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ŽUPANOV KOTIČEK

Zemlja in posest
Slovenci smo v stoletji obstali le zato,
ker ljubimo svojo domačo zemljo.
Zemlja in posest sta tisti dobrini, ki
nas ohranjata pri življenju. Večina
stvari se z leti spreminja, le zemlja
ostaja zemlja; nekje bolj, drugje manj
onesnažena. 
V polpreteklosti  smo na območju
občine zgradili veliko cest tudi po
zemljiščih , ki so v privatni lasti, z do-
voljenjem lastnikov, seveda.
Lastništvo se v  tem času  ni  uredilo,
zato nova generacija lastnikov zahte-
va odkup in vpis v zemljiško knjigo.
Zaradi novega davka na nepremični-
ne se pritiski s terena še stopnjujejo.
Občinski proračun se polni le z
davki, ki jih plačajo občani, zato teh
finančnih sredstev za plačilo zemlje,
kjer potekajo ceste, ni. Menim, da je
potrebno ceste odmeriti v svoje par-
cele, jih izločiti iz kmetijskih zemljišč
in vpisati v javno dobro. Kaj pa plači-
lo? Zagovarjam stališče, ki ga je leta
1854 izgovoril indijanski poglavar
Seattle: »Zemlja nam je mati.«
Abraham Lincoln je leta 1854
Indijancem ponudil, da bi kupil nji-
hovo zemljo, njim pa obljubil rezer-
vate, kjer bi bili preskrbljeni in zašči-
teni, kot da bi bil predsednik ZDA
njihov oče. Na to pobudo je indijan-
ski poglavar predsedniku odgovoril:
»Kako bi se lahko prodalo ali kupilo
nebo ali zemljina toplota? Kaj takega
nam je popolnoma tuje. Mi nismo
lastniki svežine zraka in bistrine
voda, da bi lahko kupčevali z njimi.
Beli človek pa se do zemlje svoje ma-
tere in do svojega brata neba obnaša
kot bi to bile stvari, ki jih lahko kupiš,
ukradeš ali prodaš, kakor živino ali
nakit. Vsak delček te zemlje, vsaka
borova iglica, vsako zrno peska so
mojemu ljudstvu sveti.«
Komentar najbrž ni potreben.

Vaš župan
Milan Izlakar

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU MARCU 

Leto 2011 se je komaj dobro začelo,
za tamburaši pa sta že dva najpo-
membnejša dogodka, ki jih čakata v
vsaki sezoni. Prvi je bil letni kncert,
posvečen slovenskemu kulturnemu
prazniku, drugi pa tekmovanje tam-
buraških orkestrov na Ptuju. 
Tamburaši so 5. februarja v Kultur-
nem domu Šmartno, pod vodstvom
Helene Vidic, izvedli celovečerni
koncert klasične glasbe. Predstavili so
se s priredbami znanih skladateljev,
kot so Schubert, Čajkovski, Brahms,
Smetana, Strauss, Šostakovič, Hača-
turjan… V uvodu so prisotne pozdra-
vili z Zdravljico, ob zaključku pa če-
stitali njihovi tamburašici Ančki
Ulčar za njeno 70-letnico. Na koncer-
tu so sodelovale tudi solo pevke
Glasbene šole Litija – Šmartno: Urša
Poglajen, Maruša Pavlin in Zala
Pavšič. 
Premierno so tamburaši zaigrali
skladbo slovenskega skladatelja mlaj-
še generacije, Črta Sojarja Voglarja, ki
jo je skomponiral prav za njih.
Omenjena skladba z naslovom Proti
odrešitvi je bila tudi del izbranega
programa za tekmovanje tamburaških
orkestrov na Ptuju. 

To  tekmovanje pa se je zgodilo že
teden dni po letnem koncertu in sicer
12. februarja 2011 v Gimnaziji Ptuj.
Tamburaški orkester Šmartno se je
pod vodstvom umetniške vodje in di-
rigentke Helene Vidic predstavil s
tremi skladbami. Najprej so zaigrali
venček ljudskih, v priredbi Helene
Vidic, z naslovom Kantaj Nineta.
Nato skladbo z naslovom Proti odre-
šitvi, ki jo je  za tamburaški orkester
napisal Črt Sojar Voglar, zadnja je bila
skladba Kan kan v Zagorju, ki jo je
priredil hrvaški skladatelj  Dražen
Varga. Tamburaški orkester Šmartno
je nastopil kot zadnji izmed sedmih
nastopajočih sestavov. 
Strokovna spremljevalca omenjenega
tekmovanja sta bila Vladimir Hrovat
in Damir Zajec. Takoj po nastopu sta
pred vsemi nastopajočimi in gledalci
javno pohvalila šmarske tamburaše in
njihovo dirigentko Heleno Vidic. Na
uradne rezultate pa je bilo potrebno
počakati slabo uro. Čeprav so tambu-
raši pričakovali uspeh, ki so ga dose-
gli, je bila razglasitev za njih navdušu-
joča. Ponovno so osvojili zlato prizna-
nje s pohvalo, za kar je potrebnih več
kot 95% točk. Marinka Pivk

Šmarski tamburaši ponovno zlati
Šmarski tamburaši so letos že četrtič zapored osvojili najvišje možno državno
priznanje – zlato priznanje s pohvalo.

Letos vas Društvo za razvoj podeželja LAZ vabi na 8. pohod po prelepih
obronkih Jablaniške doline in sicer na tradicionalno prvo soboto v aprilu.
Nekateri že veste, da gre za nezahtevno in prijetno hojo, s postanki pri domači-
nih, ki za pohodnike pripravijo domače dobrote. Ob prijaznih gostiteljih in bo-
gati kulinarični ponudbi, si lahko vsi skupaj želimo samo še lepega vremena. 
Start bo pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici od 7.00 do 10.30 ure, kjer boste
lahko potrdili kontrolni kartonček in se okrepčali. Zaključek s kulturno zabav-
nim programom se bo odvijal v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 13.30 uri.
Vljudno vabljeni! 
Za več informacij si oglejte: www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz, tel.: 070 303 321

Vabilo na 8. pohod 
po obronkih Jablaniške
doline, 2. aprila 2011

Obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban dobite v tajništvu šole ali na spletni strani vrtca 
www.os-smartnolitija.si/ciciban

Izpolnjene obrazce pošljite po pošti ali jih oddajte v tajništvu šole od 15. do 31. marca 2011.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca več kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

INFORMATIVNI DAN – 10. marec 2011
Informativni dan bomo v vrtcu Ciciban pričeli ob 17. uri, kjer si boste skupaj z otrokom ogledali gleda-

liško predstavo. Po njej si boste ogledali prostore vrtca in dobili želene informacije. 
Zaključili bomo ob 19. uri. 

V preteklem letu so opravili pot iz Slovenije do Nordcappa in nazaj, kar je zne-
slo kar 10.600 km. Pot jih je vodila čez Dansko, Švedsko, Finsko in Norveško.
Posebno doživetje so bili dolgi dnevi, ko sonce sploh ni zašlo. Obiskali so vse tri
skandinavske prestolnice Kopenhagen, Stockholm in Oslo, ki se ponašajo z bo-
gato kulturno dediščino in sodobnim mestnim utripom. Najlepši del potovanja
pa je bilo vračanje ob norveški obali mimo številnih fjordov, ribiških vasic,
osamljenih kmetij, slikovitih zgodovinskih mest in nepozabnih Lofotskih oto-
kov. Seveda se povzpeli tudi na najvišji vrh Skandinavije, čez 2000 m visoki
Galdhopiggen.« (Borut Vukovič). 
Vabljeni na potopis o vandranju, v torek, 22. 3. ob 19. uri v Knjižnici Litija. 

Vandranje po Skandinaviji
»Vandrovci so skupina zasavskih planincev, ki se poleti odpravi na pot z avtobusom,
ki je opremljen s pogradi. Tako lahko premagujejo kar neverjetne razdalje, saj dolge
vožnje opravijo ponoči, dnevi pa so namenjeni za oglede in planinske podvige.

