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ŽUPANOV KOTIČEK

Zimska tradicija
Čas klo bas, pe če nic in kr va vic, se po -
ča si od mi ka. Slo ven ci še ohra nja mo
tra di ci jo, da se od kon ca no vem bra
zač ne ob dob je kolin. Se ve da je pra šič
ži val, ki tu kaj igra glav no vlo go. Na na -
ših kme ti jah se jih vzre di če da lje manj,
saj eko nom ska ra ču ni ca ne ka že pra ve -
ga za služ ka, zato se vzre ja pač do ga ja
drug je po Slo ve ni ji. Zgle da pa, da se
vsee no ne ka te rim iz pla ča. Opa zi ti je
tudi, da se pre de la vse manj dro bo vi ne,
čre va pa ne ka te ri celo za vr že jo. Me -
nim, da je pra va do ma ča slo ven ska kr -
va vi ca edi no ta, ki je iz de la na iz na rav -
ne ga čre ve sa.
Le tos sem tudi sam obu dil spo min na
ko li ne iz otroš kih let. S po moč jo g.
Rada smo do ma ča čre va lepo opra li,
tako de be la kot tan ka. Z iz ku še nim
me sar jem g. An to nom smo iz de la li
tako bele kot kr va ve klo ba se. O nji ho vi
kva li te ti so go vo ri li ti sti, ki so jih oku -
si li. Masa se tudi v tan kem čre ve su do -
bro ob ne se, le pe či ca mora biti malo
manj ogre ta, da klo ba se na po či jo.  
Še z eko nom ske ga vi di ka: z do bro vo -
ljo in sto ti mi evri si lah ko iz de la te
120 kr va vic, ki jih lah ko de li te s pri ja -
te lji, ki vam jih bodo ob pri li ki vr ni li.
Poh va la pa od teh ta vse.

Vaš�župan
Milan�Izlakar

Pri dan sej ma ima že vr sto let po slov -
ne vse bi ne, na me nje ne zla sti po slov -
ne mu obi sku in no vi nar jem. Na raz -
stav nem pro sto ru Srce Slo ve ni je so se
tako pred stav lja li po nud ni ki, med nji -
mi tudi grad Bo genšperk, ki že ima jo
iz de la ne ka ko vost ne tržne pro gra me.
Po nud bo gra du in občine so z ani ma -
ci jo obi sko val cev v duhu zdrav ja in
zdrav lje nja 17. sto let ja pred stav lja li
ba ro ni ca Ana Mak si mi la Val va sor,
hlapec Ju rij, in graj ska de kla Nežka.
Obi sko val ci so lah ko po sku si li tudi
pre ka je ne me sne iz del ke združene
pod bla gov no znam ko Do bro te iz pod
Bo genšper ka, ki jih je pris pe va la Li tij -
ska me sa ri ja. Društvo Ja vor je za de -
gu sta ci jo pris pe va lo vr sto na rav nih
žga nih iz del kov, iz de la nih iz ze lišč, ki
ra ste jo na trav ni kih v oko lju Ja vor ja in
gra du Bo genšperk. Obi sko val ci sej ma
so lah ko po li sta li tudi po pre vo du Val -
va sor je ve Sla ve voj vo di ne Kranj ske.  
Društva, kme ti je in Jav ni za vod Bo -
genšperk so se pred stav lja li tudi na

zad nji se jem ski dan. V ne de ljo do pol -
dan so raz stav ni pro stor ožive li člani
društva za raz voj po deželja LAZ, ki so
pred stav lja li tradi cio nal ni po hod po
obron kih Jab la niške do li ne in po nud -
bo kme tij od pr tih vrat, pri pra vi li so
tudi de lavnico po sli ka ve sav skih prod -
ni kov.  Pri družila se jim je še de lav ni ca
pol ste nja vol ne pod vods tvom čla nov
družine Ime ri, ki na eko loški kme ti ji
Na Jasi izva ja vr sto učnih pro gra mov.
Vi no grad niško in čebe lar sko tra di ci jo
občine so z de gu sta ci ja mi pred sta vi li
člani Vi no grad niškega društva ŠTUC
in Čebe lars tva Dre melj.
Part ner ji le toš nje skup ne pred sta vi tve
ob moč ja Srce Slo ve ni je, ki jo je koor -
di ni ral Cen ter za raz voj Li ti ja, so bile
ob či ne Dol pri Ljub lja ni, Dom ža le,
Ivanč na Go ri ca, Kam nik, Li ti ja, Lu -
ko vi ca, Men geš, Šmart no pri Li ti ji in
Tr zin. Vsem, ki ste omo go či li le toš njo
pred sta vi tev se lepo zah va lju jem.

Jo�ži�Vovk
Jav�ni�za�vod�Bo�genš�perk

SRCE SLOVENIJE IN OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI                                                                                                           

Na sej mu Alpe-Adria
Na tra di cio nal nem sejmu Alpe-Adria: Tu ri zem in pro sti čas se je tudi le tos pred sta vilo
ob moč je Srce Slo ve ni je ka mor sodi tudi ob či na Šmart no pri Li ti ji. Tu ri stič ni po nud ni ki
obči ne so se na Gos po dar skem raz sta viš ču v Ljub lja ni pred stav lja li v če tr tek, 27. in
ne de ljo 30. ja nuar ja 2011. 

VRTEC CICIBAN
Za Po vrt mi 6, Šmart no pri Li ti ji

Tel.: 01/ 898 73 25

e-mail: os.smartnovrtec@guest.arnes.si

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC CICIBAN

za leto 2011/2012

Obraz ce Vlo ga za vpis otro ka v vr tec Ci ci ban do bi te v taj niš tvu šo le ali na splet ni stra ni vrt ca
www.os-smartnolitija.si/ciciban.

Iz pol nje ne obraz ce poš lji te po po šti ali jih od daj te v taj niš tvu šo le

od 15. do 31. mar ca 2011.
V pri me ru, da bo pri jav za spre jem otrok v pro gra me vrt ca več kot je pro stih mest,

bo o spre je mu od lo ča la Ko mi si ja za spre jem otrok v vr tec.

INFORMATIVNI DAN
10. ma rec 2011

In for ma tiv ni dan bomo v vrt cu Ci ci ban pri če li ob 17. uri, kjer si bo ste sku paj z otro kom og le da li
lut kov no pred sta vo. Po njej si bo ste og le da li pro sto re vrt ca in do bi li že le ne in for ma ci je.

Za klju či li bomo ob 19. uri. 

Za le tošnji praz nični me sec smo si iz bra li go sta, ki je že
po tr dil, da je priprav ljen obi ska ti knjižnico Li ti ja. Tone
Part ljič je do ber ko me dio graf, ker so nje go ve ko me di je
na tančne štu di je člo ve ko ve ga ve de nja v družbi in ker
ima svo je like rad. V tej na tančni štu di ji družbe svo je ga
časa in svo je ga me sta v njej nam av tor ničesar ne za molči, izda nam vse po mem -
bne skriv no sti – a brez ene same člo veške iz da je. Av to bio gra fi je po ve do ved no
več, kot je želel po ve da ti nji hov av tor. Nji ho ve težave v končni fazi ne me ri mo s
ko ličino voa je ri stične na sla de, tem več s pre so jo raz mer ja – med tem, kako se
vidi av tor, in tem, kako ga na kon cu vi di mo bral ci. In Tone Part ljič je prišel iz
tega za gat ne ga boja tak, da ga lah ko ima mo še na prej radi.  Ob izi du nove knji -
ge Hva la vam, bo go vi, za te blod nje, se bomo srečali s člo ve kom, ki v svo jih jav -
nih nasto pih izreče to li ko kri tik in poh val na račun slo ven ske ga člo ve ka, da mu
z lah ko to ver ja me mo. 

Ob let ni ce v 
letu 2011
V do moz nan skem od del ku Knjižnice
Li ti ja hra ni mo bio graf ske mape o več
kot dve sto ose bah in prav to li ko dru-
štvih.  Do moz nan ska de jav nost zad -
njih 20 let, s ka te ro je pričela Joža
Oce pek, za je ma zbi ra nje pub li ka cij,
va bil, le po slov ja, stro kov ne li te ra tu re,
član kov, ko le dar jev, pla ka tov, … z ob -
močja obeh občin. Ve se li smo po moči
naših občank in občanov, ka dar nam
po ma ga jo od gr ni ti kakšne skriv no sti
s po močjo svo je do mače zbir ke. Tudi
pri na stan ku brošure Moja uli ca –
Spre hod po Val va zor je vem trgu, smo
bili  hva ležni vaše po moči. Zbi ra nje
in ohra nja nje naše de diščine pa se na -
da lju je tudi v no vem letu, pred nami
so novi ci lji in spom ni li se bomo tudi
ob let nic zna nih oseb, ki so žive le in
de lo va le v naših kra jih. Le tos je kar
ne kaj ob let nic rojstev  in smr ti, če se
spom ni mo samo ne ka te rih: Gvi don
Bi rol la, Slav ko Grum, Pe ter Je reb,…
V ja nuar ju se bomo lo ti li no vih di gi -
tal nih zgodb o Na ce tu Si mončiču in
Luki Svet cu:  21. januar ja bo mi ni lo
10 let od smr ti Ra do ved ne ga Tačka,
28. 1. pa 90 let od smrti Luke Svet ca,
ki se je ro dil pred 185 leti, to rej se ga
bomo le tos spom ni li kar dva krat. Še
ved no pa vas va bi mo, da nam po ma -
ga te pri zbi ra nju in hra nje nju  gra di -
va, ki sodi v do moz nans tvo in je po -
mem bno za poz na va nje naše lo kal ne
zgo do vi ne. 

Fe bruar, mesec kul tu re
Slo ven ski kul tur ni praz nik običajno zaz na mu je mo z li te rar -
ni mi pri re di tva mi in raz sta va mi do mačih us tvar jal cev.

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU FEBRUARJU KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU FEBRUARJU 
Dogodek Datum Lokacija

Stoj ni ca ob in for ma tiv nem dne vu PETEK 11. 2. 6.45 Že lez niš ka po sta ja

Koncert dalmatinskih pesmi: Klapa Maslina, Vinko Coce, NEDELJA 13. 2. 19.00 Dvorana Pungart

PD Lipa, oktet Valvasor

Ura prav ljic PONEDELJEK 14. 2. 17.00 Knjiž ni ca Va če

In for ma tiv no-sve to val na pi sar na druš tva UP PONEDELJEK 14. 2. 18.00 do 19.00 MC Li ti ja

Ura prav ljic TOREK 15. 2. 18.00 Knjiž ni ca Li ti ja

Člo vek za nove ča se – Si mon Man delj pred sta vi tev knjige o bu diz mu TOREK 15. 2. 19.00 MC Li ti ja

www.novc lo vek.si

Me sec kul tu re: Tone Part ljič: nova knji ga: Hva la vam, bo go vi, za te blod nje TOREK 15. 2. 18.00 Knjiž ni ca Li ti ja

Raz sta va: Jo že Grilj

Abon ma: SVOBODEN ZAKON – Siti tea ter TOREK 15. 2. 19.30 Kul tur ni cen ter Li ti ja

U3: Ilu stri ra na zgo do vi na Ljub lja ne, dr. Maja Žva nut ČETRTEK 17. 2. 10.00 Knjiž ni ca Li ti ja

Ura prav ljic ČETRTEK 17. 2. 18.00 Knjiž ni ca Šmart no

Pred sta vi tev mož no sti pro sto volj ne ga dela v tu ji ni, Za vod Vo lun ta riat PETEK 18. 2. 19.00 MC Li ti ja

Otroš ka ma ti ne ja: Hoj la dri –hoj la dra – Son ček SOBOTA 19. 2. 10.00 Kul tur ni cen ter Li ti ja 

Verčer kot ga še ni bilo SOBOTA 19. 2. 19.00 KD Šmartno 

Stoj ni ca vse za stonj (ob le ke in igra če) SOBOTA 19. 2. 8.00  do 11.30 Trž ni ca Li ti ja

Ot vo ri tev raz sta ve:  Evro pa v čip ki PONEDELJEK 21. 2. 19.00 Avla Ob či ne Li ti ja

Tisk na ma ji ce, us tvar jal na  de lav ni ca TOREK 22. 2. 17.00 MC Li ti ja

Po to pis: Mar ko Mo ho rič: S ko le som po Mon go li ji TOREK 22. 2. 19.00 Knjiž ni ca Li ti ja

Be dži/pri pon ke  za ma ji ce:  delav ni ca SREDA 23. 2. 17.00 MC Li ti ja

Klub pri ja te ljev mu ze ja: Že lez na nit SREDA 23. 2. 19.00 Kul tur ni cen ter Li ti ja 

Te ro ri zem -  Ujet.si, pre da va dr. Mi ro slav Hu ski ć ČETRTEK 24. 2. 18.00 Knjiž ni ca Li ti ja

Do god ki je se ni, ot vo ri tev raz sta ve Si mo ne Ko kelj PETEK 25. 2. 19.00 MC Li ti ja

Do ma ča pre mie ra dram ske igre: Mic ki je tre ba mo ža SOBOTA 26.2. 18.00 Dole pri Li ti ji

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO
Pungrt  9, Šmartno pri Litiji

VPIS V PRVI RAZRED
za šol sko leto 2011/2012

Na os no vi us trez ne za ko no da je or ga ni zi ra mo vpis šol skih no vin cev.

