoli
izginila in bi za vedno ostala polna življenja.
(Zoja N., 8. r)
Moja sanjska reka Pšata bi imela izvir sredi
osončenih gora, 10 km od morske obale. Na
koncu bi se izlivala v modro, kristalno čisto
morje. Prve 3 km od izvira bi bila manjši
potok z veliko lepimi tolmuni, nato bi se v
njo izlilo veliko različnih potokov in bi bila
naslednjih 6 km ozka, hitra in visoka reka. 1
km od morja bi se struga razširila, reka upočasnila in na sredini bi bili 4 manjši otoki.
Na največjem bi bilo jezero, na katerem je
majhen otoček. Na otočku je pitna voda, ki
je dostopna tako ljudem kot živalim. 400 m
pred morjem se Pšata razcepi in ena struga
se v morje izlije počasi in po plaži, druga pa
z velikim slapom. V njej živi 71 različnih vrst
rib in poseben rečni delfin. (Anja K., 7. r)

Reka Pšata je velika reka. V Loki je urejen
prostor za piknike. S prijatelji se igramo na
igrišču, ki je v bližini. Danes smo šli s starši
na vožnjo s čolni. Bilo je zelo lepo. Iz čolna
sem videl srne, ki so se pasle na travniku ob
reki. Ko smo se vrnili, sem nabral za mami
rože, potem pa sem se kopal v reki, saj je bil
dan zelo vroč. S prijatelji hodimo tudi lovit
ribe, ki jih je v reki veliko. Ob reki so polja,
na katerih rastejo rastline, ki ne potrebujejo
gnojil in škropiv. Voda se uporablja za namakanje, ko se prečisti pa je primerna tudi za
pitje. (Erik E. M., 7. r)
Ob spisih prilagamo na ogled nagrajene ilustracije iz Likovnega natečaja Moja divja reka
Pšata, ki ga je z Zavodom REVIVO vodila
učiteljica Kaja Urh iz OŠ Mengeš. Aktivnosti
projekta EVREKA II se izvajajo v okviru razpisa LAS za mesto in Vas, ki je financiran s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Besedilo in foto: E. Horvat, M. Tomažič, P.
Pengal in D. Habe

Zamenjava v vodstvu
Lekarne Mengeš
Leto 2020 je prineslo veliko nepredstavljivih sprememb v
našem vsakdanjiku. Hkrati nam je ponudilo priložnost za
vpogled v naš notranji svet, naše vrednote, priložnosti za
povezovanje na načine, kot jih do sedaj nismo bili vajeni.
Spremembe so edina stalnica v življenju in naša odgovornost je, kako se nanje odzovemo in prilagodimo. Tudi Javni
zavod Mestne lekarne je v letu 2020 doživel pomembno
spremembo. Z mesta dolgoletnega direktorja se je namreč
z iztekom leta 2020 poslovil magister Dionizij Petrič, pred
tem dolgoletni vodja Lekarne Mengeš na stari lokaciji na
Kolodvorski. S selitvijo in posodobitvijo lekarne je tedaj mesto upravnice na sedanji lokaciji prevzela magistra Nuška
Kladnik. Oba sta uspešno opravljala svoje delo v obdobju,
ko je lekarništvo doživelo vrsto sprememb in modernizacij,
v zadnjem času je bila na primer tudi za paciente najpomembnejša uvedba elektronskega recepta.

Stara lekarna Mengeš na Kolodvorski

Nova lekarna Mengeš ob otvoritvi junija 2005

Dionizij Petrič, mag. farm. in Nuška Kladnik, mag. farm.
(dosedanji direktor JZ Mestne lekarne in vodja Lekarne Mengeš)

Januarja 2021 z mesta vodje odhaja tudi magistra Kladnik, ki je
poklicno pot začela in končala v Lekarni Mengeš. Vedno je bila
razumevajoča, zavezana izobraževanju in strokovnemu nasvetu, do
kolegov pa je gojila korekten odnos ter podporo na poklicnem in
tudi zasebnem nivoju.
Oba bomo pogrešali, saj sta pomembno prispevala tako k razvoju
Lekarne Mengeš kot tudi celotnega javnega zavoda. Verjamemo,
da bosta tudi novoimenovana direktorica Javnega zavoda Mestne
lekarne, magistra Varja Suhodolčan, in nova vodja Lekarne Mengeš
uspešno nadaljevali z vodenjem zavoda in »naše« lekarne.

Besedilo: Mojca Ocvirk Anžič
Foto: Lekarna Mengeš
Mengšan – januar 2021

21

MENGEŠKI UTRIP

Humanitarni projekt Daj naprej in podari sonce v
prazničnem mesecu decembru

''
Projekt Daj naprej in podari sonce'', ki sledi besedam dečka Trevorja iz filma Pay it forward: »Želim, da bi vsak naredil
nekaj lepega za tri ljudi in da bi ti trije to vrnili naprej!« se je v AIA – Mladinskem centru Mengeš nadaljeval tudi v prazničnem decembru, ko sta potekali kar dve akciji. V drugi akciji, ki se je začela novembra, smo v zameno za ekološke
vrečke zbirali prispevke za družine, ki so se zaradi pandemije covid-19 znašle v stiski, v tretji akciji pa sta se nam pridružili
prostovoljki Tea Vuga in Nika Smole.

Utrip iz akcijske predaje nabranih oblačil
Vse se je začelo zadnjo jesen. Takrat sta se v Mladincu ločeno izvajala
dva projekta, Daj naprej in podari sonce ter Izmenjevalnica oblačil, o
katerih smo v Mengšanu že pisali. Razmere, kot jih poznamo danes,
nam žal ponovitve dogodka Izmenjevalnica oblačil niso omogočale.
Zato se je, v prijetno zahvalo tudi vam, v prostorih MC-ja nabralo kar
nekaj paketov oblačil. V prazničnem duhu smo, skupaj s predsednico,
sklenili omenjenemu projektu vnesti humanitarno noto ter se priključiti projektu Daj naprej in podari sonce. Prostovoljki Tea Vuga in Nika
Smole sva skočili v lov za organizacijami, društvi, družinami, ki bi bile
oblačil bolj vesele,kot skladišče MC-ja. Navezali sva stik z Društvom
prostovoljcev Vincenzijeve zveze dobrote, ki vodi tudi dnevni center
za brezdomne v Ljubljani. Tam, poleg nekaj postelj in dnevnih toplih
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obrokov, uporabnikom nudijo tudi oblačila ter obutev. Po nekaj telefonskih klicih in dolgemu prekopavanju oblačil v skladišču, smo se
v polnem avtomobilu odpravili proti Ljubljani. Tam smo se srečali z
ekipo, ki je v prostore dnevnega centra pomagala odnesti oblačila, ki
jim jih v tem hladnem delu leta pošteno primanjkuje.
S podobnimi akcijami bomo nadaljevali v začetku novega leta. Takrat
upam, da se umiri korona kriza v državi in se sprostijo vladni ukrepi,
da se spet lahko srečamo na Izmenjevalnici oblačil v prostorih MC-ja.
Vsem sodelujočim v projektu se lepo zahvaljujem za pomoč in podporo, vsem bralcem pa želim zdrav, topel začetek novega leta.
Besedilo in foto: Tea Vuga

MENGEŠKI UTRIP

S prostovoljstvom
bogatimo sebe in druge
V času, ko je zaradi epidemije življenje in delo Univerze za
tretje življenjsko obdobje – Društva Lipa Domžale kar precej
ovirano, vam v občinskih glasilih predstavljamo naše dejavnosti, hkrati pa opozarjamo tudi na pozitivne prakse dela
starejših, ki so še kako pomembne za popestritev in obogatitev časa v jeseni življenja. Naša, domžalska, univerza,
ki se počasi bliža srebrnemu jubileju, letos poteka namreč
že 23. šolsko leto, spada med najuspešnejše v Sloveniji in
na posameznih področjih presega izobraževanje odraslih in
omogoča prijetno druženje.