VRTEC CICIBAN
Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.: 01/ 898 73 25

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

Dogodek Datum Ura Lokacija

Potopis – Peru, Bolivija, Čile SREDA 9.3. 18.00 Mladinski center Litija

Turneja kratkih neodvisnih filmov - Filmsko društvo Film Factory PETEK 11.3. 19.00 Mladinski center Litija

Obletnica PS Izgnanci NEDELJA 13.3. 10.00 Dvorana na Dolah

Delavnica: izdelava youthpass-a TOREK 15.3. 18.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic TOREK 15.3. 18.00 Knjižnica Litija

Ženske ustvarjalke: pisateljica Mirana Likar Bajželj, nagrajenka Onine TOREK 15.3. 19.00 Knjižnica Litija

zgodbe 2006, zgodbe Air Beletrina 2010, s knjigo Sobotne zgodbe; razstava: Metka Pepelnak   

Ura pravljic ČETRTEK 17.3. 18.00 Knjižnica Šmartno

Abonma: Ločeni odpadki ČETRTEK 17.3. 19.30 Kulturni center Litija

Klubska scena – večer poezije in glasbe PETEK 18.3. 20.00 Mladinski center Litija

Otroška matineja: Pogumni krojač – LG Jesenice SOBOTA 19.3. 10.00 Kulturni center Litija

Koncert irske glasbe: Skupina NOREIA SOBOTA 19.3. 19.30 Kulturni center Litija 

Potopis: Vandranje po Skandinaviji: Borut Vukovič TOREK 22.3. 19.00 Knjižnica Litija

KPM: Zgodovina prometa v osrednji Sloveniji, gostja dr. Eva Holz  TOREK 22.3. 19.00 Kulturni center Litija

U3: Kulturna dediščina ČETRTEK 24.3. 10.00 Knjižnica Litija

Pevska gimnazijada ČETRTEK 24.3. 19.00 Gimnazija Litija

Proslava ob materinskem dnevu in dnevu žena: Predstavitev pesniške PETEK 25.3. 18.30 Dvorana na Polšniku 

zbirke Laure Horvat: Ptica v kletki 

Otvoritev razstave - ČEČKARIJE PETEK 25.3. 19.00 Mladinski center Litija 

Dan za spremembe - Stojnica vse zastonj SOBOTA 26.3. 8.00 – 11.30 Tržnica Litija

Filmski klubski večer – Art club SOBOTA 26.3. 19.00 Kulturni center Litija 

Ura pravljic TOREK 29.3. 18.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic ČETRTEK 31.3. 18.00 Knjižnica Šmartno

Potopis: Miran Juvančič: Južna Amerika ČETRTEK 31.3. 19.00 Knjižnica Šmartno

U3: Dopolnilne metode v medicini-homeopatija: dr. Katarina Glas ČETRTEK 31.3. 17.00 Knjižnica Šmartno

Potopis: Miran Juvančič: Južna Amerika ČETRTEK 31.3. 19.00 Knjižnica Šmartno 

Premiera gledališke predstave: Moj oče socialistični kulak – Tone partljič ČETRTEK 31.3. 19.00 Gimnazija Litija

Vpis predšolskih otrok v

VRTEC CiCiBAN
za leto 2011/2012

Vabimo vas k ogledu
potujoče razstave:

PREDSTAVITEV NAČRTA CELOSTNE
VSEBINSKE IN PROGRAMSKE

PRENOVE GRADU Z VSPOSTAVITVIJO
VALVASORJEVEGA SREDIŠČA NA

BOGENŠPERKU

Razstava bo na ogled do nedelje,
27. marca 2011

na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja,
Metelkova 2, Ljubljana.

Delovna skupina:
Prof. dr. Janez Bogataj, dr. Orest Jarh, Tina Istinič, mag. Darko
Knez, mag. Martina Orehovec, Mitja Potočnik, Adela Ramovš,

mag. Barbara Ravnik, dr. Bojana Rogelj-Škafar,
Joži Volk, Polona Zupančič

Partnerji projekta:
Javni zavod Bogenšperk, Občina Šmartno pri Litiji,

Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej,
Tehniški muzej Slovenije
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja

Javni razpis
za oddajo v najem neprofitnih  stanovanj v lasti občine, ki bodo sproščena

v letu 2011 ter okvirno 13 neprofitnih najemnih stanovanj v naselju
Grmače, ki bodo predvidoma vseljiva v septembru 2011.

Oddaja neprofitnih stanovanj zajema tudi morebitna sproščena neprofitna
stanovanja v letu 2011 v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za
katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico. 
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del
te objave in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na
spletni strani občine www.smartno-litija.si in na spletni strani podjetja KSP
Litija d.o.o. www.ksp-litija.si, vsak delovni dan od objave tega razpisa in sicer
med 8. in 15. uro, razen v sredo med 8. in 17.uro ter v petek med 8. do 13.uro.
Dodatne informacije in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01/ 89 62 770 ali na
KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija na tel. 01/ 89 00 016.
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z
vsemi zahtevanimi prilogami do petka, 25. marca 2011 na naslov: JP KSP
Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »Za
stanovanjsko komisijo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
2011«,
Šmartno pri Litiji, 21. februarja 2011

Župan Občine Šmart no pri Li ti ji
Mi lan Iz la kar l.r.

V občini Šmartno pri Litiji je bilo v
letu 2010 deset javnih vodovodov, s
katerimi upravlja občina Šmartno pri
Litiji v okviru režijskega obrata in po-
samezni vodovodni odbori (Cerovica
– Selšek, Gradišče pri Litiji, Lesko-
vica – Vrata, Vintarjevec – vas): vodo-
vod Cerovica – Selšek, vodovod Gra-
dišče pri Litiji, vodovod  Gradiške
Laze, vodovod Grilovec, vodovod
Kostrevnica – Obla Gorica, vodovod
Leskovica – Vrata, vodovod Račica –
Velika Štanga, vodovod Spodnja Ja-
blanica, vodovod Štangarske Poljane
(ki oskrbuje Podružnično osnovno
šolo Štangarske Poljane) in vodovod
Vintarjevec – vas. Skupno oskrbujejo
1478 prebivalcev naše občine
(26,9 %).
Za vzdrževanje vodovodov v upra-
vljanju režijskega obrata občine po
pogodbi skrbi podjetje Trgograd
d.o.o. 
V skladu z zakonodajo je na vseh
omenjenih vodovodih vzpostavljen
notranji nadzor na osnovah HACCP
sistema. Notranji (zdravstveni) nad-
zor na teh vodovodih izvaja Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto (v
nadaljevanju ZZVNM), s katerim
ima občina Šmartno pri Litiji skle-
njeno letno pogodbo. V sklopu notra-
njega nadzora je tudi redni odvzem
vzorcev za mikrobiološke preiskave in
fizikalno - kemijske analize, katerih
obseg je določen v okviru letnega
plana. ZZVNM je v mesecu januarju
2011 pripravil Poročilo o zdravstve-
nem nadzoru vodovodov v občini
Šmartno pri Litiji v letu 2010, katere-
ga povzetek predstavljamo v nadalje-
vanju.
Skupno je bilo na vodovodih odvze-
tih 63 vzorcev za mikrobiološke pre-
iskave, 11 vzorcev za osnovne sanitar-
no – kemične preiskave in 6 vzorcev
na vsebnost triazinskih pesticidov
(atrazin, desetilatrazin). Rezultati la-
boratorijskih preiskav so prikazani v
preglednici 1.
Pitna voda je zdravstveno ustrezna,
kadar ne vsebuje mikroorganizmov in
parazitov v številu ter snovi v koncen-
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi
snovmi lahko predstavljajo nevarnost
za zdravje ljudi in kadar je skladna z
zahtevami, določenimi v delih A in B
Priloge I Pravilnika o pitni vodi.
Obvladovanje škodljivih mikroor-
ganizmov v pitni vodi je zaradi vpliva
na zdravje ljudi zelo pomembno.
Mikroorganizmi, katerih prisotnost
običajno ugotavljamo v pitni vodi,
nam pokažejo obseg in stopnjo more-
bitne fekalne ali druge onesnaženosti.
V pitni vodi rutinsko določamo indi-
katorje fekalne onesnaženosti in indi-
katorske bakterije. 
Zanesljivi indikatorji fekalne onesna-
ženosti (bakterije Escherichia coli,
enterokoki) imajo izvor v človeškem
in/ali živalskem blatu in zanesljivo
dokazujejo, da je bila voda fekalno
onesnažena. Indikatorske bakterije
(Clostridium perfringens s sporami,
skupne koliformne bakterije, število
kolonij pri 22 °C in pri 37 °C) so ra-
zlične bakterije, ki jih najdemo v oko-
lju, nekatere pa tudi v blatu ljudi in
živali. Tudi nekatere indikatorske
bakterije (Clostridium perfringens s
sporami, skupne kolifornne bakterije)
so možen znak fekalne onesnaženo-
sti. Če v vzorcu pitne vode ni potrjena
tudi prisotnost E.coli in/ali enteroko-