Vpis bo po te kal na OŠ Šmartno, ka bi net št. 14, prit lič je no ve ga pri zid ka. 
Ponedeljek, 14. 2. 2011, od 10. do 13. ure in od 14. do 17. ure

Torek, 15. 2. 2011, od 11. do 13. ure in od 14. do 17. ure
Sreda, 16. 2. 2011, od 11. do 13. ure in od 14. do 17. ure

VPIS UČENCEV PODRUŽNIČNIH ŠOL: 
PŠ PRIMSKOVO, PŠ ŠTANGARSKE POLJANE IN  PŠ VELIKA KOSTREVNICA

BO POTEKAL NA MATIČNI ŠOLI.
Vpis je ob ve zen za otro ke, ro je ne v letu 2005.

Do dat ne in for ma ci je do bi te v šol ski sve to val ni služ bi, tel: 01/ 89 00 171.

V  letu 2009 sta ob či ni Li ti ja in Šmart no pri Li ti ji za na se lja Dol go Brdo, Ma molj, Za go ri ca in Šir man ski
hrib, spre je li do go vor o skup nem šol skem oko li šu. To po me ni, da lah ko star ši šo loob vez nih otrok

iz teh na se lij  vpiše te otro ka v 1. raz red v OŠ Li ti ja (PŠ Pol šnik) ali OŠ Šmart no pri Lit ji, pač gle de na
in te res star šev. Vpis na ka te ro ko li šo lo iz ve de te ne po sred no, brez ka kr šne ga ko li so glas ja dru ge šo le.

Rav�na�telj:�Al�bert�Pa�vli,�prof.
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Re zul ta ti jav nih raz pi sov Ob či ne
Šmart no pri Li ti ji v letu 2010
V letu 2010 je Ob či na Šmart no pri Li ti ji iz ved la osem javnih raz pisov na pod la gi 
ka te rih je bilo med iz va jal ce raz lič nih pro gra mov in no sil cev kme tij skih 
gos po dar stev raz de lje nih 85.204,95 EUR pro ra čun skih sred stev. Za ra di 
dol go traj ne ga po stop ka spre je ma nja pro ra ču na za leto 2010, so druš tva ve či no 
leta mo ra la sama fi nan ci ra ti svo jo de jav nost, kar je za ne ka te ra iz med njih 
pred stav lja jo kar ve lik prob lem.

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva 
Druš tvo dia be ti kov Li ti ja 1.827,50 €
Druš tvo in va li dov Li ti ja-Šmart no 1.049,28 €
Druš tvo upo ko jen cev Šmart no 1.224,16 €
Druš tvo pa ra ple gi kov Ljub ljan ske re gi je 332,27 €
Pros vet no druš tvo Šmart no 1.810,01 €
RKS OZ Li ti ja 1.923,68 €
Druš tvo led vič nih bol ni kov Za sav je 332,27 €
Sku paj 8.499,17 €

Na jav ni raz pis za so fi nan ci ra nje so -
cial nih, zdravs tve nih in hu ma ni tar nih
de jav no sti v ob či ni Šmart no pri Li ti ji,
ki je bil ob jav ljen v me se cu sep tem -
bru, se je pri ja vi lo 7 dru štev, sreds tva
pa so pre je li na sled nji iz va jal ci pro -
gra mov:

V sep tem bru je ko mi si ja za klju či la
po stopek oce nje va nja vlog za so fi -
nan ci ra nje kul tur nih de jav no sti v ob -
či ni Šmart no pri Li ti ji. Skladno z
raz pi sno do ku men ta ci jo je na raz pis
pris pe lo 7 pri jav, sreds tva pa so jim
bila odo bre na sreds tva v na sled njih
vi ši nah:

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
KUD Fol klor na sku pi na Ja vor je 4.613,13 €
Pev sko druš tvo Zvon 2.943,32 € 
Pros vet no druš tvo  Šmart no 3.439,66 €
KUD Vaj kard 1.466,78 €
FS Tam bu raš ki or ke ster 2.305,01 €
Kul tur no druš tvo Prin skau 2.330,63 €
JSKD Iz po sta va Li ti ja 3.000,00 €
Sku paj 20.998,53 €

Av gu sta je bil za klju čen jav ni raz pis
za so fi nan ci ra nje pro gra mov le to va -

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
OZ RKS Li ti ja 802,00 €
RD Šmart no 99 1.491,72 €
Ga sil ska zve za Šmart no 705,76 €
Sku paj 2.999,48 €

Na jav ni raz pis za so fi nan ci ra nje iz -
va ja nja let ne ga pro gra ma špor ta v
Ob či ni Šmart no pri Li ti ji za leto
2011 je pris pe lo 11 pri jav. V po sto pek
toč ko vanja so se uvr sti li vsi pro sil ci, ki
so kan di di ra li za so fi nan ci ra nje red ne
de jav no sti, pro gra mov šport ne re -
krea ci je, ka ko vost ne ga špor ta, vr hun -
ske ga špor ta, šport ne vzgo je otrok,
mla di ne in štu den tov ter za so fi nan -
ci ra nje izo bra že vanj in mno žič nih
pri re di tev. Gle de na šte vi lo in vred -
nost toč ke so bila sreds tva iz va jal cem
do de lje na v na sled njih vi ši nah:

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
KŠD Ve li ka Štan ga 532,26 € 
KŠD Prin skau 270,07 €
ŠD Foor ball Prim skovš ke zve ri ne 345,70 €
ŠD Do li na 2.107,99 €
RD Šmart no 99 13.029,86 € 
TEAKWONDO klub Šmart no-Li ti ja 2.113,62 €
Druš tvo Pro sti čas 2.908,26 €
Klub ja dral nih pa dal cev GEOSS 185,15 €
Druš tvo in va li dov Li ti ja 394,08 €
ŠD Šmart no 600,18 €
Strel sko druš tvo Šmart no-Li ti ja 512,48 €
Sku paj 23.999,62 €

V letu 2010 so pro ra čun ska sreds tva
do bi li tudi iz va jal ci tu ri stične de jav -
no sti. Na jav ni raz pis so se pri ja vi li 4
iz va jalci, sreds tva pa so jim bila odo -
bre na v na sled njih vi ši nah:

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
Za dru ga za raz voj po de že lja Ja ri na 312,00 € 
Vi no grad niš ko druš tvo ŠTUC 936,00 € 
Val va sor je va ko nje ni ca 520,00 €
Druš tvo za raz voj po de že lja LAZ 499,20 €
Sku paj 2.995,20 € 

Na pod la gi Pra vil ni ka o do de lje va nju
dr žav nih po mo či za ohra nja nje in
raz voj kme tijs tva ter po de že lja v ob či -
ni Šmart no pri Li ti ji za pro gram sko
ob dob je 2007-2013, so bili iz ve de ni
tri je jav ni raz pi si in si cer za de lo va nje
dru štev s po droč ja kme tijs tva, teh nič -
na po moč in in ve sti ci je v kme tij ska
gos po dars tva. Za de lo va nje dru štev je
sreds tva pre je lo 8 iz va jal cev in si cer:

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
Vi no grad niš ko druš tvo ŠTUC 1570,00 €
DPM LIŠ 380,00 €
Sad jar sko druš tvo Li ti ja 484,00 €
Rej ci drob ni ce »Pa stir ci« 624,00 €
Go ve do rej sko druš tvo Li ti ja 307,00 €
Stroj ni kro žek Li ti ja 649,00 €
Druš tvo kme tic Li ti ja-Šmart no 434,00 €
Druš tvo Laz 529,00 €
Skupaj 4977,00 €

Za iz va ja nje teh nič ne po mo či so bila
sreds tva raz de lje na med dve or ga ni -
za ci ji in si cer:

Iz va ja lec Odo bre na sreds tva
KGZS, Eno ta Ljub lja na 3000,00 €
Ja ri na z.o.o. Li ti ja 2000,00€
Skupaj 5000,00 €

Sreds tva za na lož be v kme tij ska gos -
po dars tva v ob či ni Šmart no pri Li ti ji
v vi ši ni 15.744,95 € so bila raz de lje na
med 10 pro sil cev.
Vsem pre jem ni kom pro ra čun skih
sred stev že li mo obi lo us pe hov pri nji -
ho vem delu tudi v letu 2011!

Kar�men�Sa�dar

nja otrok iz Ob či ne Šmart no pri Li ti -
ji. Na raz pis so se pri ja vi li štir je iz va -
jal ci, sreds tva pa so bila odo bre na na -
sled njim trem: 

Me dob čin ski inš pek to rat nad zo ru je
iz va ja nje do ločb od lo kov:
• ob čin skih ce stah
• ure ja nju in vzdr že va nju či sto če ka -

te go ri zi ra nih jav nih cest, poti in
po vr šin za peš ce ter zim ski služ bi

• rav na nju z za puš če ni mi in ne pra vil -
no par ki ra ni mi vo zi li

• rav na nju s ko mu nal ni mi od pad ki
• os kr bi s pit no vodo
• og la še va nju in re kla mi ra nju
• ob čin skih tak sah
• po ko pa liš ki de jav no sti
• od va ja nju in čiš če nju od pad nih voda
• ter dru gih od lo kov in pred pi sov, ki

poob laš ča jo inš pek ci jo za inš pek cij -
ski nad zor.

V Me dob čin skem inš pek to ra tu je za -
po sle na ena inš pek to ri ca, ki nad zors -
tvo iz va ja v ob li ki:
• red nih in izred nih pre gle dov
• kon trol nih inš pek cij skih pre gle dov

v pri me rih na lo že ne od pra ve ne -
pra vil no sti.

Inš pek tor ji so urad ne ose be s po seb -
ni mi poob la sti li in od go vor nost mi, ki
oprav lja jo na lo ge inš pek cij ske ga nad -
zo ra sklad no z Za ko nom o inš pek cij -
skem nad zo ru.

Če pri oprav lja nju inš pek cij ske ga
nad zo ra ob čin ski inš pek tor ugo to vi,
da je kr šen ob čin ski pred pis, ima pra -
vi co in dolž nost:
• odre di ti ukre pe za od pra vo ne pra -

vil no sti in po manj klji vo sti v roku, ki
ga sam do lo či

• iz da ti od loč bo o pre krš ku s pred pi -
sa no glo bo

• pred la ga ti pri stoj ne mu or ga nu
spre jem ukre pov

• odre di ti dru ge ukre pe in de ja nja, za
ka te ra je poob laš čen.

Pi sne pri ja ve in po bu de, s ka te ri mi se
stran ke obra ča jo na inš pek to rat, je
mo go če dati ne po sred no na na slov
Me dob čin ske ga inš pek to ra ta in re -
dars tva ali na se de žu ob čin us ta no vi te -
ljic, pi sno, po te le fo nu ali po e-mai lu.
Fi zič na ose ba, ki poda laž no pri ja vo,
se na pod la gi Za ko na o inš pek cij -
skem nad zo ru kaz nu je z glo bo v vi ši -
ni 500 €.

Uradne ure:
• Na se de žu Ob či ne Li ti ja: sre da od

08.00 do 10.00 ure
• Po te le fo nu: vsak dan od 08.00 do

15.00 ure

Me dob čin ski inš pek to rat in redarstvo
ob čin Dol pri Ljub lja ni, Ivanč na 
Go ri ca, Li ti ja, Šmart no pri Li ti ji
Me dob čin ski inš pek to rat oprav lja inš pek cij ski nad zor nad iz va ja njem ob čin skih 
pred pi sov na po droč jih, ki jih ure ja jo pred pi si ob čin us ta no vi te ljic sklad no z za ko nom.
Je tudi pre krš kov ni or gan, ki vodi inš pek cij ske in pre krš kov ne po stop ke v ob či nah 
us ta no vi te lji cah.