Med bolj znane tako sodijo
domžalske Unicefove prostovoljke, ki organizirano ustvarjajo
punčke iz cunj že od leta 2004
in vsako leto v povprečju ustvarijo 350 punčk. Temeljni namen
projekta je zbiranje sredstev za
Unicefov program cepljenja
otrok v državah v razvoju proti
šestim nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski
kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus). Punčke je
možno kupiti na sedežu Društva
Lipa Domžale.
Unicefova Špelca
Tudi Unicefove prostovoljke so
po pisanju Mire Kavčič v letošnjem šolskem letu uspešno začele z delavnico ustvarjanja. Mentorica Metka Paternoster je k uspešnemu delu prispevala s tem, da
je med počitnicami izrisala in ukrojila 350 teleščkov, večino tudi
sešila. Žal je načrte prekinil drugi val pandemije. A dejavnosti Lipe
niso zamrle, preselile so se na elektronsko druženje od doma.
Posebej med pridnimi dekleti izpostavljamo 95-letno Milko Mezgec, ki plete copatke, Miro Kavčič, ki riše obrazke domžalskim
Špelcam in Jankotom, ter Marcelo Kopitar, ki je včasih v Lipi obiskovala tudi likovni krožek in angleščino, sedaj pa, to so zapisale
kolegice, ustvarjalno prednjači. S prostovoljnim delom si je prislužila uvrstitev med prostovoljce leta 2019. Ob čestitkah sem prostovoljki Marceli zastavil nekaj vprašanj.
»Kolegice vedo, da šivanju punčk namenim veliko časa in strasti.
Vesela sem, da opazijo moje navdušenje v tem delu,« je povedala
ga. Marcela, pa tudi, da je pravzaprav ona našla punčke. »Vrsto let
sem si želela ustvarjati prav punčke iz cunj in željo sem si uresničila takoj po upokojitvi leta 2010,« je povedala, pa še: »Vsekakor da
punčki karakter prav obraz, seveda pa je glavna kreacija oblekice
in tukaj ima domišljija prosto pot. Do sedaj sem naredila približno
500 punčk in fantičkov.« Na vprašanje, kaj ji pomeni, da jo je
Unicef predlagal za prostovoljko leta, pa je povedala: »Z ljubeznijo
punčke ustvarjam že deset let, veseli me, da jih ljudje radi posvojijo, saj dobim veliko zahval. Najvažnejši pa je čudovit občutek, da
sem del velike zgodbe, ki rešuje otroška življenja. Lepo je, da so
tudi pri Unicefu to opazili.«
Opazil pa jo je tudi predsednik RS Borut Pahor, ki se je gospe Marceli zahvalil za požrtvovalno delo.

Špelce Unicef

Ob koncu leta 2020 sem mentorjem, animatorjem in članom društva namenil posebno pismo, v katerem se jim zahvaljujem za sodelovanje v lanskem in letošnjem šolskem letu, za leto 2021 pa
sem zapisal: Ob vstopu v leto 2021 vam želim prijetne prav vse
praznične dni, predvsem pa vam ter vsem vašim bližnjim želim
veliko zdravja, kar bo zanesljivo prispevalo k srečnim in uspešnim
vsem dnevom v novem letu. Glede na naše dosedanje skupno uspešno delo pa, enako kot vi, upam, hkrati pa sem prepričan, da se
kmalu srečamo v naših učilnicah in nadaljujemo skupaj začrtano
delo – v zadovoljstvo in veselje nas vseh.

Besedilo: Marjan Ravnikar, predsednik
Foto: Mira Kavčič

Unicefove punčke iz cunj

Mengšan – januar 2021

23

ZANIMIVO

Kako prepoznati in
izkoristiti svoj potencial
na področju osebnostnih
lastnosti

portal, kjer najdete zanimive vsebine, informacije in gradiva, namenjene tako mladim, staršem ter strokovnim delavcem na šolah. Najmlajši lahko igrajo osmerosmerke, igro spomina ali ugibajo poklice,
starejši učenci in dijaki pa lahko spoznavajo poklice preko Kariernih
klepetov, v katerih predstavljajo osebe, ki opravljajo različna dela ali
preko videov, ki smo jih posneli v realnem delovnem okolju. Na portalu poiščite zanimive novice in informacije ter napoved brezplačnih
dogodkov s področja karierne orientacije.

Karierni Plac – Karierni center za mlade,
Cene Štupar
Pri odkrivanju potenciala je lahko v pomoč osebnostni model
Persolog, s pomočjo katerega odkrijemo svoj vedenjski tip.
Karierno pot si moramo izbrati tudi glede na svoje osebnostne
lastnosti, temperament. V decembru sem izvedla online
predavanje Kako prepoznati in najbolje izkoristiti svoj
potencial. Gostitelj dogodka je bil AIA – Mladinski center
Mengeš. Predavanja se je udeležilo 49 ljudi, saj je v trenutnih
razmerah načrtovanje karierne poti še večji izziv. Vzdušje je
bilo zelo prijetno, lepo smo se povezali. Kot da bi bil v zraku
čaroben decembrski praznični prah.

Karierni Plac – Karierni center za mlade deluje pod okriljem Javnega
zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Izvajamo
aktivnosti (predavanja, delavnice) na področju karierne orientacije za
šolajočo se mladino, starše in strokovne delavce. Vse aktivnosti so za
udeležence brezplačne, saj projekt sofinancirata Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019– 2022.
Besedilo in foto:
Andreja Glavač, Persolog trenerka

Kako se soočati s
stresom v času korone
V sredo, 16. decembra 2020, smo v Društvu AIA –
Mladinski center izvedli predavanje preko aplikacije ZOOM.
Udeležencem smo predstavili osnovne človekove potrebe, kot
so eksistenca, zaščita, zdravje, socialni stik in druge, ki so v
času korone žal precej okrnjene. To nam povzroča določen
Kako so predavanje doživeli udeleženci,
stres, kar negativno vpliva na naše psihofizično zdravje. Na
kaj jim je bilo všeč?
predavanju smo govorili o tem, kako se soočati s stresom in si
pomagati v teh drugačnih časih s pomočjo tehnik čuječnosti
Nekaj odgovorov iz anonimne ankete po koncu predavanja:
in MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), edinega
• Odprtost za vprašanja, praktičnost.
• Predstavitev vedenjskih tipov in kako izbrati poklic glede na ve- znanstveno raziskanega programa s področja obvladovanja
stresa s čuječnostjo.
denjski tip.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskrenost, prijaznost, znanje.
Jasna razlaga.
Da sem izvedela svoj vedenjski tip.
Da smo lahko povedali svoje mnenje.
Asociacije na barve, praktični primeri.
Dostopnost.
Moj sin pride k vam čez leto ali dve.
Navdušili ste me, se oglasim pri vas.
Vas bom kontaktiral za dodatne nasvete.
Zelo mi je všeč, da pomagate ljudem in ustvarjate boljšo prihodnost za vse.
V Kariernem Placu – Kariernem centru za mlade z veseljem brezplačno pomagamo vsem mladim do 19. leta starosti, ki si želijo individualno karierno svetovanje.
Kaj pa lahko še naredimo v tem času, ko je onemogočeno spoznavanje poklicev ter raziskovanje in odkrivanje interesov v realnem delovnem okolju? Zaradi tega bo namreč odločitev za nadaljnje šolanje za
nekatere mlade še precej težja.
V okviru Kariernega Placa – Kariernega centra za mlade smo postavili
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Predavala je mag. Lucija L. Skok, pravnica, sodna mediatorka in
certificirana učiteljica MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction –
obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti) na University of Massachusetts, Medical School v ZDA in na Institute for Mindfulness-Bases
Approaches v Berlinu v Nemčiji.
Predstavila je pomen osnovnih človekovih potreb, ki so v času korone
na preizkušnji in nam povzročajo stres. Distanca med ljudmi močno
najeda človekovo potrebo po bližini in socialnih stikih. Priporočala
je, da ljudje ohranjamo medsebojno bližino na način, ki je mogoč.
Lahko je to objem v okolju družine, topel pogled, stisk roke. Lahko
je to telefonski klic, video klic ali drug način kontakta, tudi Zoom.
Lahko je to čestitka, poslana sorodnikom v dom upokojencev ali v
bolnišnico.

Simptomi depresije, anksioznosti in nespečnosti
Opozorila je na strah ljudi zaradi negotove eksistence, ohranitve
službe in prihodkov ter na potrebo ljudi po varnosti, zaščiti in zdrav-

alnem umiku, kritičenemu odnosu do sebe in do drugih, prenajedanju, kajenju, alkoholu ipd.
Na predavanju smo preizkusili tudi enostavno tehniko obvladovanja
stresa s pomočjo čuječnosti (kratko vodeno meditacijo), ter govorili
tudi o drugih tehnikah, ki jih izvajajo v okviru znanstveno raziskanih programov obvladovanja stresa, ki predavateljica uporablja pri
svojem delu. Seznanili smo se tudi s pozitivnimi učinki 40 let znanstvenih raziskav na področju človekovega psihofizičnega zdravja s
pomočjo čuječnosti.
Predavateljica Lucija L. Skok iz Mengša vodi delavnice in programe obvladovanja stresa na temelju čuječnosti, tako v življenju kot v
delovnem okolju, delavnice čuječega dialoga in pozitivnih odnosov
ter opravlja individualno svetovanje na temelju čuječnosti. Deluje v
Mengšu in trenutno tudi preko Zooma. Z januarjem 2021 začenja
z novimi sklopi delavnic in programov s tega področja in vas lepo
vabi nanje.
Besedilo: Lucija L. Skok
Foto: Lucija L. Skok, zasebni arhiv