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za javne
vodovode v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010, 
ki so v upravljanju občine Šmartno pri Litiji 
V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) je upravljavec sistemov za oskrbo s
pitno vodo dolžan najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

Preglednica 1:
Javni vodovodi v občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju občine Šmartno pri
Litiji, in vodovodnih odborov, leto 2010; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli
Opomba: vrstice, označene »skupaj«, so informativnega značaja in same po sebi nimajo stro-
kovne vsebine.

VODOVOD MIKROBIOLOGIJA KEMIJA

št.vz. U % NU % vzrok % št.vz. U % NU % vzrok

Cerovica – Selšek 7 2 29 5 71 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest

Gradišče pri Litiji 5 3 60 2 40 1 20 1 1 100 0 0

3 0 0 3 100 triaz.pest.

Gradiške Laze 6 4 67 2 33 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.

Grilovec 7 3 43 4 57 1 14 1 1 100 0 0

Kostrevnica – Obla Gorica 6 5 83 1 17 0 0 1 1 100 0 0

Leskovica - Vrata 8 6 75 2 25 0 0 2 2 100 0 0

Račica - Velika Štanga 9 5 56 4 44 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.

Spodnja Jablanica 5 1 20 4 80 3 60 1 1 100 0 0

Štangarske Poljane 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

Vintarjevec - vas 8 5 63 3 37 1 12 1 1 100 0 0

SKUPAJ 63 11+6

kov, jih ne moremo uporabljati kot
pokazatelj fekalnega onesnaženja.
Povečano število mikroorganizmov
pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesna-
ženje iz okolja oz. površin, zastajanje
vode, neustreznost priprave vode, po-
škodbe ali napake v omrežju.
O rezultatih analiz odvzetih vzorcev
smo sproti obveščali posamezne vo-
dovodne odbore, za vodovode v upra-
vljanju občine oz. režijskega obrata pa
v primeru neustreznih vzorcev upo-
rabnike neposredno. Predstavniki vo-
dovodnih odborov oz. izvajalci po na-
ročilu občine so poskrbeli za čiščenje
vodovodnih objektov ter dezinfekcijo
vode s klorovim preparatom, potem
pa je ZZVNM izvedel ponovna vzor-
čenja, ki so v večini dala ustrezne re-
zultate.
ZZVNM je na podlagi presoje, kako
bi lahko ugotovljena kvaliteta pitne
vode vplivala na zdravje ljudi (ali je
sama voda ogrožala potrošnike ali
ne), med vodovode z zdravstveno
ustrezno pitno vodo v letu 2010 uvr-
stila vodovode Cerovica – Selšek,
Gradiške Laze, Kostrevnica – Obla
Gorica, Leskovica – Vrata, Račica -
Velika Štanga in Štangarske Poljane,
med vodovode z zdravstveno neustre-
zno pitno vodo v letu 2010 pa vodo-
vode Gradišče pri Litiji, Grilovec,
Spodnja Jablanica in Vintarjevec -
vas. Za vse vodovode so predlagali
naslednje ukrepe:
na vodovarstvenih območjih je treba
zagotoviti izvajanje predpisanega re-
žima, še posebno na prvem in drugem
varstvenem pasu;
povezovanje v večje vodovodne siste-
me, ki imajo kvalitetne vodne vire, na
sistemih, kjer to ni mogoče (in imajo
ocenjeno zdravstveno neustrezno
vodo), pa bo potrebno uvesti konti-
nuirano dezinfekcijo;
odpraviti nepravilnosti, ugotovljene
na podlagi analize tveganja v okviru
HACCP načrta za posamezni vodo-
vodni sistem;
na vodovodih z zdravstveno neustre-
zno pitno vodo je potrebno vodo pred
uporabo obvezno prekuhati, o čemer
morajo biti obveščeni vsi uporabniki;
nadzor nad kvaliteto vode urediti
skladno s sistemom HACCP za te

vodovode.
Za posamezne vodovode je ZZVNM
podal tudi HACCP predloge za iz-
boljšanje varnosti vodooskrbe, in sicer
za vodovode Gradišče pri Litiji,
Grilovec, Leskovica – Vrata in
Vintarjevec - vas občasno izpiranje si-
stema in kloriranje, dokler se ne zago-
tovi kontinuirana dezinfekcija.
Vodovod Spodnja Jablanica je bil v
letu 2010 prevezan na vodovod
Gradiške Laze, ki ima zdravstveno
ustrezno pitno vodo. 
V letu 2010 je ZZVNM prvič odvzel
tudi šest vzorcev vode za določitev
vsebnosti triazinskih pesticidov
(atrazin in desetilatrazin) na štirih
vodovodih, pri čemer je bila ugoto-
vljena prevelika vsebnost atrazina in
desetilatrazina na vodovodu
Gradišče pri Litiji. Strokovno mne-
nje ob prekoračitvi mejne vrednosti
za pesticide, izdelano s strani
ZZVNM, smo posredovali vodovod-
nemu odboru Gradišče pri Litiji.
Atrazin je triazinski neselektivni or-
ganski herbicid, ki so ga uporabljali
za zatiranje večine širokolistnih ple-
velov in trav v kmetijstvu, pri pogoz-
dovanju in drugi nekmetijski dejav-
nosti in je v Sloveniji v celoti prepo-
vedan od leta 2003. Iz strokovnega
mnenja je razvidna ocena, da kon-
centracije, ugotovljene v pitni vodi in
posledični možni vnosi za posame-
zne pesticide in njihove metabolite, v
primeru oskrbe s pitno vodo iz vodo-
voda Gradišče pri Litiji, po sedaj
znanih podatkih, ne predstavljajo ne-
varnosti za zdravje ljudi in da omeje-
vanje uporabe pitne vode ni smiselno,
je pa potrebno spremljati prisotnost
posameznih pesticidov in njihovih
metabolitov in ravnati v skladu s pri-
poročili iz strokovnega mnenja.
Celotno poročilo o zdravstvenem
nadzoru vodovodov v občini Šmartno
pri Litiji v letu 2010 je objavljeno na
spletni strani občine Šmartno pri
Litiji. 