Od�pad�ke�lo�ču�je�mo!
Prav je, da si ne ka te re stva ri, da nam
pri de jo v za vest in si jih bo lje za pom -
ni mo, pre be re mo več krat. Ena ta kih
stva ri je go to vo »kako rav na ti z lo če -
ni mi od pad ki, ki jih je vsak dan več«?
Že »doma« v gos po dinjs tvu je po treb -
no vzpo sta vi ti smi sel ni si stem lo če va -
nja od pad kov (ste klo, pa pir, plo če vin -
ke, pla sti ko, te tra pak in dru go
em ba la žo), tako, da jih zbi ra mo v eni
škat li ali vreč ki in jih nato raz vr sti mo
v najb liž jo zbi ral ni co lo če nih frak cij v
us trez ne na men ske  po so de. 
Zbi ral ni ca lo če nih frak cij je na jav ni
po vr ši ni po krit ali ne po krit po se bej
ure jen in oprem ljen pro stor za lo če no
zbi ra nje in za ča sno hra nje nje po sa -
mez nih frak cij (se kun dar nih su ro -
vin), kjer jih pov zro či te lji pre puš ča jo
iz va jal cu. 
Po stav lje na je v bli ži ni str nje nih bi -
val nih ob jek tov, cen trih vasi ter v bli -
ži ni tr gov skih cen trov, šol in vrt cev.
Od pad ki iz zbi ral nic lo če nih frak cij,
ki so na ob moč ju  ob či ne Li ti ja, se od -
va ža jo te den sko, ra zen ste klo na 14
dni. Stroš ki od vo za so vklju če ni v
ceno red ne ga od vo za ko mu nal nih od -
pad kov. 
Na zbi ral ni ci lo če nih frak cij:
V�zabojnik�z�modrim�pokrovom�za
papir od la ga mo ča so pis, re vi je, pros -
pek te, ka ta lo ge, zvez ke, »knji ge«, bro -
šu re, pi sar niš ki in ra ču nal niš ki pa pir,
pi sem ske ovoj ni ce, pa pir na te na ku po -
val ne vreč ke, em ba laž ni pa pir in kar -
ton sko em ba la žo in le pen ko vseh vrst
in ve li ko sti,  dru ge iz del ke iz pa pir ja
in kar to na, ki jih je pred od la ga njem
po treb no raz tr ga ti, da jih spra vi mo v
na men sko po so do.
V�ta�zabojnik�ne�sodi: kar ton ska em -
ba la ža za te ko ča ži vi la (npr. Te tra Pak
em ba la ža mle ka), z ži vi li po ma za na ali
pre po je na (je dil no olje, dru ge te ko či ne
in os tan ki ži vil) pa pir na ta in kar ton -

ska em ba la ža (plad nji, ko zar ci in sko -
de li ce za en krat no upo ra bo, em ba la ža
glo bo ko za mrz nje nih ži vil ter jedi,
itd.), ovi tek od či ko la de, sa mo ko pir ni,
po voš če ni in pla sti fi ci ran pa pir, ce lo -
fan, na tron vre če le pil, ce men ta, apna,
kr mil , ta pe te, hi gien ski pa pir (pa pir -
na te bri sa če, pr tič ki, robč ki, itd.)
V�zabojnik�z�zelenim�pokrovom�za
steklo od la ga mo vse vr ste ste kle nic,
ste kle ni ce ži vil, pi jač, koz me ti ke in
zdra vil, ko zar ce za vla ga nje in dru ge
ste kle ne po so de, s ka te rih od stra ni mo
vse ne ste kle ne dele, ste klo pa mora
biti či sto. 
V�ta�zabojnik�ne�sodi: oken sko, av to -
mo bil sko in dru go rav no ste klo, og le -
da la, kri stal no in ekran sko ste klo, ste -
klo sve til, plek si ste klo, kar bon sko
ste klo in dru ge vr ste ste kla iz umet nih
mas, la bo ra to rij sko in dru go og nje -
var no ste klo, ke ra mi ka, ka me nje,..
V� zabojnik� z� rdečim� pokrovom� za
pločevinke od la ga mo plo če vin ke
(em ba la ža od piva, Coca-Cole, dru ga
drob na ko vin ska em ba la ža (plo če vin -
ke od ži vil). Pri po roč lji vo je, da plo če -
vin ke sti sne jo.
V�zabojnik�z�rumenim�pokrovom�za
plastenke
od la ga mo pla sten ke oz. pla stič no

em ba la žo od raz nih pi jač, em ba la žo
od te ko čih ži vil (mle ko, so ko vi,..).
Pla sten ke mo ra jo biti praz ne in brez
po krovč kov.
V�ta�zabojnik�ne�sodi: pla stič na em -
ba la ža ne var nih sno vi ali nji ho vi os -
tan ki (mo tor na in dru ge vr ste mi ne -
ral nih olj, sreds tva za zaš či to rast lin –
pe sti ci di, barv ni laki, rde či la, itd.), ko -
sov ni pla stič ni pred me ti (otroš ke
igra če, po lom lje ni pla stič ni sto li, itd.)
Os ta le od pad ke iz pla sti ke od la gaj te v
za boj nik s si vim po kro vom za os ta le
od pad ke. 

Me�dob�čin�ska�inš�pek�to�ri�ca
He�le�na�Koz�lev�čar��������������������������������������������������������������������������������

Zbiralnica ločenih frakcij, kamor
odlagamo ločene odpadke
Ali smo že do volj pou če ni in veš či pri lo če va nju od pad kov?

V teh zim skih me se cih do bim kar
ne kaj vpra šanj na temo to plot nih čr -
palk za ogre va nje pro sto rov, zato to -
krat par be sed o tej temi. Očit no je,
da ve li ko lju di re sno raz miš lja o zni -
ža nju stroš kov ogre va nja svo je ga sta -
no va nja, ko le ba jo med raz lič ni mi
mož nost mi, pro da jal ci jim pro da ja jo
to ali ono. Sko raj vsak do je že sli šal za
to plot no čr pal ko za ogre va nje pro sto -
rov, ven dar se za to mož nost na kon cu
od lo či raz me ro ma malo in ve sti tor jev.
Iz po go vo rov lah ko skle pam, da je to
del no za ra di do kaj ve li ke in ve sti ci je v
to plot no čr pal ko na sa mem za čet ku
(v pri mer ja vi s kla sič no peč jo na olje
ali drva), del no za ra di ne zau pa nja v

EKO KOTIČEK

Ce nej še ogre va nje s to plot no čr pal ko
teh no lo gi jo in ne poz na va nja, del no
pa tudi za ra di sta rej ših stavb, ki še
niso ener get sko ob nov lje ne. Dejs tvo
je, da je teh no lo gi ja to plot nih čr palk
za ogre va nje pro sto rov že dol go na
trgu in pre ver je no de lu je. Poe no stav -
lje no bi lah ko re kli, da to plot na čr pal -
ka za ogre va nje pro sto rov de lu je sko -
raj ena ko kot vsak hla dil nik, skri nja
ali kli ma na pra va. No vej še so vse bolj
iz po pol nje ne ima jo vse več je iz ko rist -
ke in že vse bu je jo vso po treb no in sta -
la ci jo, va ro va la in av to ma ti ko. Za vir
ener gi je lah ko iz ko riš ča jo od pad ni
to pli zrak, zu na nji zrak, vodo pod tal -
ni co, vča sih tudi po vr šin sko vodo, to -
plo to ka me nin ali to plo to oko liš ke
zem lje. Ogre va nje s to plot ni mi čr pal -
ka mi je vsaj za po lo vi co ce nej še od
ogre va nja na ku ril no olje, pri za čet ni
in ve sti ci ji pa vam lah ko po ma ga jo
eko loš ki kre di ti in sub ven ci je, ki so na
vo ljo vsa ko leto.

Ne ma lo krat se po ja vi tudi vpra ša nje,
če je mož no to plot no čr pal ko vgra di ti
v sta rej šo hi šo brez izo la ci je in s kla -
sič ni mi ra dia tor ji. To je se ve da mož -
no, ni pa pri po roč lji vo. Ne ka te re to -
plot ne čr pal ke omo go ča jo se gre va nje
vode do npr. 70 sto pinj, kar bi za do -
sto va lo za ob sto je či si stem z ra dia tor -
ji, ven dar to ni pri po roč lji vo. Sta rej še
stav be je tre ba naj prej vsaj del no
ener get sko ob no vi ti in tako zmanj ša ti
ener get ske iz gu be (npr. fa sa da in/ali
za me nja va oken), nato pa vgra di ti to -
plot no čr palko pri mer ne ve li ko sti in
po mož no sti tal no ali sten sko ogre va -
nje. Tudi za iz grad njo fa sa de ali me -
nja vo oken pa je mož no pri do bi ti
kre di te in sub ven ci je.
To plot ne čr pal ke to rej de lu je jo, po -
tre bu je jo zelo malo vzdr že va nja, več ja
in ve sti ci ja na za čet ku pa se vam po vr -
ne v ne kaj le tih. Se ve da pa ve lja pri
na ku pu in montaži to plot ne čr pal ke
pre vid nost, kaj ti na trgu se po jav lja
vse več pro duk tov, ki niso ved no ti sto
kar ob ljub lja jo. Iz bi ra te lah ko tudi
med ne ka te ri mi ka ko vost ni mi slo -
ven ski mi pro duk ti.

mag.�Ro�man�To�ma�žič

Več o okolj ski te ma ti ki in ukre pih na: 99oko lju pri jaz nih nas ve tov.blogs pot.com.
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V za boj ni kih za preo sta nek ko mu -
nal nih od pad kov (sivi za boj ni ki), ki
so na meš če ni naj po go ste je ob va ših
sta no vanj skih hi šah, še ved no naj de -
mo pre ve li ke ko li či ne od pad kov, ki bi
jih lah ko od lo ži li v za boj ni ke na zbi -
ral ni cah. Ko li či no preo stan ka va ših
od pad kov bo ste prav go to vo zmanj -
ša li z lo če nim zbi ra njem va ših od -
pad kov, ki jih bo ste od ne sli na vam
najb liž jo zbi ral ni co za zbi ra nje lo če -
nih frak cij po sa mez nih vrst ko mu -
nal nih od pad kov. Za lo če no zbi ra nje
raz lič nih vrst ko mu nal nih od pad kov
na va šem domu si lah ko v spe cia li zi -
ra nih tr go vi nah na ba vi te po so de za

Or ga ni zi raj te lo če va nje od pad kov
na svo jem domu!
V letu 2010 je bilo na ob moč ju ob či ne Šmart no pri Litiji zbra nih 1.589.016 kg 
ko mu nal nih od pad kov. Od tega se je na od la ga liš če ne ne var nih od pad kov Os tri vrh v
Lo gat cu od pe lja lo in od lo ži lo 1.303.250 kg me ša nih ko mu nal nih od pad kov in 92.050 kg
ko sov nih od pad kov, to rej skup no 1.395.300 kg od pad kov. 193.716 kg lo če no zbra nih
frak cij ko mu nal nih od pad kov je bilo od da nih dru gim zbi ral cem v pre de la vo, kar 
zna ša 12,2 %.

zbi ra nje od pad ne ga pa pir ja (mo dra
bar va), od pad ne ste kle ne em ba la že
(ze le na bar va) in od pad ne pla stič ne,
ko vin ske in kom bi ni ra ne em ba la že
(ru me na bar va). 
Ob ča ne na pro ša mo, da v po sa mez ne
za boj ni ke z barv ni mi po kro vi na zbi -
ral ni cah (eko loš kih oto kih) od la ga jo
le ti sto od pad no em ba la žo, ki sodi v

do lo čen za boj nik. Ne či stih frak cij
prev ze mal ci ne prev za me jo in jav no
pod jet je mora vse bi no za boj ni kov z
ne či sto frak ci jo iz praz ni ti med preo -
sta nek ko mu nal nih od pad kov, ki
kon ča na od la ga liš ču. 
Za boj ni ki z ru me nim in rde čim po -
kro vom so na me nje ni zbi ra nju is to -
vrst nih od pad kov in si cer pla stič ni,
ko vin ski in se stav lje ni od pad ni em -
ba la ži. To rej lah ko va nju od la ga mo
pla stenke, plo če vi ke, kon zer ve, te tra -
pa ke, pla stič ne vreč ke in tudi em ba la -
žo od či stil in de ter gen tov. Em ba la ža
pa ne sme vse bo va ti os tan kov ži vil,
či stil in de ter gen tov.
Ob�sto�je�či�na�čin�zbi�ra�nja�to�vrst�ne�od�-
pad�ne�em�ba�la�že�bo�pred�vi�do�ma�do
apri�la�2011�spre�me�njen.�Pri�prav�lja�se
od�voz�od�pad�ne�em�ba�la�že�od�iz�vir�nih
pov�zro�či�te�ljev�(gos�po�dinj�stev)�po�si�-
ste�mu�od�vrat�do�vrat.�Gos�po�dinjs�tva
bodo� pre�je�la� za�boj�ni�ke� za� zbi�ra�nje
pla�stič�ne,�ko�vin�ske�in�se�stav�lje�ne�em�-
ba�la�že.�Po�raz�de�li�tvi�za�boj�ni�kov�bo
uve�den�od�voz�to�vrst�ne�em�ba�la�že�vsa�-
kih�14�dni,�preo�sta�nek�ko�mu�nal�nih
od�pad�kov�pa�se�bo�prav�tako�prev�ze�-
mal�na�14�dni�in�ne�več�te�den�sko.
Za boj ni ki z mo drim po kro vom slu ži -
jo iz ključ no za zbi ra nje od pad ne ga
pa pir ja in od pad ne pa pir ne in kar ton -
ske em ba la že. Več je kose pa pir ne em -
ba la že je tre ba pred od la ga njem v za -
boj nik raz re za ti in zlo ži ti.
Za boj ni ki z ze le nim po kro vom slu ži -
jo za zbi ra nje od pad ne ste kle ne em -
ba la že. Ste kle ni cam in ko zar cem je