ju. Skoraj ena tretjina prebivalstva se danes spopada z določenimi
simptomi depresije, anksioznosti in nespečnosti, v prvem valu korone se je družinsko nasilje povečalo kar za 20 odstotkov. Ljudi takšno
stanje vodi v nestrpnost, jezo do vsega, do drugih, različnih in je dobro, da to pri sebi ozavestimo. Pozvala je k strpnosti in razumevanju
med ljudmi. V resnici nas, ljudi, združuje veliko več, kot nas ločuje.
V nadaljevanju je predstavila, da je stres pritisk, ki izsili od nas neko
reakcijo, boj, beg ali zamrznitev. V osnovi je stres pozitiven – ko na
primer zbežimo pred nevarno živaljo ali se borimo za svojega otroka,
ko je to potrebno. Negativen postane stres takrat, ko traja dlje časa
in na nas pritiska več stresorjev (dražljajev) hkrati, naš odziv na njih
pa je odklonilen – ko na primer ne moremo imeti socialnih stikov,
nas je strah za eksistenco in za zdravje ter to stanje traja že precej
dolgo. V takšnih okoliščinah se v našem telesu odvijata dva procesa
istočasno. Hormoni adrenalin, noradrenalin in dopamin aktivirajo
naš stresni odziv “boj ali beg” na eni strani. Na drugi strani hormon
kortizol poskrbi za izklop vseh naših vitalnih sistemov, ki niso nujni
za preživetje, kot so to rast, razmnoževanje, imunski sistem. Če tako
stanje stresa traja predolgo, je to videti približno tako, kot bi vozili
avto, pri čemer bi istočasno z eno nogo tiščali na plin in z drugo
na zavoro. Avto tega ne bi zdržal dolgo. Enako je z našim telesom.

Spremljamo svoje stanje in pravočasno
ukrepajmo
Posledice stresa se kažejo na fizičnem in psihičnem počutju človeka
na štirih ključnih področjih – telesu, čustvih, vedenju in mislih. Predavateljica je priporočala, da spremljamo svoje stanje na teh področjih in pravočasno ukrepamo. Na tem mestu na kratko povzema ta
področja še za vse bralce Mengšana.
Na telesu je dobro, da smo pozorni na povišan krvni tlak in srčni
utrip, kratko in plitko dihanje, motnje v imunskemu sistemu, povečanju znojenja, prebavne motnje, glavobol, težave s spanjem ipd.
Na področju čustev naj bomo pozorni na občutke anksioznosti, depresije, izgube zanimanja, razdražljivost, hitro ujezljivost ipd.
Na področju misli na morebitne težave pri sprejemanju odločitev,
pobegle misli, manjšo koncentracijo, manjko kreativnosti in občutka
za humor ipd.
Na področju vedenja pa na morebitno potrebo po grizenju nohtov,
stiskanju zob, tipkanju s prsti, odlašanju ali pretiranemu delu, soci-

Misli srca – literarni
natečaj
Za vas smo pripravili natečaj za najboljše izreke z naslovom
Misli srca. Na natečaj lahko prijavite največ tri prispevke
v obliki kratkega izreka, misli, humorne izjave, rime …
ki naj se nanašajo na kulturo, branje, knjigo, pesnika
Franceta Prešerna, praznike, veselje, optimizem, upanje. K
sodelovanju vabimo vse, ki radi pišete in pesnite in želite z
nami deliti pozitivne vibracije. Sodelujte z nami v širjenju
pozitivnega duha.
Prispevke, ki naj bodo vaše avtorsko delo, pošljite na elektronski
naslov prireditve@dom.sik.si do 8. februarja 2021 (Prešernov
praznik). Ne pozabite dopisati imena in priimka.  
Komisija bo izmed vseh poslanih literarnih prispevkov izbrala 8
najboljših, ki jih bomo razstavili v Knjižnici Domžale ter jih objavili
na spletni strani. Najboljši literarni prispevki bodo nagrajeni s
simboličnimi nagradami.
Besedilo: Barbara Ahačič Osterman
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Meditacija po čakrah
»Meditacija ni sredstvo za dosego cilja, ker je sredstvo
in cilj.« (Krišnamurtijai Krisšamurti) To je definicija
meditacije, kaj pa to zares pomeni? Verjamem, da je
ena od največjih prednosti meditacije sposobnost, da
bolje razumemo samega sebe, saj je naša pozornost med
meditacijo usmerjena navznoter. Meditacija ne pomeni, da
bomo postali drugačna, celo boljša oseba. Pri meditaciji gre
enostavno za trening čuječnosti in pridobivanja zdravega
občutka perspektive. Med meditacijo ne poskušamo
izklopiti svojih misli ali občutkov, učimo se jih opazovati
brez presoje in sčasoma razumeti. In vedno, kadar bomo
iskali odgovore znotraj sebe, namesto da iščemo potrditev
od drugih, imamo močnejše izhodišče in več zadovoljstva.
Odgovori, ki jih dobimo od znotraj, so tisti, ki so za nas
pravi. V sredo, 23. decembra 2020, smo v društvu AIA
preko aplikacije Zoom spoznali nekaj teoretičnih dejstev
o meditaciji in jih potem preizkusili še v praksi. Privoščili
smo si vodeno meditacijo po čakrah ob spremljavi zvočne
posode in tibetanske sklede.

Ko sedimo in meditiramo, skrbimo zase na način, ki se sprva morda
ne zdi očiten. Mnogi začnejo meditirati, da bi obvladali stres, zmanjšali tesnobo in vnesli več umirjenosti v svoje življenje. Ampak obstaja
ogromno študij, ki dokumentirajo tudi druge prednosti, kot na primer:
zniža previsok krvni tlak, zmanjša tesnobo, zmanjša bolečino, lajša
simptome depresije in izboljša spanje.
Čeprav ni pravega ali napačnega načina meditacije, je pomembno,
da si vsak najde takšno prakso, ki omogoča dolgoročno vzdržnost,
torej, da se počutimo dobro in nam omogoča raziskovanje samega
sebe. Dobro je, če si pri meditaciji ne prizadevamo za njen konec, ker
je to samo po sebi dobrodošla sprememba od preostalega vsakdana.
V nadaljevanju je opisanih nekaj meditacij, pri čemer to niso vse in
se lahko med seboj prepletajo:
1. Meditacija čuječnosti je tista, kjer smo pozorni na svoje misli,
katerih ne obsojamo in se vanje ne vmešavamo. Preprosto jih opazujemo in ugotavljamo, kakšne vzorce tvorijo. Ta praksa združuje koncentracijo z zavedanjem in je dobra za vse tiste, ki želijo meditacijo
izvajati sami.
2. Duhovna meditacija se uporablja v vzhodnih religijah, kot sta hinduizem in daoizem in tudi v krščanski veri. Podobna je molitvi, ko v
tišini razmišljamo in iščemo globljo povezavo z vesoljem ali nekim
svojim božanstvom, v katerega verjamemo. Duhovno meditacijo lahko izvajamo doma ali v instituciji, kjer se izvajajo obredi. Ta praksa je
koristna za tiste, ki dobro napredujejo v tišini in iščejo duhovno rast.
3. Osredotočena meditacija vključuje koncentracijo z uporabo katerega koli od petih čutil. Lahko se osredotočimo na dih, ali pa na
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Preko aplikacije Zoom spoznali nekaj teoretičnih dejstev o meditaciji