Tanja Kepa Ferlan

V šmarski župniji deluje uspešna sku-
pina pritrkovalk in pritrkovalcev, ka-
tere vodi g. Andrej Hostnik. Njego-
vemu opozorilu je prisluhnil domači
župnik g. Marjan, da so kemblji in
kladiva za zvonove pretrdi in da je
potrebno obnoviti konstrukcijo zvo-
nov in zamenjati njihove ležaje. Vse
to je potrdil dolgoletni škofijski ko-
lavdator dr. Matjaž Ambrožič, ki pa je
še priporočil, naj se zamenja najmanj-
ši zvon, saj je le ta nepravilno intoni-
ran in tako kvari lepoto sozvočja z
ostalimi zvonovi. 
Tako smo se v nedeljo, 20. februarja,
domači farani in romarji zapolnili
šmarsko cerkev - ob sklepu obnovit-
venih del in k blagoslovu novega in
dveh obnovljenih zvonov. Prvotnim
zvonovom težkim 1830 kg, 1300 kg,
in 566 kg, se je pridružil še novi 365
kg težak zvon posvečen bl. Lojzetu
Grozdetu. Blagoslov novega zvona
sovpada z župnijskim slavjem 110.
obletnice župnijske cerkve, v letoš-
njem jubilejnem letu, pa bo župnija
prejela tudi relikvije bl. Lojzeta
Grozdeta. Slovesno bogoslužje je
vodil ljubljanski pomožni škof dr.
Anton Jamnik, ob somaševanju do-

Zvon v čast bl. Lojzetu Grozdetu

mačega župnika g. M. Lampreta in
upokojenega duhovnika g. Cirila
Oražma. V pridigi je g. škof poudaril
kako pomembno je odpuščati, potr-
pežljivo prenašati težave in križe da-
našnjega časa, saj nas Božja Beseda
vabi, da se notranje osvobodimo. Zlo
se namreč ne reši z novim zlom, zato
moramo v moči vere na slabo in so-
vraštvo vedno vračati z dobroto in
odpuščanjem. Vera nas medsebojno
povezuje; skupaj odkrivajmo novi
svet v harmoniji življenja, tako kot
nas v svoji edinstveni harmoniji po-
vezujejo zvonovi.
Slovesno bogoslužje je zaznamovala
pobožna molitev in ubrano petje, iz
novega in obnovljenih dveh zvonov
pa so spretne roke Šentviških in do-
mačih pritrkovalcev izvabljale mile in
čudovite melodije.
V župniji se ohranja lepa navada, da
se ne zvoni človeku samo ob pogrebu,
ko se od njega poslavljamo, temveč
zvonovi pozdravijo tudi novorojenega
otroka,. Zato si prizadevamo, da ne
poslušamo samo zvonjenja zvonov,
temveč se nanje tudi odzovemo!

Uroš Pušnik
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje leto 2011 (Ur. l RS, št.
110/2010), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega
programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa 

v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
• športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
• športna rekreacija,
• kakovostni šport,
• vrhunski šport,
• šport invalidov,
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
• delovanje društev,
• promocijske športne prireditve.
3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2011. 
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje: 
• imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija

– Enota s prilagojenim programom,
• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtova-

nih programov,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa

Zakon o društvih,
• da so registrirani kot pravni subjekti.
5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba
št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.
6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na
področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 23.000 €.
7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji do 8. 4. 2011.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj –
razpis Šport 2011«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
• oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljene,
• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanci-
ranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini
Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlaga-
telji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na po-
dročju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa
športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), 
tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Šifra: 621-005/2011
Datum: 22. 2. 2011

Župan Občine Šmart no pri Li ti ji
Mi lan Iz la kar l.r.

Tokrat je istega ministra vprašal kak-
šno je trenutno stanje na odlagališču
Rakovnik in kako daleč je proces sa-
nacije. Pri tem je ministru opisal ce-
lotno zgodovino tega nevarnega
odlagališča. Pred vsem je poudaril da
se v sodobnem postopku strojenja
kož s trivalentnim kromom uporablja
več kot 250 različnih kemikalij. Med
njimi so arzen, kadmij, cink in krom.
Sulfidi, kisline, baze in težke kovine,
ki se uporabljajo v usnjarski industriji,
učinkujejo na okolje strupeno, če se z
njimi ne ravna ustrezno. Če organski
ostanki, ki nastajajo iz usnjarskih su-
rovin, to je kož, dlak, raztopljenih
proteinov, maščob in keratina, pred
odlaganjem niso ustrezno obdelani,
njihovo razkrajanje odvzema kisik
flori in favni iz neposrednega okolja.
Usnjarskih odpadkov je v dolini po-
toka Rakovnik po oceni več kot
100.000 ton, kar ni malo. Ob odlaga-
lišču se širi močan smrad, iz njega
tudi izteka strupena tekočina.
Odlagališče ni v uporabi od leta
2007. Ministrstvo za okolje in prostor
pa je januarja 2008 potrdilo Odlok o
strategiji prostorskega razvoja
Občine Šmartno pri Litiji, v katerem
je med drugim zapisano, da je priori-
teta za dosego ciljev prostorskega
razvoja občine tudi sanacija odlaga-
lišča industrijskih odpadkov
Rakovnik. Ker je v omenjenem odlo-
ku določeno, da nadzor nad izvaja-
njem tega odloka opravlja
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor pri Ministrstvu za
okolje in prostor, je bilo tudi vpraša-
nje ministru na mestu. In sicer vpra-
šal je, kakšno je trenutno stanje na
odlagališču Rakovnik in kako daleč je
proces sanacije.
Odgovor ministra Žarniča: 
Agencija za okolje je 24. 8. 2007 po-
trdila dokumentacijo za zapiranje

Zaskrbljenost poslanca Aleksandra
Zorna zaradi Rakovnika
Na eni prejšnjih sej Državnega zbora je poslanec Aleksander Zorn, izvoljen v
Šmartnem in Litiji postavil poslansko vprašanje Ministrstvu za okolje in prostor v
zvezi opuščenega rudnika Sitarjevec. S tem je tudi vspodbudil ministra, da si je sam z
ekipo prišel ogledat problematiko in takoj zatem odredil takojšnje reševanje težav,
ki je med drugim že steklo.

zadnjem kontrolnem inšpekcijskem
pregledu tega odlagališča dne 11. 11.
letos je bilo med drugim ugotovljeno,
da upravljavec tega zaprtega odlaga-
lišča še ni izvedel vseh del iz potrjene-
ga načrta. In sicer površina ni še v ce-
loti zasajena z drevjem. Ugotovljeno
je tudi, da se kanalete z odvajanjem
meteorne vode ne vzdržujejo redno.
Jašek pred zbirnim bazenom izced-
nih vod je delno zasut, Rešetke na
potoku Rakovnik pred odlagališčem
so poškodovane. V zvezi z ugotovlje-
nim je bilo upravljavcu IUV družbi v
stečaju odrejeno, da očisti kanale,
jašek in rešetke na potopu do 12. de-
cembra letos. Upravljavec je inšpekci-
jo obvestil, da je pridobil ponudbe za
izvedbo del, da pa zaradi vremenskih
razmer vsega odrejenega v predpisa-
nem roku ne more urediti.
Predvidoma se bo to lahko uredilo do
15. januarja naslednje leto.
Ugotovljeno je, da se izvajajo vsi
predpisani monitoringi. Poleg dolo-
čenih odvzemnih mest za izvajanje
meritev določenih načrtov in izved-
benih del izvaja upravljavec tudi me-
ritve izcedne vode v bazenu.
Parametri amonija, kroma in sulfidov
v izcednih vodah presegajo mejne
vrednosti. Izcedne vode se redno od-
važajo s čistilno napravo IUV na
Vrhniko, letno več kot sedem tisoč
kubičnih metrov. V letnem poročilu
je izvajalec monitoringa ZZV Novo
mesto zapisal, da neposrednega obre-
menjevanja okolja z odpadnimi voda-
mi ni, ker se le-te iztekajo v kanal, iz-
birni bazen.
Ustno dopolnjeno vprašanje poslanca
z magnetograma: 
»Gospod minister, jaz sem si to odla-
gališče vsaj dvakrat ogledal. Tako vem,
da je v klavrnem stanju. To, kar sem
zdaj slišal, to je tako rekoč na papirju,
tam pa vse skupaj stoji. Domačini
vam lahko povedo, da odlagališče na
vseh straneh pušča, smrdi in da se iz
njega cedi. In da vam opišem nekoliko
dramatično, ta potoček Rakovnik se,
če pride do hudega vremenskega
neurja na tistem koncu, ker je dolina
zelo ostra, lahko spremeni v hudour-
niško vodo, pri tem, da teče skozi
odlagališče in da bo vse skupaj odne-
slo v Šmartno pri Litiji dobesedno s
seboj. Potem si pa lahko mislimo, do
kakšne polucije bo prišlo. Zato vam
tudi predlagam, da Geološki zavod
Slovenije razišče, s kolikšno hitrostjo
in v katero smer se nadzemno in pod-
zemno širijo oziroma premikajo ke-
mikalije iz odlagališča Rakovnik ter
kakšne so pri tem značilnosti oziroma
potek pristojnih oksidacijsko-reduk-
cijskih procesov. Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana pa naj poskrbi
za ozaveščanje, izobraževanje, pro-
mocijo in oceno tveganj, ki jih za
zdravje ljudi in kakovost okolja na
prizadetem področju predstavljajo