tre ba od stra ni ti po krovč ke, ki jih lah -
ko od lo ži mo v za boj ni ka z rde čim ali
ru me nim po kro vom. V za boj ni ke pa
ni ka kor ne sme mo od la ga ti rav ne ga
ozi ro ma oken ske ga ste kla in av to mo -
bil ske ga ste kla.
Ob ča ne po nov no ob veš ča mo, da zbi -
ral ni ce niso na me nje ne zbi ra nju
izrab lje nih av to mo bil skih pnev ma tik,
ko sov nih od pad kov, ne var nih od pad -
kov, grad be nih od pad kov in prav tako
ne me ša nih ko mu nal nih od pad kov. 
V letu 2011 bo tre ba sklad no z re -
pub liš ko zako no da jo iz lo ča ti tudi bi -
loš ko raz gra dlji ve kuhinj ske od pad ke
in ze le ne vrt ne od pad ke. Za lo če no
zbi ra nje to vrst nih od pad kov si lah ko
na ba vi te po seb ne po so de na me nje ne
za to vrst ne od pad ke sku paj z bio loš -
ko raz gra dlji vi mi vreč ka mi.
Gos po dinjstvom, v eno sta no van skih
hi šah sve tu je mo, daj si nab vi jo kom -
post ni ke in biološ ke ku hinj ske od -
pad ke in ze le ni vrt ni od pad kom po -
sti ra jo na do ma čem vrtu. V pri me ru,
da ne mo rete ali ne že li te to vrst nih
od pad kov sami kom po sti ra ti, bo jav -
no podj te je do vključ no ju ni ja 2011
uved lo od voz tudi to vrstnih od pad -
kov, se ve da pro ti pla či lu. 

Iz od pad kov mo ra mo iz lo ča ti tudi vse
vr ste ne var nih od pad kov, ki jih lah ko
od da mo v ak ci ji zbi ra nja, ki jo bo jav -
no pod jet je iz ved lo s po moč jo pre -
mič ne zbi ral ni ce v sep tem bru 2011,
ali pa jih od ne se mo na se dež jav ne ga
pod jet ja, kjer ne var ne od pad ke na sta -
le v gos pod nijstvih prev ze ma mo
brezplač no. To rej od pad na zdra vi la,
či sti la, pre maz na sreds tva, ba te ri je in
še mar si ka,j kar je oz na če no z sim bo -
lom, ki pove ne var nost, ne od la gaj te v
za boj nik, ki ga ima te doma niti ne v
za boj ni ke na zbi ral ni cah.
Let no akcijo od vo za ko sov nih od -
pad kov bo jav no pod jet je v letu 2011
še iz ved lo po na činu zbi ra nja “na v
na prej do lo če nih prev zem nih me -
stih”. Za pri hod nje pa na ve de ni na čin
ni spre jem ljiv, kaj ti raz ni ne poob laš -
če ni zbi ral ci na re di jo mno go preveč
ško de. S ter mi ni od vo za po po sa mez -
nih na se ljih za leto 2011 bodo gos po -
dinjs tva pred hod no sez na nje na.
Gos po dins tvom pa ni ka kor ni tre ba
ča ka ti na od voz ko sov nih od pad kov,
saj to vrst ne od pa ke in od pad no elek -
trič no in elek tron sko opre mo ter od -
pad ne av to mo bil ske gume lah ko pri -
pe lje jo v zbir ni cen ter na Šir ja vo pri
Po no vi čah v ča su obra to va nja in sicer
od po ne de lja ka do pet ka med 8.00
uro in 16.00 uro ter ob so bo tah med
8.00 uro in 13.00 uro.
Ko li či no od pad kov, ki kon ča na od la -
ga liš ču je tre ba vsa ko leto zmanj ša ti,
tega pa ne bomo do se gli brez va še ga
so de lo va nja. Lo če no zbi ra nje od pad -
kov ni ne po treb na ob vez nost, ozi ro -
ma us lu ga jav ne mu pod jet ju ali Ob či -
ni, pač pa us lu ga oko lju v ka te rem
ži vi mo. Mi sel ”saj pla ču jem od voz od -
pad kov” ni opra vi či lo, da od pad kov
ne lo ču jem !

Mar�ta�Per�šin,�univ.dipl.kem.

Po�so�da�za�zbi�ra�nje�bio�loš�kih�ku�hinj�skih�
od�pad�kov

zdrav ju škodljivo vnet lji vo eks plo ziv no jed ko oko lju nevarno ok si da tiv no stru pe no

Sim bo li, ki po ve do ne var nost:

Letovanja� s� turistično� agencijo
Relax.�Le tošnje 7-dnev no le to va nje
bomo or ga ni zi ra li v kra ju Gradac V
ho te lu Labineca***, v času od 25. 8 do
1. 9. 2011.
Cena le to va nja je 387 € na ose bo in
vključuje:
• pre voz z av to bu som tu ri stične ka te -

go ri je
• na me sti tev v ho te lu in de pan dan -

sah  
• ko pa nje je možno v zu na njem in

no tra njem ba ze nu,
• možnost re krea ci je 
• za va ro va nje z med na rod no asi sten -

co v tu ji ni
• 7 x all inclusive v ho te lu La bi ne ca.
Zato oseb ne pri ja ve s plačilom akon -
ta ci jo v višini 100 € na ose bo spre je -
ma mo v društve ni pi sar ni. Re zer va ci -
ja le to va nja ve lja le z vplačilom
akon ta ci je. Os ta li zne sek se bo plačal
po obro kih. Vse os ta le po drob no sti
do bi te v društveni pi sar ni.
Va bi mo vas na ko�pa�nje�v�Zdra�vi�lišču
Laško vsak dru gi to rek v me se cu (11. 1.,
8. 2., 8. 3. 2011). 
Za ra di or ga ni za ci je pre vo za vas prosi-
mo, da se ob vez no pri ja vi te v društve -
ni pi sar ni ali po tel.: 01 898 12 84 naj -
ka sne je do po ne delj ka. Za ko pa nje so
cene za čla ne druš tva z vse mi popu sti
in pris pev kom druš tva 6 € za sta ri ba -
zen, za novi del ko pa liš ča pa 7,50 €.
Cena pre vo za je 6 €. 
Ob veščamo vas, da tudi le tos lah ko
ku pi te kar te za 3-urno kopa nje v sta -
rem ba ze nu (10 kart let no na člana ) v
društve ni pi sar ni. Cena se je le tos
spre me ni la in si cer sta ne ena kar ta 6 €.
Plačilo članarine. Po sklepu IO je čla -
na ri na za leto 2011 za člane 8 € in
pod por ne člane 10 €.
Ob veščamo vas, da lah ko čla na ri no

po rav na te tudi po po ložnici na TRR
02023-0017427804 od prt pri NLB
Li ti ja. 
In va li di, ki ima te fi nančne težave, nas
o tem ob ve sti te. O plačilu čla na ri ne
bo od ločala so cial na ko mi si ja.
Aktiv�delovnih� invalidov.�V ok vi ru
Ak ti va de lov nih in va li dov po krat kih
»zim skih po čit ni cah« že pri prav lja mo
vr sto ak tiv no sti v ok vi ru pro jek ta »Z
edu ka ci jo do so cial ne vklju če no sti in -
va li dov v živ lje nje«. 
V or ga ni za ci ji Izo bra že valnega cen tra
Geoss bo v me se cu ja nuar ju po te kal
za čet ni ra ču nal niš ki te čaj, in si cer
pred vi do ma od 24. 01. 2011 da lje. Te -
čaj bo po te kal 1-krat do 2-krat na
te den, v ob se gu 60 ur (30 ur prak tič -

ne ga us po sab lja nja in 30 ur in di vi -
dual ne ga uče nja).
Vse, ki vas vklju či tev v ome nje ni te čaj
za ni ma oz. že li te do dat ne in for ma ci -
je, po kli či te na te le fon: 01 898 12 84
ali gsm: 031 676 768 oz. nam pi ši te
na:pomoc.inv.litija@gmail.com.
Prijave�zbiramo�najkasneje�do�20.�ja�-
nuar�ja!
Hkra ti zbi ra mo tudi pri ja ve za iz ved -
bo fi zio te ra pevt ke vad be (v me se cu
mar cu), ka te ro bomo or ga ni zi ra li ob
za dost nem šte vi lu pri jav oz. in te re su
ude le žen cev. Vad ba bo pri la go je na
gle de na spe ci fi ko zdravs tve nih te žav
po sa mez ni ka oz. sku pi ne.
Hkra ti pa bi vas tudi ob ve sti li, da je
tudi v le toš njem letu še ved no na vo ljo
brez plač na prav no-in for ma tiv na ter
psi ho so cial na po moč, ka te ra vam je
na vo ljo v ča su urad nih ur oz. po do -
go vo ru z sve to val ko Ci rar Tino. 
Pred�no�vo�let�no�sre�ča�nje je bilo tudi
to krat or ga ni zi ra no v Kul tur nem
domu v Šmart nem pri Li ti ji. Or ga ni -
za tor je sre ča nja nas iz leta v leto ve se li

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Aktivnosti društva invalidov
dejs tvo, da je to vrst no sre ča nje do bro
obi ska no, saj se ga sko raj vsa ko leto
ude le ži prib liž no 150 ude le žen cev.
V kraj šem kul tur nem pro gra mu so
so de lo va li mla di glas be ni ki: Kle men
Dre melj s har mo ni ko ter se stri ci
Gaja in Lana Bajc s ki ta ro, har mo ni -
ko in ubra nim pet jem.
Go stil na Ma ček je po nov no po skr be -
la, da smo bili z nji ho vo go stin sko
po nud bo po vsem za do volj ni. Vsa
zah va la tudi pri za dev nim čla ni cam
druš tva, ki so na pe kle slad ke pre gre -
he, ki jih je bilo tudi to krat do volj
sko zi vso pri re di tev. 
K pra ve mu pred no vo let ne mu vzduš ju
je vse ka kor pris pe val obisk Ded ka
Mra za s sprems tvom ter kraj ši na stop
čla nic druš tva, ki so se po ve za la v
sku pi no Didl du del. Ra zi gra ne mla -
den ke zre lih let, so s svo jim pris pev -
kom prav za go to vo obo ga ti le ta ve se li
del pri re di tve. Bra vo dra ge pri ja te lji -
ce, le tako na prej!
Za po skoč ni del pri re di tve so po skr -
be li čla ni an samb la Črič ki. Vsa poh -
va la nji ho vem neu mor ne mu igra nju
ter ve li ke mu smi slu za hu mor. 
Vse moč nej še sne že nje je pri po mo glo
k zgod nej še mu za ključ ku pri re di tve,
saj rav no tiso noč voz ne raz me re na
ce sti niso bile prav pri jet ne in so se iz
ure v uro slab ša le. Kljub temu pa je
bilo vzduš je ve se lo in pri jet no sproš -
če no. 