nekaj zunanjega, kar nam pomaga osrediniti pozornost – zvočne ali
tibetanske sklede, plamen sveče, kapljice vode … Teoretično je ta
praksa preprosta, začetnikom pa je težko držati osrediščenost dlje kot
nekaj minut. Idealna je za vse tiste, ki v svojem življenju iščejo več
osredotočenosti in koncentracije.
4. Gibalna meditacija nas najprej napelje na jogo, pa vendar lahko ta
praksa vključuje tudi sprehod po gozdu, vrtnarjenje, qi-gong in druge
nežne oblike gibanja. To je aktivna oblika meditacije, kjer nas vodi
gibanje. Dobra za vse ljudi, ki najdejo mir v akciji in raje pustijo, da
jim misli tavajo.
5. Med transcendentalno meditacijo začnemo izkušati vse bolj subtilna stanja zavesti, vse dokler naša zavest ne transcendira (gre onkraj)
tudi najfinejše miselne aktivnosti ter izkusi stanje čiste zavesti – stanje mirne notranje budnosti, brez kakršnega koli specifičnega objekta
izkušnje. Ta praksa je namenjena tistim, ki imajo radi strukturo in se
resno ukvarjajo z meditacijo.
6. Postopna sprostitev je znana kot meditacija s skeniranjem telesa,
katere namen je zmanjšati napetosti v telesu in spodbujati sprostitev.
Ta oblika meditacije vključuje počasno sproščanje mišičnih skupin
ali delov telesa, lahko si jo predstavljamo kot nežen val, ki teče skozi
naše telo in sprošča napetosti. Ta oblika meditacije se pogosto uporablja za lajšanje stresa in sprostitev pred spanjem.
7. Meditacija ljubezni se uporablja za krepitev občutkov sočutja, prijaznosti in sprejetosti, tako sebe in drugih. Običajno vključuje odpiranje uma za sprejemanje ljubezni drugih in nato pošiljanje vrste dobrih
želja ljubljenim, prijateljem, znancem in vsem živim bitjem. Ker je
ta vrsta meditacije namenjena spodbujanju sočutja in prijaznosti, je
idealna za tiste, pri katerih prevladujejo občutki jeze in zamer.
8. Vizualizacija je tehnika, ki se osredotoča na krepitev občutkov
sproščenosti in miru z vizualizacijo pozitivnih prizorov ali podob. Pri
tej praksi je pomembno, da si živo predstavljamo sceno in uporabimo
vseh pet čutil, da dodamo čim več podrobnosti. Vizualizacijska meditacija lahko vključuje predstavljanje, kako uspevamo pri določenih
ciljih, kar poveča osredotočenost in motivacijo. Mnogi uporabljajo
vizualizacijsko meditacijo za izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje
stresa in spodbujanje notranjega miru.

Kako začeti?
Najlažje tako, da mirno sedimo ali ležimo in se osredotočimo na svoj
dih. Najbolje, da za začetek naš cilj ni previsok, zato 5 ali 10 minut
na dan. Ampak dosledno, vsak dan, 100 dni. Potem podaljšamo za
5 minut in nadaljujemo v svojem tempu, ki omogoča, da meditacija
postane naša dnevna rutina, kot umivanje zob ali kavica.
Star zen rek pravi: »Vsak dan bi morali meditirati 20 minut razen če
ste preveč zaposleni. Potem bi morali sedeti eno uro.«
Besedilo: Mateja Kržin
Foto: Brane Tomšič

Med
Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne čebele.
V naravi navadno v cvetovih rastlin najdejo nektar ali medičino,
v gozdu pa najpogosteje mano. Medičino ali mano predelajo
z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pustijo
dozoreti v satju. Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in čebelar
ga iztoči. Med je lahko tekoč, viskozen ali delno do popolnoma
kristaliziran. Barva, okus, vonj in aroma medu se razlikujejo
glede na rastlinski izvor.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pridelan

Sestava in lastnosti medu
Med je odličen vir energije, 100 g medu ima okrog 1283 kJ (306
kcal) energije. 20 g medu, kar je običajna količina ene žlice medu,
ima okrog 257 kJ (61,2 kcal) energije in predstavlja 3 % dnevne
potrebe po energiji. Glavni sestavini medu sta enostavna sladkorja
fruktoza in glukoza, ki jih človeški organizem lahko takoj porabi. Med
je dobra hrana za ljudi vseh starosti, saj pomaga ohranjati zdravje,
športnikom pomaga pri obnovi mišic. Poleg sladkorjev vsebuje tudi
antioksidante, nekaj aminokislin, vitaminov in mineralov, ki jih naš
organizem nujno potrebuje. Svež med ima podobno antioksidativno
učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Nekateri encimi iz medu
pospešijo prebavo sladkorjev in škroba, vodikov peroksid, ki ga vsebuje, ima protibakterijski učinek, izboljšuje pa tudi absorpcijo kalcija
iz hrane. Že od nekdaj ga uporabljamo za zdravljenje opeklin in ran,
saj je nanj občutljivih več bakterij, pa tudi kvasovke in nekateri virusi. Med zavira rast bakterij (bakteriostatični učinek), deluje pa tudi
baktericidno, kar pomeni, da uničuje bakterije.

Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, uporablja pa se
tudi v živilsko-predelovalni industriji kot sladilo. Uporabljajo ga tudi
zaradi okusa in viskoznosti. V vsakdanji prehrani lahko sladkor v celoti nadomestimo z medom, začnemo lahko že pri sladkanju kave z
medom.
Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku razlikuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko neposredno izkoristi. Če ga primerjamo
z belim sladkorjem, ima med tudi manjši vpliv na količino glukoze
v krvi, in to predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze. Glikemični
indeks medu znaša med 32 in 85, odvisno od vrste medu.
Medovi se med seboj zelo razlikujejo, ne samo med vrstami, ampak
obstajajo velike razlike tudi znotraj vrst medu, saj čebele medičine
ali mane ne naberejo samo na eni rastlini, ampak vedno na več.
Kadar prevladujejo lastnosti ene rastline, ga lahko označimo po tej
rastlini. Najpogostejše vrste medu, poleg cvetličnega in gozdnega, so
v Sloveniji: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, tudi med oljne
ogrščice, ajdov idr.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi raznovrstnih
jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo, uporaben pa je tudi pri pripravi kosila. Poda se pri pripravi piščančjih,
divjačinskih in azijskih jedi. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenja-

va dobijo z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv je seveda
pri pripravi slaščic.
Pri pripravi jedi iz medu je treba upoštevati tudi njegovo aromo. Na
splošno je za svetlejše vrste medu značilna mila, nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje nežnih
jedi, pri katerih ne želimo, da prevladuje okus medu, uporabili nežen
akacijev med, v golaž bomo dodali temen gozdni med, medenemu
pecivu pa bo odlično aromo dal kostanjev med. Medu pri peki in kuhi
ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem
zaradi njegove arome. Če je le možno, ga dodamo na koncu kuhanja,
da ohranimo več sestavin.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pridelan. Poiščite
medove, ki so vključeni v sheme kakovosti ekološki med ter (Slovenski med z geografsko označbo, Kočevski gozdni med z geografskim
poreklom in Kraški med z geografskim poreklom), ki so podvrženi še
dodatnemu nadzoru.
Besedilo in foto: dr. Andreja Kandolf Borovšak, svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Prihaja čas za limone
Prve limone so dozorele, sedaj okrog božiča. Saj se še spomnite,
da so nam zacvetele zgodaj spomladi. Med poletjem so lepo
rasle in do jeseni so se okrepile. Okrog novega leta so bile že
godne za prvo pijačo, ki ji rečemo »limonce«. Lahko obljubim,
da bo naslednja pijača tam nekje zgodaj spomladi, ko bodo
naslednje primerne za pijačo, saj je na drevesu še okrog 15
sadežev različnih debelin.

Limone lahko pridelamo tudi doma

Besedilo in foto: Rajko Vuga
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Prekinimo krog nasilja v
družini
V času ukrepov proti širjenju novega virusa je marsikdo postavljen v okoliščine s povečanim tveganjem doživljanja nasilja v družini. Žrtve nasilja v času izoliranosti še težje pokličejo na pomoč, prav tako se s tem zmanjšuje tudi možnost
prepoznavanja njihovih stisk. Tudi na Centru za socialno delo
Osrednja Slovenija Vzhod se zavedamo, da je žrtvam s tem
omejen dostop do podpore in pomoči, zato je treba poudariti, da obravnava nasilja v družini v vseh strokovnih službah
teče nemoteno, enako kot pred uveljavitvijo ukrepov, in je
prednostne narave.
Krog nasilja, v katerem se znajde žrtev nasilja v družini, se nikoli
ne prekine sam od sebe. Zato spodbujamo vse, ki doživljajo nasilje,
da si čim prej poiščejo strokovno pomoč in nasilje prijavijo, ker bo
samo tako lahko obravnavano. Še posebej pa je sedaj pomembna
pomoč socialne mreže, torej pomoč sosedov, sorodnikov ter drugih,
ki zaznajo, da je nekdo žrtev nasilja, da le-to prijavijo, predvsem pa,
če je žrtev otrok.
Pokličejo lahko številko policije 113, podajo anonimno prijavo na
številko 080 1200 ali uporabijo splet za e-prijavo nasilja v družini.
Prijave se lahko podajo tudi na posameznih enotah Centra za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod (Domžale, Kamnik, Litija) osebno
ali po telefonu. Ob nujnih situacijah, ki se zgodijo zunaj poslovnega
časa centra za socialno delo, pa se prijava poda na policiji, ki aktivira
interventno službo centra, ki pomaga žrtvi nasilja.
Žrtve nasilja imajo možnost umika v krizne centre za pomoč žrtvam
nasilja, prav tako lahko pokličejo na nevladne organizacije, ki nudijo
pomoč.
S 1. januarjem 2021 se je odprla tudi 24-urna svetovalna linija SOS
telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja. Svetovanje na brezplačni,
anonimni in zaupni telefonski številki 080 11 55 bo tako na voljo 24
ur na dan, vse dni v tednu.
Nasilje v družini je prepogosto še vedno skrito, javnost pa zanj izve,
ko je včasih za žrtve že prepozno. Bodimo pozorni drug na drugega in
čas, ki ga preživljamo skupaj, namenimo spoštovanju, razumevanju
in podpori drug drugemu.
Besedilo: Nenad Stojanović, Center za socialno delo
Osrednja Slovenija – Vzhod