kratkoročni in dolgoročni škodljivi
učinki koncentracije prisotnih kemi-
kalij in iz odlagališča Rakovnik in po-
sledice zgoraj omenjenih dogodkov.
Skratka, da ljudem tudi pojasnite, kaj
jim preti in kako naj se tega izogibajo
in kaj boste zares storili.«
Ustna dopolnitev odgovora ministra z
magnetograma:
»Po formalni plati smo rekli, ostaja
načrt izvedenih del, ki ga je treba
ustrezno izvajati. Kaj lahko naredimo?
Lahko si enkrat pogledamo z našimi
inšpektorji, da vidimo, ali je to v skladu
z načrtom. Lahko ugotovimo, da se
načrt ne izvaja dobro. Lahko ugotovi-
mo, da je bil načrt narejen narobe in
kot takšen potrjen. Lahko pa so nasta-
le neke druge stvari, ki niso upoštevane
in jih je potrebno še dodatno opraviti.

In ker je podjetje IUV v stečaju, se bo
dalo le preko sodišča iztirjati še neka
dodatna dela in stroške poleg tistega,
kar bi se ugotovilo, da smo prav opra-
vili. Se pravi, če bi se izkazalo, da je vse
v redu z načrtom in da to izvajajo,
pride na vrsto sodišče za neka dodatna
dela. Če pa se nekaj ne izvaja, načrt ni
bil dober, bo pa treba zavrteti film
nazaj pa videti, zakaj se je to zgodilo.«
Naslednja poteza poslanca Aleksandra
Zorna bo povabilo ministra v Šmartno
na samo odlagališče, v kolikor sam ni
mislil resno s svojo obljubo. Zorn se bo
še naprej zavzemal za dokončno sana-
cijo odlagališča in s tem preprečitve
ekološke katastrofe. 

Poslanska pisarna Aleksandra Zorna
za Litijo, Šmartno pri Litiji

Boris Doblekar

odlagališča Rakovnik takratnemu
upravljavcu odlagališča IUV,
Industrija Vrhnika iz Usnja Vrhnika.
Načrt še neizvedenih del je doku-
ment, po katerem se mora izvesti do-
končno zapiranje odlagališča v roku,
ki je bil določen na podlagi predpisov
o odlaganju odpadkov. To je do konca
leta 2008. Za spremljanje zavarovanj
izvajanja načrta neizvedenih del je
bila zadolžena inšpekcija IRSOP.
Neizvedena dela od leta 2007 so sle-
deča: v času od januarja do julija 2007
je bilo odloženo cca 700 ton usnjenih
odpadkov in cca 60 ton dehidrirane-
ga odpadnega blata počiščenih izced-
nih vod odlagališča Rakovnik, potem
prekrivanje odlagališča s kompostom,
obnovitev drenaže za izcedne vode na
severnem in zahodnem delu odlaga-
lišča ob dovozni cesti, podaljšanje ka-
nalet za odvajanje čistih meteornih
oziroma zalednih vod na vzhodnem
delu odlagališča, namestitev ograje na
vzhodnem delu odlagališča, izvajanje
meritev, ravnanje z izcednimi voda-
mi. Po zaprtju odlagališča je moral iz-
vajalec odlagališča zagotoviti izvaja-
nje obratovalnega monitoringa v na-
slednjem obsegu: meritev meteorolo-
ških parametrov, količino izcednih
vod in monitoring odpadnih vod,
monitoring podzemnih vod, analizo
potoka Rakovnika in meritev emisij
odlagališčnega plina. Inšpektorat za
okolje in prostor je na tej lokaciji pre-
verjal v okviru rednih inšpekcijskih
nadzorov, še vedno preverja, v skladu
z letnim načrtom dela vsaj enkrat
letno, po potrebi pa tudi večkrat.
Inšpekcija je nadzorni organ, ki v pri-
meru tega zaprtega odlagališča ugo-
tavlja in spremlja izvajanje aktivnosti,
ki so bile potrjene z načrtom izvedbe
še neizvedenih del in ki jih je upra-
vljavec zaprtega odlagališča dolžan
izvajati vsaj še do leta 2012. V okviru
nadzora odlagališča Rakovnik je ugo-
tovljeno, da upravljavec zaprtega
odlagališča IUV kot družba v stečaju
izvaja vse aktivnosti v skladu s potrje-
nim načrtom še neizvedenih del, med
ostalim tudi obveznost izvajanja mo-
nitoringa odpadne, izcedne in pod-
zemne vode. V okviru izvajanja mo-
nitoringa zaprtega odlagališča je dva-
krat letno opravljena tudi analiza
vode v potoku Rakovnik in vzorčna
mesta so nad in pod odlagališčem. Na

V njem potekajo likovni tečaji, video
in foto dejavnost. Odrasli likovniki, ki
jih vodi mag. Zoran Poznič, akadem-
ski kipar, trenutno delajo tihožitja z
ogljem, tempera barvo in akrili.
Skupina pod vodstvom likovnega pe-
dagoga Pavla Smoleja poleg risbe
spoznava tudi akvarel. »Mala Lila«
pod vodstvom Maje Šuštaršič riše z
ogljem, slika s tempera barvami, dela
monotipije in še kaj.
V letu 2011 načrtujemo:
• fotografsko delavnico - april 2011
• video delavnico – maj 2011 
Prijave sprejemamo: na elektronski
naslov atelje.lila@gmail.com ali na na-
slov Društvo Litijski likovni atelje
LILA, CKS 5, 1270 Litija.
Razstave: Mala Lila – Šmartno pri
Litiji, razstavlja v Knjižnici Šmartno
od 10. februarja. Razstava, posvečena
kulturnemu prazniku, je prva samo-
stojna razstava mladih likovnikov iz

šmarske osnovne šole, ki so začeli de-
lati v letu 2010. V skupini ustvarja 10
učenk in učencev pod vodstvom Maje
Šuštaršič. Razstavljajo: Oto Medveš-
ek, Valentina Tomažič, Jan Martinčič,
David Bilbija, Tinkara Meke, Neja
Ajdišek, Jakob Hostnik, Dora Dacar,
Jera Dacar in Benjamin Hostnik.
Razstava je na ogled do 5. marca.
Članica društva LILA Gabrijela
Hauptman razstavlja slike v akrilu v
galeriji Delavskega doma Trbovlje:
Razstavo si lahko ogledate od 16. do
24. februarja 2011. 
V torek, 8. marca, ob 19. uri bo v
šmarski knjižnici odprta razstava li-
kovne skupine LILA, ki bo posvečena
prazniku žensk.
V začetku marca bodo člani LILA
tudi oddali risbe za prvo razpisano
temo Zlate palete 2011. Izbrana dela
bodo na razstavi 25. marca v Rečici
pri Savinji.

Joža Ocepek

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE

Lila
Društvo litijski likovni atelje LILA se
srečuje v Megličevem ateljeju v
Šmartnem, kjer je živahno vsak dan.
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Utihnil je tvoj glas, obstalo je tvoje srce.

Odšel si tja, kjer ni več sonca, luči,

ne bolečine, ki je bila tvoja sopotnica mnogo let.

Odšel si tja, kjer je le mir, tišina.