Uradne�ure�na�Društvu�invalidov:
po nedel jek od 9. do 12. ure
sreda od 8. do 11. ure, vsa ko prvo sre -
do tudi po pol dan od 14. do 17. ure
Urad ne ure ak ti va de lov nih in va li dov
vsa ko prvo in tret jo sre do tudi po pol -
dan 16. do 18. ure
pe tek od 8. do 12. ure
to rek in četr tek ni urad nih ur!
tel., fax: 01 898 12 84
gsm: 031 676 768
e-mail: drustvo.inv.litija@siol.net;
http://free web.siol.net/diidl

Bajc�Moj�ca�in�Ci�rar�Tina�����������������������

V zad njih dneh praz nič ne ga de cem -
bra sta sr. Liza in Ma rin ka, pri pad ni ci
redu Hče ra krš čan ske lju bez ni pri re -
di li ve čer pet ja bo žič nih pe smi. V ja -
nuar ju pa ima mo vsa ko leto ne ko li ko
manj pri re di tev, tako nam os ta ne ne -
kaj ča sa, da se spo či je mo in na be re mo
no vih mo či. Naj po mem bnej ši do go -
dek  v domu je bila pri re di tev ob za-
ključ ku 1. faze oce nje va nja za pri do -
bi tev stan dar da ka ko vo sti Eqa lin.
Pri re di tve se je po leg  sta no val cev, za -
po sle nih, svoj cev ter čla nov sve ta
doma ude le žil tudi gos pod Fran ci
Im perl iz pod jet ja Fi ris d.o.o., ki je
eden iz med krea tor jev tega evrop ske -
ga stan dar da od lič no sti in eden na -
več jih stro kov nja kov na po droč ju so -
cial ne ga vars tva v na ši dr ža vi. Na
pri re di tvi so na sto pi li dom ski pev ski
zbor sta no val cev Tisa, pev ski zbor za -
po sle nih v domu – Do tik in re ci ta tor -
ka gos pa Ma rin ka Mali. Gos pa di -
rek to ri ca Vida Lu kač in Leo ni da
Raz pot nik sva pred sta vi li delo v sku -
pi nah za sa moo ce nje va nje, kro no lo -
gi jo do ga janj, pred lo ge, ki so jih po -
da li sta no val ci, svoj ci in de lav ci v
sku pi nah za sa moo ce nje va nje ter ter -
min ske pla ne pro jekt nih sku pin za
po sa mez ne iz bolj ša ve, ki jih bomo
uved li v domu. Čla ni sku pin za sa -
moo ce nje va nje so svo je delo vest no in
zav ze to opra vi li. Iz med šte vil nih
pred lo gov in iz bolj šav bi iz po sta vi la

Novice iz 
doma Tisje

naj po mem bnej še in si cer na po droč ju
vzpod bu ja nja sta no val cev, da bi čim
dlje ohra nja li svo je spo sob no sti. Ča ka
nas ve li ko dela, ki se ga ve se li mo, saj
je na men pro jek ta Eqa lin dvig ka ko -
vo sti živ lje nja v domu, to pa je naš cilj
h ka te re mu stre mi mo.
Sre di ja nuar ja je po te kal že če tr ti del
izo bra že va nja za de lav ce – ino va tiv na
va li da ci ja. De lav ci so se nau či li upo -
rab lja ti po leg va li da ci je tudi dru ge
teh ni ke dela z de ment ni mi sta no val -
ci. Raz lič ne me to de dela omo go ča jo
obo le le mu, da čim dalj ohra nja svo je
spo sob no sti, z upo ra bo teh me tod in
s pra vil nim od no som vseh, ki pri ha ja -
jo v stik z njim, bo le zen po ča sne je na -
pre du je.

Prireditve
• 9. februar – kul tur ni praz nik bomo

praz no va li sku paj z me ša nim pev -
skim zbo rom Ma vri ca - DU Liti ja
in har mo ni karjem ob 15.30 uri v
glav ni je dil ni ci doma. 

• 10. februar – sre ča nje sku pi ne za
sa mo po moč svoj cem de ment nih
bol ni kov »Rožmarin« ob 17.30 uri
v pro sto rih fi zio te ra pi je. Sku pi na je
na me nje na tudi ti stim svoj cem, ki
za bol ni ke z  de men co skr bi jo sami,
doma. Vo di te lji ce in čla ni sku pi ne
vam bodo nu di li sve to va nje in po -
moč, ki jo za nego de ment nih svoj -
cev prav go to vo po tre bu je te. Svo jo
ude lež bo po tr di te do 9. februarja
na tel 01 890 01 01, soc. de lav ki
Vla sti Še divy.

• 14. februar – praz no va nje rojst nih
dni ob 15. uri v je dil ni ci doma.

17. februar – bral na ura z gos po
Alek san dro Ma vre tič ob 13. uri v
pro sto rih fi zio te ra pi je.

V fe bruar ju bo tudi pred sta vi tev ja -
pon ske kul tu re - svo jo de že lo bo v sli -
ki in be se di pred sta vi la pe sni ca, gos pa
Ara ki Sei ko Gerl. To čen da tum bo
ob jav ljen na na ši splet ni stra ni, kjer si
lah ko og le da te tudi dru ge in for ma ci je
- www.dom-tisje.com.
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Zgodilo se je
V to rek, 4. ja nuar ja, smo or ga ni zi ra li
po pol dan ski  no vo let ni po hod na Jel -
šo; lepo vre me je pri va bi lo 15 po hod -
ni kov.
Te den dni poz ne je smo zno va obi -
ska li Malo dra mo SNG Ljub lja na;
to krat smo si og le da li ko me di jo »Bo -
ston ska na ve za«.
Tret ji po ne de ljek v ja nuar ju smo iz -
ved li že dru gi le toš nji re krea cij ski po -
hod v šmar sko oko li co, ki je zbral 16
po hod ni kov. Iz Šmart na smo odš li
sko zi Čr ni Po tok do Ri har jev ca, nato
pa po bliž nji ci v Vin tar je vec, od ko der
smo se po ce sti vra ča li v Šmart no.
V letu 2010 se je va bi lu na na še de -
jav no sti od zva lo 2044 upo ko jenk in
upo ko jen cev, kar je ne ko li ko več kot
leto po prej. Zelo ak tiv na je tudi sek -
ci ja na Prim sko vem, ki jo že dru go
leto vodi Ma rin ka Vid gaj.

Pripravljamo…
Prvi in tret ji po ne de ljek v fe bruar ju
na čr tu je mo dva  re krea cij ska po ho da

Aktivnosti 
društva
upokojencev

v šmar sko oko li co; prvi nas bo vo dil
čez Roje v Jaz bi ne, dru gi pa pro ti
Volč ji Jami.
V za čet ku mar ca (7. 3.) bo naš po hod
po te kal od Gra diš kih Laz na Gra diš -
če, nato pa se bomo vra ča li v Šmart no
sko zi Jab la ni co.
V ne de ljo, 13. mar ca, si bomo v ma ri -
bor ski Ope ri og le da li Ver di je vi ope ro
»Moč uso de«, v sre do, 16. mar ca, pa
bo v na ši druš tve ni pi sar ni od 8. do 9.
ure mer je nje ho le ste ro la, slad kor ja in
krv ne ga pri ti ska.
In še po va bi lo! Tudi v letu 2011
bomo šmar ski upo ko jen ci so de lo va li
na me dob čin skih in re gij skih tek -
mo va njih v stre lja nju in pi ka du, kjer
bodo so de lo va le moš ke in žen ske
eki pe, v ple te nju (žen ske) in ri bo lo vu
(moš ki). Že ne kaj let na sto pa mo z
is ti mi tek mo val ci in tek mo val ka mi,
a se na še vr ste vse bolj red či jo. Zato
va bi mo med tek mo val ke in tek mo -
val ce vse čla ne in čla ni ce, ki ima te
ve se lje in za ni ma nje za te de jav no sti.
Og la si te se v na ši druš tve ni pi sar ni v
ča su urad nih ur (vsa ko sre do od 9.
do 11. ure), ali pa se po go vo ri te z
vod je ma tek mo valk (Ma ri ja Špe har)
in tek mo val cev ( Jo že Re povž). Vsa -
ko gar bomo ve se li.
Obč ni zbor bomo ime li v dru gi po lo -
vi ci mar ca. Nanj vas bomo po va bi li s
pi smom, ki mu bomo pri lo ži li le toš -
nji pro gram na ših de jav no sti.

Bo�ris�Žužek

0122011

V�življenju�le�skrb�in�delo�si�poznala,

v�prednovoletnem�jutru�za�vedno�si�zaspala.

Odšla�si�tja,�kjer�ni�več�bolečin,

a�tvoja�dobrota�nam�bo�v�večen�spomin.

Tiho je odšla naša
mama, tašča, babica in prababica

KATARINA ELSNER
(1927�-�2010)�iz�Velike�Kostrevnice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, izrekli
sožalje, podarili cvetje, sveče in darovali za sv. maše. Hvala g. Petru Avblju za čuteč govor,

g. župniku za lepo opravljen obred in obiske v času njene bolezni.
Hvala tudi pogrebcem, pevcem in trobentaču. Posebna zahvala zaposlenim v Domu Tisje,

še posebej hvala Simoni za njeno nesebično pomoč na domu, v času njene bolezni.

Vsi�njeni

ZAHVALA

Tudi�meč�svoj�tok�izje

in�razum�duha�utrdi;

in�utrudi�se�srce

in�življenje�tudi.

(Lord�Byron)

V stotem letu nas je zapustil stari ata

LEOPOLD MRZEL
15.11.1911�-�21.1.2011
iz�Šmartnega�pri�Litiji

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem in krajanom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, nam
izrekli sožalje ter darovali cvetje in sveče.

Posebna zahvala osebju Doma Tisje, katero ga je skrbno negovalo.
Zahvaljujemo se tudi župniku g. Marjanu Lampretu za tolaž   ilne besede in lepo opravljen obred.

Žalujoči:�Ljudmila,�Aleš�in�Ksenija

ZAHVALA

0222011

Na�svetu�mnogo�je�poti,

a�samo�ena�vodi�tja,�kjer�si�ti,

po�tej�poti�za�teboj�pridemo�mi�vsi.

Zapustil nas je naš dragi
mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric

LEOPOLD ŽELEZNIK
20.10.1917�-�5.1.2011

iz�Riharjevca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalja, darovali cvetje, sveče in sv. maše.

Zahvaljujemo se tudi župniku g. Marjanu Lampretu, g. Cirilu Oražmu, osebju ZD Litija,
pogrebcem, pevcem in vsem, ki ste nam nudili pomoč v teh težkih trenutkih.

Vsi�njegovi

ZAHVALA

0322011

Polni pri ča ko vanj in vzne mir je no sti
so se učen ci in učen ke še stih raz re dov
na me gle no po ne delj ko vo ju tro pred
šo lo po slo vi li od svo jih do ma čih in se
z av to bu som od pe lja li no vim do go -
divš či nam na pro ti. Kot že deset let
po prej, smo tudi le tos šestd nev no
zim sko šo lo v na ra vi pre ži ve li na Po -
hor ju, na tanč ne je v Re krea cij sko tu ri -
stič nem cen tru Ja kec pri Treh kra ljih.
Go sti te lji so nas lepo spre je li in nam
za že le li do bro doš li co ter obi lo rado sti
na belih str mi nah. Otro ci so si z nav -
du še njem og le da li svo je do mo va nje,
saj so nas pri ča ka le pre nov lje ne sobe,
po ko si lu pa se je na nji ho vih obra zih
zr ca li lo manj še ra zo ča ra nje. Že prvi
dan nam je na mreč po na ga ja lo vre -

Zimska šola v naravi Čr ne ga je ze ra in Osan ka ri ce učen ci
go to vo niso pri ča ko va li ure zgo do vi -
ne. V Domu Osan ka ri ca je na mreč
ob nov ljen mu zej pad le ga po hor ske ga
ba ta ljo na, ki je prev zel či sto vse.
Vsak ve čer je bil za nje nova pri lož nost
za spoz na va nje, med se boj no so de lo va -
nje in tka nje pri ja telj skih vezi. Spoz -
nav ni ve čer z dru žab ni mi igra mi,
noč ni po hod s sve til ka mi pro ti Osan -
ka ri ci, šport ni kviz in za bav ni za ključ -
ni ve čer so otro ke na pol ni li z do bro
vo ljo, tako da se je ka sne je iz nji ho vih
sob sli ša lo tiho po go var ja nje in smeh,
kljub temu da so bile lu či že ugas nje ne.
Še pre hi tro je pri šel petek in z njim
tež ko pri ča ko va na tekma v ve le sla lo -
mu. Za ra di vi so kih tem pe ra tur smo
tek mo va nje iz ved li že zgo daj zju traj
in či sto vsi so se spu sti li med rde či mi
in mo dri mi koli po str mi ni. Vsak iz -
med njih se je po ču til kot zma go va -
lec, ko je ob vzkli kih so šol cev in so -
šolk za pe ljal sko zi cilj no čr to in
pre ma gal pro go ter svo jo vzne mir je -
nost in strah.
Priš la je so bo ta. Mi sel na dom je
otro ke na pol ni la z ener gi jo, saj so v
re kord nem ča su pos pra vi li stva ri v
svo je po to val ke in se še pred ko si lom
vr ni li v Šmart no, kjer so jih že pri ča -
ka li star ši. Maja�Pa�vlin

Tudi mi, otro ci iz sku pi ne Mravljic
vrt ca Ci ci ban z vzgo ji te lji ca mi, smo
se z nav dušen jem pri družili raz ve se -
lje va nju ptic po zi mi. To je bil naš plan
in cilj že prej, pre den nas je k so de lo -
va nju po va bi la Sku pi na Hol ding Slo -
ven ske Elek trar ne, kot no si lec pro jek -
ta Modra energija. Ti se zav ze ma jo, da
je po treb no še po se bej otro kom privz -
go ji ti od go vo ren od nos do rav na nja z
oko ljem in ener gi jo, zato so razvili
podprojekt za najm lajše, ki te me lji na
krov ni ma sko ti Modri Jan, ki sim bo li -
zi ra kap ljo vode.
Pod našo stre ho gnez di jo otro ci, ki s
spoz na va njem živa li raz vi ja jo sočutje
in spošto va nje do živih bi tij. Čisto za -
res pa gnez di jo pri nas la stov ke, ki se