Kontakti za pomoč žrtvam nasilja
•
•
•
•
•

113 – policija
01 724 63 70 – Center za socialno delo OSV, enota Domžale
01 830 32 80 – Center za socialno delo OSV, enota Kamnik
01 890 03 80 – Center za socialno delo OSV, enota Litija
031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur
na dan)
• 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (24 ur na dan)
• 01 43 44 822 in 031 770 120 – Društvo za nenasilno
komunikacijo, Ljubljana, dosegljivi vsak delovnik med
• 8.00 in 16.00
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Na Novartisovem
kariernem zajtrku
predstavili priložnosti
za zaposlitev vrhunskih
strokovnjakov
Ljubljana, 5. januar 2021 – Novartis v Sloveniji je tokrat po
spletu organiziral že šesti Novartisov karierni zajtrk, ki se
ga je udeležilo več kot 300 strokovnjakov naravoslovnih in
drugih znanosti. Predstavniki Novartisovih enot v Sloveniji so
jim na 12 tematskih odrih omogočili vpogled v delovanje farmacevtske industrije in osvetlili karierne priložnosti, ki se jim
ponujajo v eni izmed vodilnih farmacevtskih družb na svetu.
»Novartisov karierni zajtrk je nastal kot odziv na sodobno migracijo visokoizobraženega kadra in kot spodbuda slovenskim vrhunskim
strokovnjakom v tujini k vrnitvi v domače okolje. Po petih letih pa je
dogodek prerasel v interaktivno platformo za študente in strokovnjake najrazličnejših strok, ki jih zanimajo karierne priložnosti v globalni
farmacevtski družbi v Sloveniji in širše,« je povedala dr. Darja Ferčej
Temeljotov, vodja strateških programov v Novartisu v Sloveniji.
Inovativni pristop pri iskanju vrhunskih kadrov, ki ga uvaja Novartisov karierni zajtrk, je do zdaj k njim uspešno privabil 21 slovenskih
strokovnjakov. »V šestih letih se je Novartisovega kariernega zajtrka
udeležilo več kot 550 strokovnjakov. Poleg teh, ki so že našli mesto
v naši ekipi, vzdržujemo stike tudi z drugimi, saj se v visokotehnološkem farmacevtskem podjetju nenehno pojavljajo nove priložnosti za
razvoj poklicne poti. Priljubljenost pobude dokazuje, da je reševanje
največjih zdravstvenih izzivov sodobnega časa in iskanje prebojnih
znanstvenih inovacij v okolju z močno organizacijsko kulturo privlačna
misel tako za tiste, ki živijo v tujini, kot tiste v Sloveniji,« je dodala
Iris Slamič, vodja pridobivanja in zaposlovanja talentov v Novartisu v
Sloveniji.
Udeleženci so na virtualnem srečanju med predavanji in pogovori v
tematskih sklopih, kot so razvoj in proizvodnja bioloških zdravil, uporaba tehnologije mešane resničnosti pri delu, agilni timi in drugi, spoznali širok nabor možnosti za karierno rast v spodbudnem delovnem
okolju. Novartis v Sloveniji zaposlenim omogoča vedno več priložnosti
za še hitrejši razvoj strokovnega znanja, saj še naprej vlaga v nove
tehnologije in krepi zmogljivosti na področju inovacij, podatkovne znanosti in digitalizacije.

Priložnost za učenje, napredek ter nadaljevanje
kariere
»Na Novartisovem kariernem zajtrku sem dobil vpogled v delo različnih enot in takoj prepoznal priložnost za učenje, napredek ter nadaljevanje kariere. Vpetost v Novartis, ki je ena izmed vodilnih farmacevtskih družb na svetu, mi omogoča pridobivanje novih znanj in sodelovanje z mednarodno priznanimi vrhunskimi strokovnjaki,« je povedal
dr. Rok Brišar, udeleženec enega izmed preteklih kariernih zajtrkov in
zdaj vodja oddelka v proizvodnji Bioloških učinkovin Mengeš.
Novartis v Sloveniji je preko Novartisovih kariernih pobud spoznala
tudi Nika Anžiček, danes vodja projektov v Razvoju bioloških zdravil
Mengeš: »Karierni zajtrk je priložnost, da se udeleženci z vodji enot

ZDRAVJE
in skupin poglobijo v to, kaj opis dela na papirju pomeni v praksi, in
tako zaradi boljših informacij lažje sprejmejo odločitev, katero delovno
mesto bi jim ustrezalo. Na kariernem zajtrku spoznaš tudi širok nabor Novartisovih pobud za dobrobit zaposlenih in širše družbe, ki so
pomemben del naše kulture na delovnem mestu, saj pripomorejo k
motivaciji ter dobremu vzdušju pri delu.«
Tudi Miha Homšak se je po osmih letih dodiplomskega in potem doktorskega študija kemije v Veliki Britaniji v Slovenijo vrnil na začetku lanskega oktobra. Kot raziskovalec se je zaposlil v Sandozovem
razvojnem centru, kjer je odgovoren za kemijsko sintezo novih farmacevtskih učinkovin. »Že med študijem sem se odločil, da se bom
po dokončanju doktorske stopnje vrnil v Slovenijo, saj mislim, da so
pri nas odlične karierne priložnosti, pa tudi kakovost življenja je zelo
visoka. Zanimajo me raziskave v farmaciji in delo v mednarodnem kolektivu, zato sem se želel zaposliti v Leku oz. Novartisu. Pri odločitvi
mi je vsekakor pomagala udeležba na preteklih kariernih zajtrkih. Ti
so dobra priložnost za spoznavanje zaposlenih in sproščen pogovor z
njimi, saj to zainteresiranemu omogoči boljši vpogled v naravo dela in
klimo v podjetju,« je povedal Miha Homšak.
Novartisov karierni zajtrk je nagrajena pobuda, ki skupaj z BioCampom in Novartisovim poslovnim zaposlitvenim dogodkom postavlja
trende na področju zaposlovanja.
Besedilo: Katarina Klemenc, Lek farmacevtska družba, d. d.
Foto vir: www.lek.si/

Kaj so čakre?
Čakra je sanskrtska beseda in pomeni kolo. Vizualne upodobitve čakre predstavljajo kot kolesa, pogosto pa jih simbolizira
tudi lotos, ki v hinduizmu predstavlja lepoto, plodnost, blaginjo
in večnost, podobno tudi v budizmu, kjer simbolizira čistost,
zvestobo in duhovno prebujanje.
Znanje o čakrah, kot energetskih vozliščih v telesu, izvira iz ustne
tradicije, ki je bila prenesena skozi mnoge generacije. Prvo zapisano
omembo obstoja čaker najdemo v Vedah, starih sanskrtskih besedilih.
Vede so sestavljene iz petih besedil, čakre so omenjene v Upanišadah,
to so besedila o meditaciji, filozofiji in duhovnem znanju.
Čakre se nahajajo v astralnem telesu vzdolž hrbtenice. Vsaka čakra
je povezana z eno od hormonskih žlez v fizičnem telesu in ima svojo
barvo. Posamezen energetski vrtinec izžareva svojo vrsto energije, zato
vsakega opredeljuje drugačen duhovni, čustveni, psihološki in fizični
vidik našega bitja. Zmanjšan ali povečan pretok skozi posamezno
čakro lahko privede do fizičnih ali čustvenih težav.
Nekateri pravijo, da naštejemo 114 različnih čaker, obstaja pa sedem
glavnih, ki potekajo vzdolž hrbtenice. To so čakre, na katere se
večinoma sklicujemo in katere bom v nadaljevanju opisala.

Korenska čakra ali muladhara

Znižanje starosti za
uveljavitev veteranskih
pravic
Po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih
na vladnem nivoju nam je uspelo vsaj delno spremeniti Zakon
o vojnih veteranih. Pomembna sprememba, ki stopi v veljavo s
1. januarjem 2021, je ponovno znižanje starosti za uveljavitev
veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let.
S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti, sprošča
možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek
za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti, ki pokriva območje
vašega stalnega bivališča. Seveda je treba že imeti urejen status vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na kateri bo
naveden tudi datum začetka sklenitve novega zavarovanja.
Toda prizadevanja za popravo zakona se s tem ne bodo končala. Še
vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, ki so krivično
izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana. Še
naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da
so postopki zelo dolgi in je potrebno nemalo truda za še tako majhne
spremembe.
Pozivamo vas, da z novostmi seznanite čim več svojih znancev, vojnih veteranov, ki do sedaj niso mogli uveljavljati svojih pravic, ob tem
pa jih tudi povabite v našo organizacijo, saj smo skupaj močnejši.