Le majhna lučka ti gori

in če lučko na grobu upihnil bo vihar

v naših srcih je ne bo nikdar.Nenadoma nas je zapustil
naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

STANE TRPIN
1940 - 9.2.2011

iz Leskovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene pisne in ustne besede sožalja, 
darovane sveče in svete maše. Zahvaljujemo se g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, še posebej pa se 

zahvaljujemo patronažnima sestrama ZD Litija, Tini in Tatjani ter njegovemu osebnemu zdravniku
dr. Nikolaju Benedičiču. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Jožefa, sinova Janez in Robert ter hči Stanka z družinami

ZAHVALA

0332011

Ni te več na vrtu, ne v hiši,

nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob boleči izgubi naše drage
mame, babice, prababice in tašče

FRANČIŠKE LUKANČIČ
21.9.1921 - 8.2.2011

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi župniku g. Frančišku Jerantu

za lepo opravljen obred, pogrebcem, pevcem, trobentaču, organistki in vsem,
ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

0232011

Zgodilo se je
V torek, 1. februarja, smo si ljubitelji
resne glasbe ogledali v ljubljanskem
Cankarjevem domu opero Rusalka, ki
nas je navdušila. V vlogi Rusalke je
nastopila ruska sopranistka Tatjana
Manogarova, v vlogi princa pa slo-
venski tenorist Branko Robinšak, le-
tošnji nagrajenec Prešernovega skla-
da. V februarju smo izvedli tudi dva
rekreacijska pohoda v šmarsko okoli-
co:7.2. v Jazbine in štirinajst dni poz-
neje do Volčje Jame po novi gozdni
cesti, ker je bila pot skozi Rakovnik
preveč blatna. Po dvakrat so se v tem
mesecu sestale tudi vezilje in Šmar-
tinke.

Pripravljamo…
V sredo, 16. marca bo v naši društveni
pisarni od 8. do 9. ure dopoldne mer-
jenje holesterola, sladkorja in krvnega
pritiska; biti morate tešči, prispevek
znaša 3 €.

V torek, 22. marca, vabimo vse člane
na občni zbor v šmarskem kulturnem
domu; vabilo boste prejeli po pošti.
Zadnjo soboto v marcu (26. 3.) bomo
izvedli prvi letošnji planinski izlet;
obiskali bomo Svetega Primoža nad
Kamnikom in Mengeško kočo v bli-
žini Mengša.
V petek, 1. aprila (to ni prvoaprilska
šala) bomo organizirali popoldanski
romarski izlet na Kurešček, kjer boste
lahko prisostvovali sveti maši ob 16.
uri.
V tednu od 4. do 10. aprila vas vabi-
mo na dva krajša rekreacijska pohoda
v šmarsko okolico. V ponedeljek, 4. 4.
se bomo podali po poti Zagorica –
Slatna – Šmartno, v soboto, 2. 4. pa se
bomo udeležili zaključka prireditve –
pohoda Po obronkih jablaniške doli-
ne. Le-ta bo ob dveh popoldne v
Gradišču, mi pa se bomo podali na
pot iz Šmartna ob pol enih skozi
Zgornjo Jablanico.

Bo ris Žužek

Aktivnosti društva upokojencev

V zadnjih januarskih dneh so nas
obiskali člani mešanega pevskega
zbora Svoboda ter literarne skupine s
Pragerskega. V februarju smo obele-
žili slovenski kulturni praznik z na-
stopom mešanega pevskega zbora
DU Litija – Mavrica. Najbolj zani-
miva prireditev za stanovalce pa je
bila prav gotovo predstavitev
Japonske kulture s pesnico, gospo
Seiko Araki Gerl. Gospa Seiko Araki
Gerl nam je oblečena v tradicionalno
oblačilo kimono v prvem delu pred-
stavila mesto Tokyo z njegovimi kul-
turnimi znamenitostmi, v drugem
delu smo prisluhnili njenim občute-
nim pesmim. Pesniško potopisno
predavanje nam je popestril gospod
Herman Čater s prikazom diapozitov
svojih umetniških fotografij, ki so bile
v navdih gospe Seiko pri pisanju
pesmi. 

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev:
8. 3. – pustna povorka učencev OŠ
Šmartno pri Litiji skupaj s stanovalci
doma Tisje ob 9. uri.
8. 3. – proslava ob dnevu žena, nasto-
pajo učenci 4. razredov OŠ Šmartno
pri Litiji.
10. 3. – skupina za samopomoč svoj-
cem stanovalcev obolelih za demenco
»Rožmarin« ob 17.30 uri v fiziotera-
piji.
14. 3. – praznovanje rojstnih dni s
stanovalci  rojenimi v marcu ob 15.
uri v jedilnici, skupaj s svojci.
17. 3. – bralna ura s knjižničarko ob
13. uri, v delovni terapiji.
23.3. – obisk društva diabetikov z na-
stopajočimi ob 16.30 uri , v jedilnici.
Za več informacij vas vabimo, da si
ogledate našo spletno stran:
www.dom-tisje.com.

Novice iz 
doma Tisje

Grad Bogenšperk je eden najpo-
membnejših renesančnih gradov na
Slovenskem in dom Janeza Vajkarda
Valvasorja. V Valvasorjevi grafični de-
lavnici na gradu je nastalo sedem del:
tri umetniška in štiri topografsko-
zgodovinska dela. Na Bogenšperku je
napisal tudi izjemno Slavo vojvodine
Kranjske, ki je tako kot Topographia
Archiducatus Carinthiae antiquae et
modernae completa (Topografija
Koroške) izšla v Nürnbergu. Njegov
opus je za slovensko kulturo in zna-

Zbiranje sredstev za odkup
Valvasorjevih originalnih del

Prireditve v letu 2011
zbrane v knjižici
Že tretje leto zapored je izšla knjižica z naslovom
»Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, v kateri so zbra-
ni dogodki, ki se bodo odvijali v tekočem letu zno-
traj območja Srce Slovenije oziroma v občinah Dol
pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik,
Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šmartno pri
Litji, Trzin in Zagorje ob Savi. Prireditve v naravi
kot v kulturnih ustanovah, likovne in fotografske
razstave, gledališka ustvarjanja, predstavljanje dediščine in folklore, plesne in
glasbene prireditve, rekreacijska in zabavna druženja, kulturni festivali, tradicio-
nalni sejmi, daljši in krajši pohodi ter kmečki prazniki vas vabijo na druženje s
prijatelji, sosedi, znanci in družino. Utrjujmo medsebojne vezi tudi na priredit-
vah! Koledar prireditev v Srcu Slovenije si lahko ogledate tudi na spletni strani
Centra za razvoj Litija www.razvoj.si.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Ni smrt tisto, kar nas loči

in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.

Brez pomena so razdalje,

kraj in čas.

zapustila nas je naša draga mama, stara mama in sestra

ANA MARTINČIČ
6.7.1947 - 22.1.2011

iz Jelše

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste jo obiskovali zadnje dni in jo pospremili na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalja, darovali cvetje,
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi osebju v domu starejših občanov Tisje, kaplanu g. Gregorju

Luštreku za lepo opravljen obred, pevcem zbora Lipa, pogrebni službi in govorniku g. Antonu Dragarju
ter vsem, ki ste nam nudili pomoč v teh težkih trenutkih.

sin Sebastjan z družino

ZAHVALA

0132011

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI -   marec 2011
DATUM URA PRIREDITEV ORGANIZATOR KRAJ

9.3.2011 10:00 PUSTNO RAJANJE: Pogreb pustnega župana, Domačini Jablaniške doline

ločitev Šmartina in Litije ter vrnitev županskega 

mandata županu občine Šmartno pri Litiji

12:00 PUSTNO RAJANJE: Vrnitev županskega Domačini Jablaniške doline in TD Litija Občina Litija 

mandata županu občine Litija

13.3.2011 17:00 Večer ljudske pesmi Pevke ljudskih pesmi KUD FS Javorje KD Šmartno