»Majhna hišica, veliko zavetje«
si je zamislil ustvarjalen in poučen projekt Modri Jan – zaščitnik planeta

vsako leto vračajo v svo ja sta ra gnez da
na šoli. Že v je se ni smo opa zi li, da
naša dre ve sa da je jo za vet je veliko pti -
cam, ki nas pre se nečajo s  čudo vi tim
pet jem. Ta krat smo se do go vo ri li, da
jih bomo mi pa po zi mi raz ve se li li.
»Po tre bo va li bomo po moč«, smo v
pogo vo rih na ju tra njem kro gu ugo to -
vi li in skle ni li, da po va bi mo med se
mi zar ja, da sku paj us tva ri mo ptičjo
hišico. Ta krat pa pris pe pi smo: »Iz -
pol ni te pri jav ni co in pr vih 300 pri -
jav lje nim vrtcem bom po slal kom plet
– le se nih de lov in le pi lo za iz de la vo
ptičje krmil ni ce«, nam je Modri Jan
bral mi sli. Še isti dan smo se pri ja vi li
in se za pi sa li na od lično 86. me sto.
Pris pel je pa ket. 
Ptičja hišica mrav ljic je že na sta ja la v
do mači de lav ni ci g. Fran ci ja, dru ga je
pris pe la po pošti. Končno je prišel ti -
sti težko pričako van pe tek, ko so
otro ci sku paj z mi zar jem, g. F.
Mandljem, iz de la li 2 ptičji kr mil ni ci.
Dame ima jo pred nost, zato so naj prej
de kli ce na tančno obru si le dele hišice
ter po gum no vih te le kla di vo pri iz de -
la vi svo je kr mil ni ce. Med tem so dečki
po ka za li svo jo moč in spret nost pri
»tolčenju« ore hov in ločeva nju je drc
od luščin. Občasno pa so tudi mal ce
hre pe neče po gle do va li pro ti mi zar ski
de lav ni ci – če bodo že kma lu končale,
da se tudi oni iz kažejo. Se ve da so do -

bi li tudi dečki svo jih »pet mi nut« in
ob po moči mi zar ja je na sta la tudi nji -
ho va ptičja hišica. Kar žare li so od
po no sa. Vsi sku paj bi se radi še en krat
zah va li li g. mi zar ju za čas, po tr pežlji -
vost in tudi ma te rial, ki ga je pri pra vil
in de lil z nami. 
Ptičji kr mil ni ci v sobi! To pa ne gre!
Spet smo po tre bo va li po moč. Pri ja -
zen šol ski hišnik, g. J. Ambrož, nam je
hišici obe sil na bližnji dre ve si, tako,
da lah ko pti ce opa zu je mo, tudi če
smo zno traj, v naši to pli igral ni ci.
Stvar smo vze li re sno. Pti ce že kr mi -
mo s sončničnimi se me ni in peškami
iz ja bolk, ki jih prid no jemo vsak dan,
v vrt cu in doma. V knji gah so otro ci
od kri li, da ima jo pti ce zelo rade tudi
obešanke iz arašidov in po gače. Ko je
to slišala ena od naših de klic, nam je
zau pa la, da to zna tudi njen dedi. Ta -
koj smo zgra bi li pri ložnost in se tudi
z njim do go vo ri li za so de lo va nje.
Spet ak ci ja! Zbi ra nje se men, ore hov,
fig in ro zin, pa na loj ne sme mo po za -
bi ti. Nekaj nam ga je pri skr bel očka
našega fan tiča, g. Smrekar. Že mal ce
pre de lan in hi tro top ljiv loj in palčke
za obe sit po gače je za nas pri pra vil
dedi, g. P. Toplak. Za obi lo pri jaz no -
sti, ko rist nih nas ve tov, do bre vo lje in
se ve da so de lo va nja z otro ki, pri iz de -
la vi po gač za pti ce, se mu še en krat
to plo zah va lju je mo. 
Vsak otrok bo svo jo po gačo od ne sel v
svo je do mače oko lje, k svo jim pti cam
in svo jim do mačim, ki zelo radi hi tro
in od pr to so de lu je jo z nami. Hvala
vam, starši, sta ri starši in os ta li so rod -
ni ki naših »mravljic«, ki ra zu me te
naše po tre be in po tre be vaših otrok.
»Z roko v roki gre lažje!«, smo sku paj
ugo to vi li in »to drži kot pribito«, je
pred ne kaj dne vi de ja la ma mi ca naše-
ga »mrav ljinčka«.
pa se sliš’...
»Si nička se je vsed la gor na drob no
ve ji co in je za pe la vsa ve se la cici-cici
do«...

Vti�se�doživela,�zbra�la,
fo�to�gra�f i�ra�la�in�za�pi�sa�la�

vzgo�ji�te�lji�ca�Alen�ka�Smuk�Dušak.��

me, saj je pri če lo de že va ti. Kljub temu
so preži ve li šport no po pold ne. Pos lu -
ša li so krat ko pre da va nje o smu čar ski
opre mi in spoz na li 10 FIS pra vil var -
ne ga smu ča nja. 
Na sled nji dan je bilo vre me ugod nej -
še, in tako so se lah ko pr vič za pe lja li
po za sne že nem po boč ju. Eni so pr vič
sta li na smu čeh, dru gi so zav ze to ka -
za li svo je zna nje smu ča nja uči te ljem,
ne ka te ri pa so celo zbra li do volj po -
gu ma, da so se preiz ku si li v za nje či -
sto novem športu – de ska nju. Učen ci
so po ka za li ve li ko vo ljo do uče nja in v
sonč nem ju tru na sled nje ga dne so bili
pri prav lje ni na prvo sre ča nje z vleč ni -
co, ki pa jim je pov zro ča la kar ne kaj
te žav, še po se bej de skar jem. 
Se ve da pa otro ci niso pre živ lja li ča sa
le na sne gu. Ne kaj ur na dan je bilo
na me nje nih tudi pou ku, ki pa je bil
malo dru ga čen kot je po na va di v šo li.
Učen ci in učen ke so sami iz de la li raz -
gled ni ce in jih s poz dra vi po sla li v do -
ma če kra je, spoz na li so druž be ne, na -
rav ne in geo graf ske zna čil no sti
Po hor ja ter utr je va li zna nje ulom kov.
Na pet ko vem triur nem po ho du do

Pod vods tvom He le ne Vi dic so 10.
de cem bra zve čer, na gra du Bo genš -
perk, po pe stri li no vo let no raz po lo že -
nje de lav cem stiš ke os nov ne šo le.
Pred sta vi li so se z mini kon cer tom
raz lič nih skladb in jih tako z glas bo
po pe lja li v pri jet no pred no vo let no
vzduš je. Ta ve čer je bil na me njen tudi
fo to gra fi ra nju. Na gra du jih je obi -
skal po klic ni fo to graf, ki je or ke ster
ove ko ve čil že med sa mim igra njem
nato pa še na graj skem dvo riš ču.
Kljub mra zu so fo to gra fi je lepo us pe -
le (za le po to se vse po tr pi). Po fo to -
gra fi ra nju so se z Bo genš per ka pre se -

Ko se sta ro z no vim zli je
Zad nji me sec sta re ga in prvi me sec no ve ga leta so šmar ski tam bu ra ši pre ži ve li v
sproš če nem in ve se lem vzduš ju.

li li v eno od šmar skih go stiln, kjer so
ime li no vo let no praz no va nje. Ob ve -
se lem raz po lo že nju in pe strem pro -
gra mu je ve čer kar pre hi tro mi nil. Na
dan sv. Šte fa na so tam bu ra ši že po
tra di ci ji zai gra li v do ma či cerk vi. Kot
se za ta čas spo do bi, so iz pod pr stov
zve ne le bo žič ne me lo di je. Bo žič no
igra nje so po no vi li 9. ja nuar ja v li tij -
ski cerk vi. 
Tre nut no pa se zav ze to pri prav lja jo
na let ni kon cert, ki ga bodo iz ved li
ob slo ven skem kul tur nem praz ni ku,
in na re gij sko tek mo va nje tam bu raš -
kih or ke strov na Ptu ju. 

Ma�rin�ka�Pivk



DRUŠTVA, ŠPORTFEBRUAR 2011 • ŠT. 2 5

Nadaljevanje tekmovanja v
1. slovenski rokometni ligi
Kot ste že lah ko pre bra li v prejšnji šte vil ki so v RD Šmart no Herz Fac tor ban ka po 
16. kro gu 1. SRL dru gič le tos za me nja li glav ne ga tre ner ja. Po tem, ko je Ta de ja 
Si mončiča po 6. kro gu za me njal Miha Bojovič je sled nje ga zdaj na do me stil Jaka Keše,
ki je pred tem tri se zo ne v društvu de lo val kot tre ner mlajših se lek cij.

Sodelovanje taekwondo klubov

V ne de ljo, 16. ja nuar ja 2011, je do mači taek won do klub Šmart no – Li ti ja sku paj
s taek won do klu bom Kang iz Ivančne Go ri ce zgo daj zju traj kre nil v hr vaško
me sto Bje lo var, kjer je eden vo dil nih hr vaških klu bov, taek wondo klub Fox, pri-
čako val našo ude ležbo na nji ho vih dveh tre nin gih. Tre nin ga je vo dil Feđa Me -
dak, nji hov glav ni tre ner, ki je tudi di plo mi ral iz vo de nja kon di cij skih tre nin gov.
Naši borci so pri sos tvo va li dvem izred no na por nim tre nin gom in od ne sli ve li ko
bogatih iz kušenj ter se ve da izžare va li obi lo dobre vo lje ob druženju s sim pa -
tičnimi člani klu ba Fox. Tre nin ga se je ude ležilo ne kaj naših naj boljših bor cev in
ver ja me mo, da jim ni žal, da so žrt vo va li pre lep ne delj ski dan. V našem klu bu
ima mo se daj plan, da jih po va bi mo v Slo ve ni jo ter jim omo gočimo, da se tudi
oni počuti jo tako do mače, kot smo se mi pri njih. 

Taek�won�do�klub�Šmar�to�–�Li�ti�ja
Klub se je z Bo jo vičem po do brih
dveh me se cih raz šel spo ra zum no.
Uprav ni od bor se je od ločil, da delo
glav ne ga tre ner ja zau pa mlajšemu
Kešetu, ki do bro poz na de lo va nje
društva, z njim pa naj bi imeli tudi
dol go ročne načrte, kar je po tr dil tudi
Keše: »Upra va se je od ločila za nov
kon cept, ki bo de lo val na daljši rok.
Po sta vi li bomo si stem igre, v ka te rem
bomo lažje vključeva li mlajše igral ce v
eki po. Tako bodo lah ko lažje na do me -
sti li mo re bit ne poško do va ne igral ce.«
Keše že ima iz kušnje z vo de njem pr -
vo li gaške eki pe, saj je funk ci jo glav -
ne ga tre ner ja oprav ljal že v Tr bov ljah,
kjer je bil pred tem tudi po močnik

glav ne ga tre ner ja, še prej pa si je iz -
kušnje na bi ral tudi v Škof ji Loki. V
teh dveh klu bih je že de lal z ne ka te ri -
mi igral ci Šmart ne ga.
»Z ve li ko igral ci sem že so de lo val. Z
Boštja nom Ko govškom v Škof ji
Loki, Fi li pom Gra diškom, Alešem
Šmej cem, Da nie lom Do brav cem in
An dražem Re par jem pa v Tr bov ljah.
Tako da z vklo pom v eki po ni sem
imel težav,« je po ve dal Keše.
Za po močnika tre ner ja si je Keše iz -
bral To ne ta Ulčarja, nek da nje ga us -
pešnega vra tar ja iz Šmart ne ga. Z
njim se na de ja iz boljšati samo igro in
po sle dično tudi re zul ta te na pri ha ja -
jočih tek mah.
»Ve li ke re zer ve so pred vsem v fazi
obram be, pol pro ti na pa da in tudi na -
pa da. V 1. SRL je po treb no več tak -
tične dis ci pli ne in kom bi na to ri ke. Na
tem mo ra mo gra di ti in da se bo vsak,
ki bo vsto pil v igro, vklo pil v si stem
igre ter ve del kako odi gra ti,« so ci lji
Kešeta pred na da lje va njem se zo ne.
Pred prvo le tošnjo pr vens tve no tek -
mo v začetku fe bruar ja so Šmarčani
odi gra li tudi ne kaj pri ja telj skih te -
kem, ki so jih po be se dah Kešeta vze li
zelo re sno: »Vsa ko pri ja telj sko tek mo
mo ra mo biti na naj višji stopnji pri -
prav lje no sti. Upam, da bomo do pr -