Korenska čakra leži na dnu hrbtenice, odpira se samo navzdol.
Odgovorna je stabilnost, ki jo iščemo v odnosu do denarja, ljubezni,
lastnine, časa. Njena mantra je: pravico imam živeti. Povezana je z
nadledvično žlezo in elementom zemlje. Njena barva je rdeča, zvok je
LAM, njeno glavno čustvo je strah in se izraža skozi preživetje.

Sakralna čakra ali svadhisthana
Sakralna čakra leži tri prste pod popkom oziroma v višini prvega
ledvenega vretenca, odpira se naprej v trebuh in nazaj v hrbet.
Odgovorna je za pozitivno doživljanje sprememb, kot spodbuda za
spremembo čustvenih blokad. Njena mantra je: pravico imam uživati.
Povezana je z jajčniki ali modi, njen element je voda. Vibrira v oranžni
barvi in zvoku VAM, njeno glavno čustvo je krivda, manifestacija je
užitek.

Čakra solarnega pleksusa ali manipura
Manipura leži v zgornjem delu trebuha, nekje na predelu želodca,
odpira se naprej in nazaj. Uravnotežena tretja čakra pomaga, da
se s stališča žrtve postavimo v vlogo ustvarjalca. Njena mantra je:
pravico imam delovati – uporabiti lastno voljo. Povezana je s trebušno
slinavko, njen element je ogenj. Žari v rdeči barvi, njen zvok je PAM,
njeno glavno čustvo je sram, udejanja se skozi moč naše lastne volje.
Več o čakrah in opis zadnjih treh pa sledi v naslednjem prispevku.
Besedilo: Mateja Kržin
Foto vir: www.freeimages.com

Besedilo in foto: Janez Gregorič
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Ob tej priložnosti bi se radi v klubu še iskreno zahvalili dosedanjim zvestim pokroviteljem ter seveda vsem Mengšanom in okoličanom, ki ste
podprli »projekt« koledarja za letošnje leto. Tudi z vašo pomočjo bodo
lahko varovanci Aleša Selaka in njegovega pomočnika Luke Brnota še
naprej marljivo vadili in dosegali podobne ali še boljše uspehe.
Besedilo: Š. M.
Foto: FB

Božiček je rekel, da so Žabine želje kar visokoleteče, ampak se je potrudil, da mu jih izpolni

Lanišek iz SSK Mengeš
blesti med svetovno elito
Anže Lanišek je z odličnimi nastopi prejšnji mesec iz vikenda
v vikend skrbel, da je bil pri rezultatih smučarsko-skakalnih
tekem na najvišji ravni pod njegovim imenom in priimkom
blizu svetovnega vrha izpisan tudi naziv njegovega kluba –
SSK Mengeš. Domžalski as je namreč kot po tekočem traku
nizal vrhunske skoke in z njimi potrjeval, da je v tej sezoni
najboljši slovenski skakalec.
Potem ko si je v Nižnem Tagilu priskakal deveto in 17. mesto, je na
svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici kot najvišje uvrščeni
Slovenec zasedel dvanajsto mesto. Za nameček je Anže na letalnici bratov Gorišek odjadral do novega osebnega rekorda (234,5 m), s katerim
je za 8,5 metra preletel prejšnjo najboljšo znamko mengeškega kluba,
ki si jo je več kot petnajst let lastil Rok Benkovič. A to še ni bilo vse: z
odličnima poletoma je povrhu na ekipni preizkušnji prispeval levji delež k
četrtemu mestu Slovenije.
Z zelo dobrimi planiškimi poleti si je 24-letni Domžalčan izdatno okrepil
samozavest, tako da je bilo le še vprašanje, kdaj se bo prvič v sezoni zavihtel na zmagovalni oder. To mu je nato kljub hudim bolečinam v hrbtu
uspelo v Engelbergu, kjer je na prvi tekmi zablestel s tretjim mestom ter
se tako razveselil svojih tretjih (posamičnih) stopničk v svetovnem pokalu
po drugem mestu v Visli 2019 in tretjem v Ruki 2019. Da nikakor niso
bile naključje, je že 24 ur pozneje dokazal še s četrtim mestom na drugi
tekmi v Švici, na kateri je le za 0,6 točke zaostal za najboljšo trojico.
Zatem je Lanišek veliko premoč v domovini potrdil še na državnem prvenstvu na Bloudkovi velikanki v Planici, kjer je prepričljivo ubranil zlato
lovoriko, prestižno novoletno turnejo pa je odprl z devetim mestom v
Oberstdorfu, kjer je bil znova najboljši Slovenec. Anžetove vrhunske predstave so vsekakor sijajna napoved za nadaljevanje sezone in svetovno
prvenstvo v nordijskem smučanju med 23. februarjem in 7. marcem
v Oberstdorfu, torej tam, kjer se je leta 2005 z zlato kolajno na srednji
skakalnici ovenčal Rok Benkovič.
Od mengeških skakalcev se je minuli mesec dokazoval tudi 16-letni Taj
Ekart, ki si je na tekmah alpskega pokala v Seefeldu med 77 tekmovalci
iz šestih držav priboril 16. in 33. mesto. Zatem se je udeležil tudi članskega državnega prvenstva v Planici in potrdil svojo nadarjenost z 22.
mestom.
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Mengeški judoist Nik
Purnat tudi v letu 2020
posegal po najvišjih
mestih
Športno leto 2020 je bilo tudi v judu močno zaznamovano z
boleznijo COVID-19. Odpadlo je precej tekmovanj, tako doma
kot v tujini. Niku je bilo najbolj žal, da je odpadlo tudi kadetsko
evropsko prvenstvo, za katerega je imel izpolnjeno normo.

Nekaj tekmovanj med korono pa je organizatorjem le uspelo izvesti. Naj
omenim le nekaj najpomembnejših. Januarja je v Rdeči dvorani v Velenju
potekalo državno prvenstvo za kadete, kjer je Nik dosegel odlično drugo
mesto. Septembra pa je v mariborski dvorani Lukna potekalo člansko
državno prvenstvo, kjer je Nik, čeprav se je boril med dosti starejšimi
in izkušenimi judoisti, pokazal svojo odlično formo in na koncu zasedel
tretje mesto. Uspešno pa je tudi nabiral točke, ki štejejo za slovenski
pokal. Nabral je 420 točk in leto 2020 zaključil na prvem mestu, kot
najboljši kadet v Sloveniji. Od tujih tekmovanj pa bo Niku najbolj ostalo
v spominu tekmovanje za evropski pokal, ki je novembra potekalo v poljskem mestu Bielsko Biala. Na tem tekmovanju je Nik pokazal, da mu v
kategoriji do 73 kg ni enakega. Prav vse borbe je gladko dobil in stopil
na najvišjo stopničko. Premagal je predstavnike Belgije, Češke in Slovaške in domov odnesel svojo prvo zlato medaljo z evropskih tekmovanj.
Kljub tem težkim časom Nik v svojem klubu Judo klub Bežigrad ves čas
trdo trenira in vzdržuje svojo formo ter se že veseli tekmovanj, ki jih bo
prineslo leto 2021.
Besedilo in foto: Rok Purnat

KULTURA

Kaj naj rečem?
Vse ste pobrali!
Letošnji dosežki Likovnega društva Mengeš so bili,
kljub »koroni«, nad pričakovanji. Letošnja bolj ali manj
»koronska« aktivnost je od naših članov in članic zahtevala
drugačen način dela. Nismo se kaj dosti videvali, mentor nas
je vodil preko spleta in telefonov, a vseeno smo se udeležili
vseh nivojev tekmovanj za Zlato paleto v organizaciji Zveze
likovnih društev Slovenije. Zelo smo bili zadovoljni z dosežki
in rezultati.