20.3.2011 10:00 Pojdimo skupaj v pomlad OŠ Šmartno Primskovo

25.3.2011 19:00 Prireditev ob materinskem dnevu Prosvetno društvo Šmartno KD Šmartno

dernae, 1679). Nepričakovano se nam
je ponudila izjemna priložnost, da v
tem letu odkupimo še drugo njegovo
originalno topografijo Koroške
(Topographia Archiducatus Carinthiae
antiquae et modernae completa –
Popolna topografija stare in sodobne
nadvojvodine Koroške, Nürnberg,
1688). Knjigo je v Avstriji našla ga.
Stanka Golob, sodelavka Trubarje-
vega antikvariata, njena cena pa je
10.000,00 eur. 
Vabimo Vas, da se odločite za mecen-
stvo in postanete donator ali sponzor
odkupa in restavriranja knjig, ki so
pomembna sestavina narodove iden-
titete in eden od temeljev našega sa-
mozavedanja
Lahko postanete:
Valvasorjev diamantni mecen (višina
prispevka: 10.000 EUR - odkup knji-
ge v celoti) 
Valvasorjev zlati mecen (višina pri-
spevka: 5.000 EUR)

Valvasorjev srebrni mecen (višina pri-
spevka: 2.000 EUR
Valvasorjev bronasti mecen (višina
prispevka: 1.000 EUR)
Donatorstvo ni obdavčeno, pri spon-
zorskih prispevkih pa vam moramo
obračunati 20 % DDV.
Kot mecen boste javno, skladno s pri-
spevkom, prejeli častni naziv
(Valvasorjev diamantni, zlati, srebrni
ali bronasti mecen). Vaše ime oz. ime
vašega podjetja ali blagovne znamke
bomo trajno zapisali ob razstavitvi
knjige, posredovali ga bomo osred-
njim slovenskim medijem, ga vpisali
na spletno stran Javnega zavoda
Bogenšperk in ob prenovi v katalog
za razstavo odkupljenih in restavrira-

nih del. Prejeli boste tudi pravico do
uporabe fotografij sponzoriranega
dela. 
Potek in izvajanje projekta ter na-
menskost uporabe zbranih sredstev
nadzoruje odbor strokovnjakov iz
Narodnega muzeja Slovenije, Sloven-
skega etnografskega muzeja in
Tehniškega muzeja Slovenije.
Za to akcijo smo se v Javnem zavodu
Bogenšperk odločili zaradi omejenih
finančnih sredstev, ki nam ne omogo-
čajo dopolnjevanja Valvasorjeve dra-
gocene knjižne zapuščine na gradu
Bogenšperk.
Več informacij: JZ Bogenšperk,
info@bogensperk.si 

Joži Vovk, direktorica

nost izjemnega pomena, žal pa se
lahko danes grad ponaša le z dvema
originaloma: Slava vojvodine Kranj-
ske (1689) in Prizorišče človeške
smrti v treh delih (1682). 
Javni zavod Bogenšperk je v sodelo-
vanju z Narodnim muzejem Slove-
nije, Tehniškim muzejem Slovenije in
Slovenskim etnografskim muzejem
pripravili vsebinsko in programsko
prenovo gradu z vzpostavitvijo Valva-
sorjevega središča. Ta načrt zajema
tudi zbiranje, restavriranje in razstavi-
tev vseh njegovih originalnih del in
drugih njegovih dragocenih predme-
tov, ki so se po Valvasorjevi smrti ra-
zgubili po svetu. Zato smo se odločili
za akcijo namenskega zbiranja sred-
stev za uresničitev tega projekta. 
V letošnjem letu bo Ministrstvo za
kulturo, s sodelovanjem Tehniškega
muzeja Slovenije, skrbnika dveh
zbirk na gradu, omogočilo odkup ori-
ginalne Topografije Kranjske
(Topographia Ducatus Carnioliae mo-

Vekov večina dragih je bližina.

Smrt je le združitev na večer.

Zemlja skupno je pribežališče

in poslednji cilj vseh nas, je mir.

Mila Kačič

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, jima prižigate sveče ali pa ju le hranite v svojem spominu.

Vsi njuni

V SPOMIN

Konec meseca bo minilo pet žalostnih mesecev,
odkar je odšla od nas naša draga mami

VIKA SIRK
1929 - 2010

Pridružila se je svojemu dragemu možu

JOŽETU SIRKU
1923 - 2003

ki nas je zapustil konec meseca marca, pred osmimi leti.

0432011



VZGOJA IN ŠOLSTVO, DRUŠTVAMAREC 2011 • ŠT. 3 5

Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s kratico
NVO, so neprofitne, večinoma pro-
stovoljne in prav vse morajo imeti
neko obliko pravne osebe. V Sloveniji
so to društva, ustanove in zasebni za-
vodi.
Zaključna poročila za nevladne or-
ganizacije
Leto 2010 se je zaključilo, pripraviti
je potebno le še zaključne račune.
Društva so zavezana k oddaji letnih
poročil na poenotenih obrazcih do
31. 3. 2011 in sicer preko spletne
aplikacije AJPES. Nepridobitne or-
gnaizacije, kamor sodijo zasebni za-
vodi in ustanove, pa morajo letna po-
ročila predložiti do 28. 2. 2011. Pri
sestavi izkaza poslovnega izida je po-
trebno upoštevati pravilnik, ki opre-
deljuje pridobitni in nepridobitni del
dejavnosti. 
Kljub temu, da so zavezanci, ki so
ustanovljeni za opravljanje neprido-
bitne dejavnosti (društva, zasebni za-
vodi in ustanove) oproščeni plačila
davka, morajo v vsakem primeru
obračunati in plačati davek od prido-
bitne dejavnosti. Obvezna je oddaja
obračuna davka od dohodkov prav-
nih oseb. Rok za oddajo tega obrazca
je najpozneje do 31.3.2011 in sicer
izključno v elektronski obliki preko
sistema e-davki. Za vstop v sistem e-
davki vse pravne osebe potrebujejo
digitalno potrdilo oz. si morajo uredi-
ti pooblastilo. 
Več informacij o pripravi in oddaji le-
tnih poročil najdete na spletni strani
www.srce-me-povezuje.si.
Dnevi usposabljanj za NVO 2011
Pridobite ključna znanja za uspešno
vodenje nevladne organizacije (dru-
štva, zasebnega zavoda, ustanove) na
Dnevih usposabljanj za NVO, ki se
bodo odvijali med 11. in 13. 3. 2011 v
Centru Harmonija v Mengšu. Skozi
pester program delavnic in predavanj
se boste usposobili za pravilno vode-
nje vaše organizacije od sklicevanja
sej, vodenja računovodstva, oddajanja
poročil, pridobivanja sredstev skozi
razpise in s pomočjo fundraisinga do
učinkovitega komuniciranja preko
različnih medijev. Udeležba na do-
godku, ki ga organizira Stičišče NVO
osrednje Slovenije, je brezplačna za
vse predstavnike društev, zasebnih
zavodov in ustanov iz osrednje
Slovenije s predhodno e-prijavo na
dogodek. Dodatne informacije in e-
prijavo najdete na spletni strani
www.srce-me-povezuje.si. 
Vljudno vabljeni!