ve ga go sto va nja v 1. SRL pro ti Rib ni -
ci op ti mal no pri prav lje ni.«
Re snost so do ka za li na igrišču, kjer so
bile že vid ne ne ka te re spre mem be, ki
jih je uve del Keše. Šmart no je v go steh
s 36:30 pre ma gal člana 1. B državne
lige Sviš, v dvo ra ni Pun grt pa so ro ko -
me taši pre ma ga li tudi Tri mo Treb nje.
Začetek tek me je bil ize načen, do
kon ca pr ve ga polčasa pa so si do mači
prii gra li ne kaj go lov pred no sti. V dru -
gem delu igre so naj več vo di li za šest
za det kov pri re zul ta tu 27:21. Do kon -
ca tek me so se Tre banj ci, pred vsem po
za slu gi Sku be ta, ki je do se gel 11 za -
det kov, prib ližali na gol zao stan ka in
za tre nu tek ogro zi li zma go Šmart ne -
ga. To je v zad nji mi nu ti tek me s svo -
jim pe tim za det kom za go to vil Ber -
glez. Kljub temu, da eki pi ni sta bili v
po pol nih po sta vah, so lah ko do mači
za do volj ni z zma go in do bro ko lek tiv -
no igro. Za Šmart no je naj več go lov
do se gel Vo dišek, in si cer šest, pet jih je
po leg Ber gle za do dal tudi Šmejc.
Želi mo si, da bodo igral ci tudi v 1.
SRL na da lje va li z do bri mi predsta va -
mi in iz pol ni li cilj, za dan pred začet -
kom pr vens tva. Ta tudi pri Kešetu os -
ta ja enak: »Po skušali bomo ob sta ti v
1. SRL in do ka za ti vsem, ki so nas že
od pi sa li, da smo tega spo sob ni. Tudi
za ra di tega, ker je klub zelo do bro or -
ga ni zi ran.«
Do kon ca se zone je še do volj časa, da
Keše uve lja vi svoj način vo de nja eki -
pe, in da Šmart no iz pol ni za da ni cilj.
Vse ka kor bo težko, saj ima do zdaj
klub na računu le eno zma go in en
neod ločen izid. Kot kaže pa je eki pa s
Kešetom do bi la končno ob li ko in na
pri ja telj skih tek mah smo že opa zi li
spre mem be v pra vo smer.

Da�vid�Ja�ko�pič

Do go dek je or ga ni zi ra la Floor ball
zve za Slo ve ni je za pro mo ci jo slo ven -
ske žen ske floor ball re pre zen tan ce, ki
od po tu je v začetku fe bruar ja na kva li -
fi ka ci je za sve tov no pr vens tvo v
Rakonie wi ce na Polj skem. Pri družili
so se nam se lek ci ji U13 in U19 škof je -
loškega Ins por ta in Po lan ske ban de
oz. Poly co ma. V obeh srečan jih so sla -
vi li Ins por tov ci, a glav ni do go dek je bil
se ve da tek ma žen ske re pre zen tan ce
pro ti FBC Prim skovške zve ri ne
(Šmartno pri Li ti ji), FBK Gro sup lje
(Gro sup lje), po seb na atrak ci ja pa je bil
na stop ve te ra nov, na čelu z župa nom
občine Go re nja vas – Po lja ne Mi la -
nom Čadežem.
Slo ven ska iz bra na vr sta je mo ra la po-
šteno str ni ti vr ste, po ka za ti svo je zna -
nje in se od ločno upre ti nas protni -
kom, s ka te ri mi so de kle ta pre križala
pa li ce. A moto ce lot ne pri re di tve je bil
olim pij ski – po mem bno je so de lo va ti,
ne zma ga ti. In tu se je pr vič po dol gih
le tih po ka zal ti sti moštve ni, duh, ki
nas je po ve zal in združil. »Lah ko
rečem, da so si pri re di tev og le da li sko -
raj vsi pred stav ni ki, igral ci in vods tvo
floor ball klu bov iz Slo ve ni je. Če ne
dru ge ga, so po kram lja li ob »jurčku« in
iz me nja li ne kaj idej in pred lo gov za
na sled nje srečanje, pro mo ci jo, skup no
delo in pro mo ci jo floor bal la v Slo ve -
ni ji,« je ob tem po ve dal or ga ni za tor
pri re di tve Božidar Zu pančič.
Tako je FZS s po močjo vseh, ki so se
ude ležili tega do god ka, po ma gal zbi -
ra ti sreds tva za slo ven sko floor ball re -
pre zen tan co z na ku pom ma jic, na ka -
te rih je nov lo go tip re pre zen tan ce, ki
ga je ob li ko val Aleš Vr bančič, in s sre-
čelo vom. Ves iz ku piček te pri re di tve je

na me njen za na kup opre me repre zen -
tantk. Ne po za bi mo pa tudi na mno ge
lju bi te lje floor ba la, ki so na tri bu nah
sprem lja li do ga ja nje na par ke tu. 
Zah�val�ne�be�se�de�or�ga�ni�za�tor�ja
Božidar�ja�Zu�pančiča
Spošto va ni, v ime nu Floor ball zve ze
Slo ve ni je in v svo jem ime nu se vam is -
kre no zah va ljujem za po moč, ki ste jo
po nu di li pri or ga ni za ci ji prve pred sta -
vi tve slo ven ske žen ske floor ball re pre -
zen tan ce pri nas. Vsem ude ležen kam
in ude ležen cem, sod ni kom, igral cem v
vseh ka te go ri jah, ki so na sto pi li na
tem tur nir ju, se v ime nu or ga ni za tor ja
zah valjujem za ne se bično po moč. Do -
ka za li smo, da lah ko in da zna mo tudi
sami pris pe va ti za naš floor ball. Z
skup ni mi močmi smo pri pra vi li od -
lično pri re di tev, ki si želim, da bi po -
sta la tra di cio nal na, še boljša in s še več
vse bi ne. Po tru di li se bomo, da vas ne
bomo ra zočara li. Ne po za bi mo tudi na
res množično občins tvo, ki je spod bu -
ja lo ude ležence tur nir ja.
Zah va lju je mo se tudi obe ma župa no -
ma občine Go re nja vas – Po lja ne Mi la -
nu Čadežu in občine Bo rov ni ca An -
dre ju Ocep ku za ude ležbo, saj sta tako
mo ral no pod pr la svo ja dek le ta in kra -
jan ke občine, ki se bodo na Polj skem
bo ri le za uvr sti tev na sve tov no pr vens -
tvo za žen ske. Župan Mi lan Čadež se
je pred sta vi tve ne tek me ude ležil tudi
kot eden od igral cev in do ka zal, da še
ved no spret no ob vla da pa li co in žogi co.
Zbra na sreds tva, ki smo jih do bi li s
srečelo vom in pro sto volj ni mi pris pev -
ki, bodo v ce lo ti po rab lje na za opre mo
naših re pre zen tantk, ki od ha ja jo na
kva li fi ka ci je za sve tov no pr vens tvo na
Polj sko.

Božidar�Zu�pančič

Promocijski turnir floorball
reprezentance
Mi nu lo ne de ljo je bila v dvo ra ni Tra ta v Škof ji Loki pro mo cij ski tur nir slo ven ske žen ske
floor ball re pre zen tan ce, ki je na le te la na ve lik od mev pri lju bi te ljih tega špor ta. 
Re zul ta ti te kem se ve da niso po mem bni, bolj po mem bno je, da lah ko ob združenih
močeh vsi sku paj na re di mo nov ko rak pri uve ljav lja nju tega špor ta v Slo ve ni ji. 

Z enim sa mim po ra zom in še s tem
do kaj ne sreč no z vo de čo eki po Fra pe-
bar, so fant je za sed li v je sen skem delu
lige, iz vrst no dru go me sto, za kar gre
poh va la vsem igral cem, ka kor tudi
stro kov ne mu vods tvu pred vsem Mat -
ja žu Pod ve zu, ka te ri je po huj ši poš -
kod bi noge, po pri jel za di ri gent sko pa -
li co in us pe šno pri pe ljal eki po do
že le ne ga ci lja, dru ge ga me sta med dva -
naj sti mi eki pa mi v dru gi ligi.
Vsi igral ci so pris pe va li mak si mal ni do -
pri nos za do se go za stav lje ne ga ci lja,
ven dar pa je udar na na pa dal na troj ka:
Je rant An drej, Škulj Ur ban in Po gla jen
Luka, re še ta la nas prot ni ko ve mre že kot
za ša lo. Eki pa je v pov preč ju do se ga la
po pet, šest in tudi več go lov na tek mo.
Med naj bolj ši mi vo de či mi strel ci, je

tudi Je rant An drej na če tr tem me stu in
Luka Po gla jen na še stem me stu.
Ko li ko za nas kra ja ne KS Ve li ka
Štan ga po me ni jo no go met ne pred -
sta ve, pove že sam obisk gle dal cev, ka -
te rih se zbe re tudi pre ko sto, ali več.
Ob tej pri li ki kot, na vi jač eki pe Ve li ka
Štan ga, ho dim na vi jat za njih, tudi na
go sto va nja in lah ko re čem, ter ob tej
pri li ki poh va lim, ko rekt no in fer na vi -
ja nje do ma čih na vi ja čev, kjer koli že
go stu je mo.
V ime nu uprav ne ga od bo ra in čla nov
KŠD Ve li ka Štan ga ka kor tudi vseh
kra ja nov ter pri ja te ljev no go me ta vam
želim sreč no zdra vo in us pe šno novo
leto 2011.

pred�sed�nik�KŠD�Ve�li�ka�Štan�ga,�
Mar�jan�Lu�kan�čič

Ma li no go me t na tra vi 
KŠD Ve li ka Štan ga.
V letu 2010 si je eki pa KŠD Ve li ka Štan ga za da la vi sok cilj, os vo ji tev pr ve ga ali 
dru ge ga me sta v je sen skem delu tek mo va nja v dru gi ligi ma le ga no go me ta na tra vi. 

Mar tin Gra di šek se je 22. januarja
ude le žil Od pr te ga dvo ran ske ga at let -
ske ga pr vens tva v Za gre bu in že na
svo ji prvi tek mi v novi se zo ni za be le -
žil zma go v tro sko ku. Še po se bej ga
ve se li re zul tat saj je sko čil 15.36 m,
kar je več kot je pri ča ko val sam. Svoj
dvo ran ski oseb ni re kord je pre se gel
kar za 50cm. To pa je lepa po pot ni ca
za na prej, saj ga se daj ča ka ta dva
moč na mi tin ga v Bra ti sla vi in Du na -
ju. For mo pa tem pi ra na dr žav no
dvo ran sko pr vens tvo, ki bo 19. fe -
bruar ja v Ce lju. 

S.H.

Martin začel
odlično
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Naročila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV 
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 1 € + DDV

Cenik zakupa oglasnega prostora

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. februarja 2011
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

Peœi na polena æe od 740 EUR + DDV
Peœi na podpih æe od 1.600 EUR + DDV
Zalogovniki æe od 390 EUR + DDV 
Sanitarni bojlerji æe od 420 EUR + DDV

Akcijska cena
zalogovnik 1250 litrov - 871 EUR + DDV.

Elektro inøtalacije, vodovodne inøtalacije, prezraœevalni sistemi in sonœni kolektorji.

Abi d.o.o., Ponoviœe 9, 1282 Sava
Tel.: 041 373 306
e-mail: abi.si@volja.net
www.abi.si

AKCIJSKE CENE!

Obnavljate kotlovnico?Obnavljate kotlovnico?
Ob zamenjavi vaøe stare kotlovnice,
vam nudimo ugodne cene novih peœi!

TOPLOTNA ŒRPALKA

Bama d.o.o
Ømarska cesta 5b, 1270 Litija
Tel: 040 234 307
e-mail:bamalitija@gmail.comZastopstvo za klimatske naprave LG.

LG Nordic 9 kW, s priklopom na obstojeœ sistem ogrevanja,
3.700 EUR + DDV.