Kmečka vrata: Milica Tomšič

Ko smo se na zadnji razstavi »Fotografija in kiparstvo« smeli otvoritve
tudi udeležiti, nas je po razstavi strokovno vodil mag. Zoran Poznič,
bivši minister za kulturo in predsednik strokovne žirije. Ko smo članice našega društva pristopile k njemu in ga poprosile za oceno naših
razstavljenih del, je dejal: »Kaj naj rečem? Vse ste pobrali!«
Takrat še nismo vedeli, kakšne nagrade smo še osvojili.
Konec novembra je bila izvedena zaključna slovesnost, kjer so virtualno predstavili vsa dela, ki so prejela certifikate kakovosti in podelili
najvišje nagrade društvom in posameznikom.
Zelo veseli smo bili prvega mesta in zlate društvene plakete, ki smo
jo prejeli kot najuspešnejše društvo v Sloveniji.
Zbrali smo 1830 točk pred drugouvrščenim društvom Ars Viva (1550
točk) in tretjeuvrščenim društvom Lila iz Litije (1290 točk).
Na razstavo najboljših del so se uvrstili dobitniki certifikatov:
• Grafika: Milica Tomšič, Binca Lomšek
• Osnovne tehnike: Binca Lomšek
• Klasično slikarstvo: Barbara Rabič, Diana Korelc
• Sodobno slikarstvo: Milica Tomšič
• Fotografija: Binca Lomšek
• Kiparstvo: Diana Korelc

Pa to še ni vse
Milica Tomšič je za svoje delo »Kmečka vrata« prejela najvišjo nagrado med posamezniki, zlato paleto Zveze likovnih društev Slovenije.
Bronasto paleto za likovno delo »Spomin na Babico« je prejela Barbara Rabič. Še ena bronasta paleta pa je šla v roke Diani Korelc za
kiparski relief »Jutranja neroda«.
Veseli smo, da so prepoznali naš trud in delo slehernega člana, hkrati
pa smo Mengeš zastopali v najboljši možni meri.
Besedilo in foto: Milica Tomšič

Spomin na babico: Barbara Rabič

Jutranja neroda: Diana Korelc
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Mengeška godba je tokrat pripravila kar spletni koncert. Posneli smo se tudi od doma

Spletni koncert
in božično igranje
mengeških godbenikov
Leto 2020 je tudi Mengeški godbi prineslo ogromno novih
in hkrati nepričakovanih izzivov. Še vseeno pa preteklo leto
kljub okrnjenemu delovanju društva lahko v danih razmerah
ocenimo kot zelo uspešno.

posnetkov. Novoletni koncert smo tradicionalno zaključili z govorom
predsednika Gregorja Žuna, pozdravom in lepimi željami kapelnika
Dimitrija Ledererja ter Straussovo skladbo Radetzky Marsch, ki smo
jo posneli od doma. Spletnega koncerta pa ne bi bilo brez stricev in
tet iz ozadja, ki so neutrudno načrtovali skoraj 50 minut glasbenega
programa s spremnimi vložki. Poleg predsednika in kapelnika, povezovalcev in Žana Avblja, ki je pomagal pri zvokovni montaži posnetkov od doma, velja posebej izpostaviti godbenika Jako Korenjaka, ki
je poskrbel za snemanje, montažo in pripravo celotnega posnetka oz.
končnega izdelka, ki je po odzivih številnih poslušalcev požel ogromno pohval. Posnetek koncerta je še vedno dostopen na naši FB
strani Mengeška godba oz. na tej povezavi: https://www.facebook.
com/MengeskaGodba/videos/1322635608096362/.

Božične melodije

Na spletnem koncertu je poslušalce nagovoril tudi predsednik Gregor
Žun, ki je med drugim povedal, da si bomo letošnje leto nedvomno dobro
zapomnili

Kljub koroni smo delovali, kolikor so razmere dopuščale. Imeli smo
kar 16 nastopov, med njimi smo izvedli zelo uspešno "Marelo" z Magnificom in drugimi odličnimi glasbeniki, z veliko truda izpeljali tudi
prvomajsko budnico, rock koncert, s skupnimi močmi nam je od
doma uspelo posneti nekaj skladb, nepozaben je bil tudi vzpon na
Triglav. Vse to smo ob koncu leta vključili v naš spletni božično-novoletni koncert. Na virtualnem koncertu je zaigrala tudi sekcija flavt,
ki deluje pod imenom MG Flautet in ima po novem tudi svojo Facebook stran z istim imenom. Tam boste našli še več njihovih odličnih
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Najbrž veste, da v Mengeški godbi igra več družin. Najštevilnejša je
družina oz. rodbina Per, saj v godbi igra kar trinajst njenih članov. To
smo dodobra izkoristili v petek, 25. decembra 2020, ko smo vam,
občanom in občankam, v manjših "družinskih" zasedbah zaželeli vesel božič in zaigrali na več lokacijah. Glasbeni kvarteti z godbeniki iz
družin Gregorc, Per, Potočnik, Žun ter nekaj drugih godbenikov vam
je zaigralo pred Domom počitka, v Loki pri Potočnikovih, na Dobenu
pri Kmečkem turizmu Blaž, v Topolah pri kapelici sv. Lucije, božične
melodije pa so se razlegale tudi iz mengeškega zvonika.
Tradicionalnega novoletnega pozdrava iz že znanih razlogov žal nismo
mogli izvesti, smo vam pa na naših spletnih straneh pripravili nekaj
glasbenih posnetkov. Vse dobro v novem letu, predvsem zdravja in
osebnega zadovoljstva z upanjem, da vam kmalu zaigramo v živo.
Besedilo: Maja Keržič
Foto: godbeniki in godbeni arhiv
Perovi so takole zaigrali oskrbovancem in drugim občanom za božič.

TRETJE OBDOBJE

Prednosti in slabosti starosti
Spodbudo za vsebino tokratnega prispevka sem dobil ob prebiranju knjige Bolj star, bolj živ. V slovenskem prevodu je
izšla v lanskem letu. Avtor Carl Honore je pred tem napisal še Hvalnico počasnosti, ki je tudi prevedena, obe pa si lahko
sposodimo v mengeški knjižnici. Z veseljem sem prebral prvo. Zanimiva, res. Avtor, novinar in pisatelj, jo je napisal, ko ga
je pri petdesetih letih starosti obsedlo razmišljanje o lastni starosti. Zaradi prebliska o tem, ali je smešen, ker se skupaj z
mlajšimi podi po hokejskem igrišču. Se mu ljudje smejijo? Naj si izbere kaj počasnejšega, saj je vendar že star!

»Ko se staramo, čutimo manj potrebe, da bi se obremenjevali z mnenji drugih«

Začel je razmišljati o staranju, o tem, da se
ga pogosto sramujemo in se ga bojimo. Da
ob tem mislimo le na slabo. Ugotovil pa je,
da je veliko naših domnev o staranju napačnih, da se z njim lahko marsikaj tudi izboljša.
Vsako življenjsko obdobje ima namreč svoje slabosti in prednosti. Slabosti je mogoče
omejevati, če pri oblikovanju boljšega sveta
za ljudi vseh starosti sodelujejo vse generacije, se povezujejo in prepletajo. Tako tudi
težje pride do medgeneracijskih konfliktov.
Razmere in potrebe po medgeneracijskem
sodelovanju je še bolj izpostavila pandemija.
Recimo v delovnih procesih. Delodajalci se
vse bolj zavedajo, da je treba med sodelavci
spodbuditi povezovanje, v katerem pridejo do
veljave mladostna energija in temperament
ter modrost, zadržanost in skrb starejših.
Skratka, obojestransko mentorstvo. Lahko
prenehamo govoriti, to je za starce, to pa za
mlade.
Carl Honore je v raziskavah ugotovil, da življenje starejših ni puščava žalosti, dolgčasa in malodušja. Raziskave tudi kažejo, da
človek sledi krivulji sreče v obliki črke U. V
otroštvu smo visoko, torej z občutkom sreče, v srednjih letih pademo na dno, nato pa
spet odskočimo proti vrhu. Po vsem svetu so
odrasli, ki poročajo o najvišji stopnji sreče in
zadovoljstva z življenjem, stari več kot 55
let. »Priznam, pri šestdesetih sem bolj zadovoljen, kot sem bil pri dvajsetih,« je eno od
mnenj. »Ko se staramo, čutimo manj potrebe, da bi se obremenjevali z mnenji drugih.«
Ann Landers, ameriška kolumnistka, je zapi-

sala: »Pri dvajsetih nas skrbi, kaj si o nas mislijo drugi. Pri štiridesetih nas ne zanima, kaj
si mislijo o nas. Pri šestdesetih ugotovimo,
da si o nas sploh ničesar ne mislijo.« David
Bowie je nekoč staranje opisal kot »izjemen
proces, v katerem postaneš človek, kakršen
bi moral biti vedno«. Ko se staramo, pridemo do lastnega bistva, do resnice o tem, kdo
smo. Ljudje se nenehno spreminjamo in z leti
smo le bližje pravi zrelosti.
Da so o starosti in staranju razmišljali že pred
stoletji, mi potrjuje misel starega angleškega
politika in filozofa Francisa Bacona. Všeč mi
je bila, pa sem si jo zapisal: »Starost je najboljša za štiri reči: star les za kurjenje, staro
vino za uživanje, stari prijatelji za zaupanje,
stari pisci za branje.« Misel je seveda v nasprotju s sodobnimi nazori o t. i. aktivnem
staranju. To je »koncept, ki vzbuja idejo o
daljši aktivnosti, z višjo upokojitveno starostjo in delovnimi praksami, ki so prilagojene
starosti zaposlenih« (dr. Jože Gričar, zasl.

prof.). Koncept ni za vse sprejemljiv, morda
se bolj strinjajo s častitljivim F. Baconom. Dr.
Gričar pa navaja še primer ureditve položaja starejših v Kanadi. Tam imajo ministra za
seniorje na ravni države in province, na ravni
občine ali mesta pa imajo v upravi vodjo posebnega oddelka za starejše. To je pač razmišljanje razvitih držav, ki zaradi pomanjkanja
delovne sile zaradi staranja prebivalstva vidijo potencial in rezerve med starejšimi, takimi
seveda, ki želijo še naprej (so)ustvarjati skupaj z mlajšimi.
Povsem razumljivo je, da ima vsakdo zaradi
svojih življenjskih izkušenj o temi »starejši«
svoje mnenje. Tudi pravico ima do njega.
Vsega in vseh ni mogoče stlačiti v en predal.
Zagotovo pa misli neznane/ga avtorice/ja, s
katerimi zaključujem ta prispevek, veljajo za
vse in vedno:
»Komaj se je začel dan in je šest zvečer.
Pravkar je bil ponedeljek in je že petek. In
meseca je konec ... in leta je skoraj konec
... in že mine 50, 60, 70 ali več let našega življenja. In zavemo se, da smo izgubili
starše, prijatelje in da je prepozno, da bi šli
nazaj. Torej ... poskusimo kljub vsemu uživati
čas, ki nam je ostal. Poskusimo izločiti besedo POTEM. Kajti, če česa ne razumemo, je
naslednje: POTEM je kava mrzla ... je čar minil ... zdravje mine. POTEM otroci odrastejo
... so obljube pozabljene ... dan postane noč
... se življenje konča. In potem je često prepozno. Ne prepuščajmo ničesar za pozneje.
Ker medtem, ko rečemo, se vidimo kasneje,
lahko izgubimo najboljše trenutke ... najboljše izkušnje ... najboljše prijatelje ... najboljšo
družino. Dan je DANES, trenutek je SEDAJ!«
Besedilo in foto: Branko Lipar

"Ne prepuščajmo ničesar za pozneje"
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PISMA BRALCEV

Pozdrav iz
Dobena

Peticija »Vrnimo Pšati življenje«
predana naslovnikom

Smo živi in zdravi – večina. Ne razmišljamo o teorijah zarote, ki nam polnijo
neznanke v možganih. Sami odločamo o vsem. ZOOM je postal novo komunikacijsko sredstvo. Nekateri pa že
razmišljamo o tem, kaj bomo sadili in
sejali. Na mojem vrtu je že zacvetela
brogovita.

Pred meseci sem v Mengšanu objavila vabilo k podpisu peticije za revitalizacijo
Pšate v Mestnem parku Mengeš, objavljene na spletni strani www.peticija.online/
vrnimo-psati-zivljenje. Tokrat želim sporočiti, da sem peticijo, ki je do zdaj prejela
okroglih 200 podpisov, ob koncu leta poslala naslovnikom, in sicer Direkciji RS za
vode (Tonček Cezar), Občini Mengeš (Franc Jerič, župan, in Urban Kolar, direktor
občinske uprave) ter vodnogospodarskemu podjetju Hidrotehnik, d. o. o..

Zadnja luč
Bil si moja luč,
ki v temi sveti.
Bil si ključ
za pot k sreči.
Bil si varnost
na kamniti poti.
Bil si modrost
v moji zmoti.
Imel visoka si merila.
Zato prišel je dan,
ko luč je ugasnila.
In ti, ostal si sam.
Četudi v temi,
sem svojo pot našla.
Pusti ali vzemi,
samo nekaj, ne vsega.
Nikoli ni dovolj kreposti.
A tukaj sem in zdaj.
Spila novo kapljo bom modrosti.
To bo začetek in ne kraj.
Bom prižgala novo luč,
ki me bo osvobodila.
Bom predala ključ,
svoja imam merila.

Besedilo, pesem in foto: Frančiška Hunjet
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V spremnem dopisu jih prosim, da se na pobudo odzovejo in izrazijo svojo pripravljenost
za nadaljnje pogovore za dosego predlaganih
ciljev. Peticija do nadaljnjega ostaja odprta
na spletu. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem podpisnikom, ki ste že izrazili
podporo tej pobudi za oživitev Pšate, ki bi našemu parku prinesla veliko dodano vrednost
(več o besedilu peticije na spletu).
Besedilo: dr. Urša Koce

OGLASI - ZAHVALE

Za Mengeško
ogledalo
Pred pol leta (julija 2020) sem predstavil predlog, da se v našem glasilu
uvede nova rubrika, ki bi spodbudila
občane k izražanju mnenj v obliki predlogov, pobud, kritičnih ali pohvalnih
ocen. Imamo sicer rubriko Pisma bralcev, vendar ta ne spodbuja občanov,
da bi se kvalitetno in odgovorno odzivali na aktualna dogajanja v naši občini in prispevali h kakovosti življenja
ter odnosov. Nova rubrika naj bi bila
neke vrste ogledalo, v katerem bi se
'ogledovali' občani in organi občinske
»oblasti«.
Kot se spodobi, sem za novo rubriko
podal tudi prvi predlog, ki izhaja iz stanja
prometne varnosti, predvsem na glavnih
prometnicah – vpadnicah – po izgradnji
obvoznice. Gostota prometa je sicer upadla,
povečala pa se je hitrost. Za brezvestne
voznike so te ceste postale hitrostni poligon.
Hitro je mogoče ugotoviti, da kontrole
policije in redarjev skoraj ni mogoče opaziti,
različnih znakov in tehničnih sredstev
za omejevanje hitrosti pa ni. Edini radar
se je na Slovenski cesti pojavil in nato
izginil, svetlobni opozorilnik, ki opozarja na
križanje neprednostne ceste s prednostno,
pa je bil že pred leti postavljen na križišču
Kamniška cesta–Veselovo nabrežje. Slišati
je bilo, da bo enako zavarovano tudi križišče
Gorenjska cesta–Veselovo nabrežje, pa se
doslej ni zgodilo še nič. Torej je vse ostalo
le pri enem primeru.
Utemeljeno lahko domnevamo, da občina
ima izdelano študijo prometne varnosti ter
operativni načrt za izvajanje ukrepov zaščite
občanov. Župana je bilo že večkrat slišati, da
občina ima načrt oziroma načrte za kritična
mesta. Torej ni problema. Občinski SPV,
zadolžen za ta vprašanja, imamo, le deluje

tako, da ne vemo, kako. Da pa je možno
kaj narediti, ni treba iti daleč. Zapeljimo
se le do severne in južne občine. Na prvi
pogled promet poteka umirjeno.

Predlogi večje prometne
varnosti v Mengšu
1. Župan poskrbi, da bodo na prometnih
vpadnicah in na prometno varnostno
kritičnih mestih čim prej nameščeni
razmeram ustrezni znaki, opozorila
in obvestila: znaki o najvišji dovoljeni
hitrosti, merilniki hitrosti, radarji, drugo.
2. Policisti in redarji morajo pogosteje
nadzorovati prometne razmere ter z
ukrepi vplivati na prometno kulturo
voznikov.
3. Doseči je treba, da bodo vozniki
tovornjakov dosledno upoštevali omejitev
vožnje skozi naselje.
Upam, da bomo v prihodnji številki
Mengšana lahko prebrali, da bodo
predlogi realizirani, kako in kdaj oziroma,
če ne bodo, zakaj se to ne bo zgodilo.
Besedilo: Branko Lipar
Foto vir: www.sl.wikipedia.org

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

ZAHVALA
V 48. letu starosti nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš

MARJAN ŠPRUK
iz Topol
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se poslovili od njega in
nam v težkih trenutkih z besedami tolažbe
stali ob strani.

ALOJZIJ LEB

Posebej se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta in dr.
Gabrieli Kovač – Mohar za skrb in nego v
bolezni, hvala sodelavcem podjetij Meso
Kamnik, Filc Škofja Loka – Mengeš in
Domači peki iz Ljubljane za darovano
cvetje, gasilcem PGD Topole in vsem
ostalim, ki ste darovali cvetje, sveče in za
svete maše ali pomagali materialno. Hvala
gospodu župniku Marku Koširju za lep
cerkveni obred in pogrebni službi Vrbančič
za opravljene pogrebne slovesnosti.

ekonomist iz Mengša.

Hvala vsem in vsakomur,

V 92. letu je mirno zaspal

žena Meta, sinova Miha in Žan,
mama Stanka in brat Zdravko
V krogu družine
smo se od njega poslovili v
torek, 15. 12. 2020,
v Selnici ob Dravi.
Vsi njegovi.
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