Ide ja za to ak ci jo se je po ro di la, ko
smo raz mišlja li, kako bi čim več pla -
nin cev nav dušili za obisk našega doma
na Jančah in kako bi stal ne obi sko val -
ce čim bolj po ve za li med se boj. Ta krat
smo si re kli: Ti sti, ki so ve li ko krat na
Jančah, so prav go to vo pri ja te lji Janč,
prav je, da po sta ne jo še prijate lji med
se boj, to rej janški pri ja te lji. Pra vi la ak -
ci je so zelo pre pro sta in jih ni ko li ni -
smo spre mi nja li. Pri ja telj Janč – janški
pri ja telj po sta ne vsak, ki se v ko le dar -
skem letu naj manj 25-krat povzp ne
na Janče in vsa ke ga od teh obi skov
tudi za be leži v vpi sno knji go.
Srečanja po sta ja jo pra va društve na
pri re di tev, saj se jih ne ude ležuje jo le
ti sti, ki so v pre te klem letu pri do bi li
pra vi co do na zi va, tem več tudi os ta li
člani društva ozi ro ma kot jih je du ho -
vi to poi me no val vod ja pla nin ske sek -
ci je DU Sta ne Je re bič – pri ja te lji pri -
ja te ljev. Zla sti smo ve se li, da se
srečanja red no ude ležuje jo tudi ti sti
pla nin ci, ki so so de lo va li v prejšnjih
le tih, pa jim zdrav je ali dru gi raz lo gi
tega se daj več ne do puščajo.
Igra šte vilk je ho te la, da je bilo v letu
2010 ravno 25 takšnih pla nink in pla -
nin cev, ki so se naj manj 25-krat povz -
pe li na Janče. Na začetku srečanja
smo z mi nu to mol ka počas ti li spo min
na v pre te klem letu pre mi nu le ga ve li -
ke ga pri ja te lja Janč Rada Zu pančiča
st., ki je bil še v letu 2009 s 306 vzpo ni

najbolj vztra jen obi sko va lec našega
doma. Tudi v pre te klem letu je bil kar
39-krat na Jančah, zato bo nje go vo
ime, žal s črnim ok vir jem, tudi na pri-
z na nju, ki ga bodo vsi so de lu joči v ak -
ci ji pre je li na Štru so vem po ho du 26.
februarja 2011.
Ak ci ja nima tek mo val ne ga značaja,
kljub temu pa ni vsee no, kdo je bil naj -
večkrat  na Jančah. Srečanje je na me -
nje no tudi temu, da se pre ve ri jo po dat -
ki o šte vi lu vzpo nov, kar je bilo le tos še
po se bej ak tual no, saj je „iz gi ni la“ vpi -
sna knji ga za čas do kon ca av gu sta pre -
te kle ga leta. V letu 2010 je bil na
Jančah naj večkrat Jani Je rant in Zgor -
nje Jev ni ce, ki ga Šmarčani poz na jo
pred vsem kot glas be ne ga ma na ger ja.
Rav no v teh dneh bo v šport ni dvo ra ni
v Šmart nem or ga ni zi ral na stop dal ma -
tin skih klap. Jani se je lani, običajno v
družbi so proge Moj ce in nju nih psov
Fo gi ja in Ja ko ba od doma v Zgor nji
Jev ni ci (tam, kjer go ji jo gren land ske
po ni je) do Janč povz pel 125-krat. Po
šte vi lu vzpo nov mu sle di žena Moj ca,
ki je bila na Jančah 82-krat.
Že od pr ve ga srečanj da lje smo uved li
pre hod no pa li co, na ka te ri so vžgana
ime na ti stih, ki so bili v po sa mez nem
letu naj večkrat na Jančah. Za leto
2010 bo naš pla nin ski pri ja telj Mi ran
Fre lih iz Tr bo velj tako vžgal ime Ja ni -
ja Je ran ta, v prejšnjih le tih pa je kar 5
let za po vrst jo najvz traj nejša bila Eri ka

9. srečanje prijateljev Janč
Zad njo ne de ljo v ja nuar ju je bil Pla nin ski dom na Jančah sko raj pre maj hen, da bi
spre jel vse, ki so prišli na 9. srečanje pri ja te ljev Janč – janških pri ja te ljev.

Zupančič s Kre sniških po ljan, dva -
krat Ivan ka Marn iz Ve li ke Štan ge in
en krat Rado Zu pančič st.. Jani se je
od ločil, da bo pre hod na pa li ca se daj
eno leto v domu na Jančah, kjer si jo
bo ste lah ko og le da li tudi obi sko val ci. 
Pre hod no pa li co, le ne ko li ko manjšo,
pa ima jo tudi ko le sar ji. V teh de ve tih
le tih je bil tri krat njen imet nik Igor
Ve zenšek, po dva krat pa sta to bila
Ro bert Li kar in Bo jan Dovč, se daj pa
bo pa li ca dru gič pri Ma te ju Krn cu, ki
je v pre te klem letu 75-krat pri ko le sa -
ril na Janče. 
Naštej mo še vse os ta le pri ja te lje Janč
– janške pri ja te lje, sku paj s šte vi lom
nji ho vih vzpo nov. To so: Rado
Pečaver (55), Srečo Er ja vec, Mil ka
Rovšek (53), Ma rin ka Pečaver (52),
Ivan ka Marn (50), Franc Kralj (48),
Ala ga Be ga no vi ć, Vik tor Čebe la (32),
Zlat ka Vi dic (30), Mar jan Ce rar (29),
Sil vo Grilj, Jože Pa vli (27), Stan ka Ja -
koš, Mar tin Ma rolt, Ma ri ja Pro senc,
Tat ja na Rus jan, Rudi Se ne ker (26),
Miro Grm, Mi lan Dob le kar, Anđela
Pe tri njak, Bo rut Vu ko vič (25).
Vse po dat ke ob jav lja mo za ra di tega,
ker je možno, da smo koga ne ho te iz -
pu sti li, saj ni po dat kov za čas pred
kon cem av gu sta 2010. Zato pro sim,
da se čim prej ja vi jo ti sti, ki niso na ve -
de ni ozi ro ma, ki so ak ci jo us pešno za -
ključili pred kon cem av gu sta 2010.
To krat no srečanje je bilo prvo, ki je
po te ka lo z no vim os krb nikom To ne -
tom Slej kom, ki smo ga bral cem
Mar ti no ve ga gla su že pred sta vi li.
Tone je z vse mi so de lu jočimi v ak ci ji
znal vzpo sta vi ti pri sten od nos, takšen
kot mora biti med os krb ni kom pla -
nin ske koče in pla nin ci, zato ni slu-

čajno, da smo ga vze li na »ga sil sko«
foto gra fi jo, ki bo kra si la priz na nje, ki
ga prej me vsak so de lu joči v ak ci ji. Vsa
leta do slej je pla nin sko društvo za vse
ude ležence srečanja plačalo ma li co,
to krat pa je to sto ril os krb nik. Pre -
pričan sem, da se bo šte vi lo pri ja te ljev
Janč tudi za ra di takšnega os krb ni ka
in nje go ve eki pe večalo, ne gle de na
to, ali se bodo po sa mez ni ki tudi de -
jan sko 25-krat vpi sa li v knji go.
Leto je še mla do, zato va bim vse, ki se
za ve da te po me na hoje za zdra vo živ -
lje nje, da se pri družite naši ak ci ji.

Bo�rut�Vu�ko�vič

Ma�tej�Krnc�in�Jani�Je�rant

Ob�so�bo�tah�lah�ko�v�pla�nin�skem�domu�na
Jan�čah�pri�sluh�ne�te�»od�šte�ka�nim�har�mo�ni�-
kam«�iz�Jev�ni�ce

15. spo min ski po hod
Fran ca Štru sa
PD Li ti ja vabi v so bo to, 26. 2. 2011 na 15.
spo min ski po hod Fran ca Štru sa. Start po ho -
da bo v Se nožetih po pri ho du vla ka, ki iz Li ti -
je od pe lje ob 7.30. uri. Po hod ni ki se bodo
naj prej povz pe li do Za go ri ce, kjer bo pri
rojst ni hiši Ju ri ja Vege krajši po sta nek s
čajem in se nato pod obron ki Mu ro vi ce ter
mimo Sv. Tro ji ce po da li do Ok le ga, kjer se
bodo ude ležili spo min ske slo ve sno sti. Cilj bo
v Iha nu, od ko der bo v Li ti jo vo zil po seb ni av -
to bus. Hoje bo za 4 do 5 ur.
Vab lje ni!

Pot�bo�po�hod�ni�ke�vo�di�la�mimo�Križev�-
ske�vasi�(ak�va�rel:�Pa�vel�Smo�lej)

26. decembra lani, se je v dvo ra ni
Pun grt, od vi jal 1. Bo žič ni tur nir v
ma lem no go me tu. Na men tur nir ja je
bilo dru že nje in oži vi tev ma le ga no -
go me ta tudi v dvo ra ni Pun grt. Ce lot -
na or ga ni za ci ja je po te ka la pod vods -
tvom An dre ja Bi ča ni ča, ki se tru di s
po moč jo vaš ča nov us ta no vi ti Šport no
druš tvo Za vrst nik. Na tur nir se je pri -
ja vi lo 10 ekip, ki so se nato bo ri le za
čim bolj šo uvr sti tev. To je naj bo lje us -
pe lo eki pi Saletrans saj je os vo ji la
1.me sto in si s tem pri slu ži la na gra do
v vi ši ni 150 € in po kal.  
Zah va lju jem se; (Alja Mah ko vic (za -
pi sni ka ri ca), Lara Mah ko vic (za pi -
sni ka ri ca), Bo ris Dob le kar (ko men ta -

Bo žič ni tur nir 
v ma lem
no go me tu 2010 

tor)) inpo kro vi te ljem: Mu stang bar,
Piz ze ria Son ček, Agen ci ji Sine, Site -
Talk, Bu čar&dru gi ter vsem pri sot -
nim gle dal cem.
Iz ja ve igral cev zma go val nih ekip:
1.�me�sto�Saletrans,�Mar�ko�Ba�ruk�či�ć:
Bo žič ni tur nir je bil zelo do bro or ga -
ni zi ran! Upam da bo še čim več ta kih
tur nir jev v oko li ci Li ti je, ker to po tre -
bu je mo! Na os vo je no prvo me sto na
tur nir ju mi slim, da nas je pri pe lja la
do bra in bor be na igra sko zi ce lot ni
tur nir. Mi slim pa, da so tudi ime na
ne ka te rih po sa mez ni kov v na ši eki pi
Saletrans pri po mo gla k os vo ji tvi 1.
me sta na pr vem bo žič nem tur nir ju.
Ve se li mo se no vih iz zi vov in še več
ta kih tur nir jev. Ve lik če stit ke pa bi
na me nil or ga ni za tor ju tur nir ja An -
dre ju Bi ča ni ću, ki je zbral ve li ko mo či
in še en krat več do ka zal da ga za ni ma
šport in ga spod bu ja mo k us ta no vi tvi
Športnega društva Zavrstnik.
2.�me�sto�Mlajši�dečki,�Adil�Ma�ca�-
no�vič:
Tur nir v Šmart nem se mi zdi neka
nova po pe stri tev za FUTSAL v
Šmart nem in Li ti ji,upam le da bo to
priš lo v neko tra di ci jo.  Gle de os vo ji -
tve 2.me sta s tako mla do eki po, v ka -
te ri smo ve či no ma 17 in 18 let ni ki pa
mi slim da je od lo čil moš tve ni duh. Z
malo sre če in več po gu ma pa bi lah ko
tudi os vo ji li tur nir.
3.me�sto�Omahen�transport,�Mar�tin
Gra�di�šek:
Na tur nir smo priš li v zelo okr nje ni
za sed bi, saj je bilo ve li ko na ših igral -

cev od sot nih. Bilo nas je samo se dem.
Tako da smo šli v ta tur nir či sto neo -
bre me nje ni. Tur nir je bil or ga ni zi ran
na vr hun ski rav ni, tudi eki pe so bile
moč ne. Edi no kar nas je zmo ti lo je bil
si stem tur nir ja, ki je bil kar dolg. Za
nas je bilo že to do volj da smo se uvr -
sti li v na sled nji krog tek mo va nja. Po
po ra zu z 4:0 nam je že vse “pad lo dol”
in vsi smo bili že utru je ni. Tako, da
smo samo še ča ka li ko nec tek mo va -
nja. Ča ka la nas je še zad nja tek ma
pro ti zelo tež ki eki pi iz Li ti je, ime li
pa smo ope ra ci jo ne mo go če, sploh pa
po tem ko so nas po ved li že 2:0. Se
pra vi, da bi mo ra li dati kar 5 go lov.
Ven dar ne vem kaj se je po tem zgo di -
lo. Na pol čas smo odš li z zao stan kom
1:2. Kma lu v dru gem pol ča su smo
ize na či li na 2:2 in kaj hi tro po ved li
3:2. Toda že na sled nji na pad do bi li
gol za 3:3 še ved no smo bili pre krat ki
za 3 gole. Ča sa pa ni bilo več ve li ko.
Toda obr ni lo se je in na hi tro smo za -
bi li 3 gole in vo di li 6:3 kar nas je pe -
lja lo v pol fi na le (za ra di gol raz li ke).
V pol fi na lu smo do bi li še tež je nas -
prot ni ke Saletrans. Do bro smo se jim
upi ra li saj smo celo tek mo dr ža li re -
zul tat 2:2, mi nu to pred kon cem pa so
nam dali gol in tako nam je malo
zmanj ka lo za uvr sti tev v fi na le. Za 3.
me sto smo iz va ja li pro ste stre le, kjer
smo bili bolj ši od nas prot ne ga moš -
tva. Tako smo os vo ji li ne pri ča ko va no
3 me sto. Se ve da so bili moji soi gral ci
naj bolj ve se li gaj be piva. ;)

ŠD�Za�vrst�nik,�An�drej�Bi�ča�nič