Stičišče NVO – servis za društva
Odprimo svoja vratanovinarjem in
gospodarstvenikom
Stičišče NVO osrednje Slovenije
skupaj z ostalimi stičišči in CNVOS
v okviru pobude MOJA DRUŽBA
še naprej spodbuja krepitev sodelova-
nja med NVO in drugima sektorje-
ma. Z letošnjo kampanjo se osredo-
točamo na sodelovanje z mediji in
gospodarstvom, saj tako novinarji kot
tudi podjetja še ne poznajo NVO
sektorja in vseh dejavnosti, ki jih dru-
štva, zasebni zavodi in ustanove opra-
vljajo. 
Novinarjem bomo delo v NVO pri-
bližali tako, da jih bomo povabili da
en dan preživijo z vami, pri vaših de-
javnostih v organizaciji. Novinarji
bodo o preživetem dnevu v NVO
pripravili prispevek. S sodelovanjem,
v tej akciji si lahko povečate prepo-
znavnost, medijsko pokritost in boljše
stike z mediji.
Sodelovanje med podjetji in NVO še
vedno temelji predvsem na donacijah
in sponzortstvih, le redko takšno sod-
leovanje preraste v partnerstvo pri iz-
vajanju aktivnosti ali v ponujanju sto-
ritev NVO podjetjem. Z željo po iz-
boljšanju sodelovanja med podjetji in
NVO bomo le tem ponudli možnost
»teambuildinga« v NVO.
Zainteresiranim NVO bomo skupaj s
strokovnjaki pomagali pripraviti
teambuilding programe in jih pove-
zati s podjetji. 
Vse zainteresirane NVO vabimo, da
nam javite svoj interes sodelovanja v
akcijah do 30.4.2011 na elektronski
naslov info@srce-me-povezuje.si.
Pošljite opis svoje organizcije in dela,
ki bi ga novnar opravljal oz. bi ga sku-
pina podjetnikov lahko opravila.
Pozorni bodite na to, da bo delo po-
vezano z vašim osnovnim poslan-
stvom in primerno za novinarja oz.
skupino.
Več infomracij o poteku akcij najdete
na spletni strani www.srce-me-pove-
zuje.si.

Izvajanje projekta TWINFOS
V okviru projekta Twinfos  nudimo
nevladnim organizacijam in občinam
osrednje slovenske regije možnost
navezovanja stikov (pobratenja) z ro-
munskimi organizacijami  in občina-
mi. Seznaniti vas želimo z evropskim
programom  Evropa za Državljane, ki
sofinancira mednarodne projekte kot
so  srečanja  državljanov pobratenih
mest  in konkretne projekte organi-
zacij civilne družbe, ki imajo namen
izboljšati ozaveščenost o evropskih
zadevah. Za dodatne informacije smo
vam na voljo preko elektronske pošte
barbara@drustvo-geoss.si.

Zbrala in uredila Tjaša Bajc,
Stičišče NVO osrednje Slovenije

Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Litija - Šmartno se je 29.
januarja 2011 udeležilo 7. prvenstva v
veleslalomu v Smučarskem centru v
Cerknem 12 naših veteranov. Tek -
movali so na smučarski progi Lom 4.
Iz vseh združenj je bilo 241 veteranov
in veterank. Poleg njih so tekmovali
tudi veterani Sever, veterani sloven-
skih častnikov. V posameznih katego-
rijah je naše združenje doseglo solid-
ne rezultate.

Športno društvo Dole je za naše dru-
štvo OZVVS Litija-Šmartno pripra-
vilo in izvedlo interno tekmovanje v
veleslalomu za veterane 05. februarja
2011  na smučišču Hlače na Dolah.
Tekmovanja se je udeležilo 20 vetera-
nov, tekmovalo pa jih je 14 in sicer v
dveh kategorijah. (moški mlajši in
starejši). V skupini starejših  je zasedel
prvo mesto Igor Medved, drugi je bil
Martin Marolt in tretji Rado Po -
glajen. V skupini mlajših je bil prvi

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOVVOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA-ŠMARTNO

Aktivnosti veteranov v začetku leta 
Andrej Bajc, drugi Ivan Medvešek in
tretji Zdravko Obreza. Po končani
tekmi so jim za dosežena mesta po-
delili medalje. 
Naši veterani so se udeležili 26. tradi-
cionalne prireditve v središču Slo -
venije, ob slovenskem kulturnem
prazniku, ki je bila v nedeljo, 6. fe-
bruarja 2011 ob 13.30 uri pred pom-
nikom GEOSS, kjer je bil izveden
krajši kulturni program. Slavnostna
govornica je bila ministrica za kulturo
Republike Slovenije Majda Širca.
Območno združenje Zgornja Go -
renjska in Območno združenje ZSČ
je 8. februarja organiziralo 9. pohod
spomina in prijateljstva v Vrbo. Tega
pohoda smo se udeležili tudi veterani
iz našega združenja. Vseh pohodni-
kov je bilo 459. Ob 7.30 uri smo se
zbrali pri Srednji gostinski in turisti-
čni šoli v Radovljici, od koder smo se
podali na 16 km dolgo pot skozi
Radovljico do Lancovo – Bodešče in
na Bled do Prešernovega spomenika,
kjer je bila krajša proslava. Pozdravila
sta nas župan občine Bled in pred-
sednik ZVVS Janez Pajer. Pevski
zbor iz Radovljice je zapel nekaj
pesmi, učenci domače osnovne šole
pa so imeli krajši recitat. Pot smo na-
daljevali skozi Bled – Zasip do Vrbe,
kamor smo prispeli ob 13.00 uri, kjer
smo se udeležili proslave ob kultur-
nem prazniku. Slavnostni govornik je
bil predsednik DZ Pavel Gantar. Po
proslavi smo se z avtobusom vrnili v
Radovljico, kjer so nas pogostili s
toplo hrano in pijačo. Franci Mali

Za še en lep dogodek v mesecu kultu-
re je poskrbela šmarska knjižnica. V
četrtek, 10. februarja, je  pripravila
predstavitev nove knjige priznane
slovenske mladinske pisateljice, do-
mačinke, Nejke Omahen, z naslo -
vom Oh, ta kriza. Novo zgodbo, svoje
pisateljsko delo in življenje je avtorica

Predstavitev knjige in razstava

Gradnja otroškega igrišča
Med šolskimi počitnicami so se pričela nadaljevalna dela pri izgradnji otroškega
igrišča. Začetna zemeljska dela so se opravila že jeseni, v februarju pa so izvajal-
ci postavili podporni zid. Igrala, ki so v skladu s projektom predvidena za posta-
vitev, so že kupljena in čakajo v skladišču. Predvidevamo, da bo gradnja končana
do konca aprila.

Albert Pavli

Šola nekoč
Letošnji slovenski kulturni praznik
smo na šmarski šoli počastili s pred-
stavitvijo projekta Šola nekoč. Šest-
najst učencev 9. razreda je raziskovalo
podobo šole v treh različnih zgodo-
vinskih obdobjih. Najprej so se po-
učili o tem, kako je izgledala šola v

Regijska in šolska
tekmovanja
Na regijskem tekmovanju iz angle-
škega jezika za 9. razrede sta Neža
Kokalj (9. a) ter Jakob Pevec (9. b)
dosegla 43 od 46 možnih točk in do-
segla srebrno priznanje, za kar jima
iskreno čestitamo. Za uvrstitev na
državno tekmovanje je bilo potrebnih
44 točk. Prav tako čestitamo za uspe-
šno sodelovanje Joni Brodar (9. a) in
Žanu Kaštigarju (9. c). 

Maja Pavlin

Na regijskem tekmovanju iz sloven-
ščine za Cankarjevo priznanje je
Danijela Sitar (8. c) osvojila srebrno
Cankarjevo priznanje. Tudi Eva
Burja (9. b) je bila uspešna, saj sta ji
do srebrnega priznanja zmanjkali le
dve točki. Čestitke obema!

Andreja Vukovič

V četrtek, 17. 2. 2011, je potekalo šol-
sko tekmovanje iz geografije.
Najvišje število točk je dosegla učen-
ka Špela Smrekar, ki se je tudi edina
uvrstila na območno tekmovanje.
Poleg nje pa sta bronasto priznanje
prejela še Ana Poglajen in Matevž
Možina. Vsem iskreno čestitamo,
Špeli pa želimo še dobro uvrstitev na
območnem tekmovanju, ki bo konec
marca. Sonja Marin

predstavila v sproščenem pogovoru s
knjižničarko; nekaj  vprašanj pa so ji
zastavile tri devetošolke, Neža
Kokalj, Jona Brodar  in Eva Med -
vešek. Te so prebrale tudi kratke
odlomke iz nove knjige. Literarni
večer je spremljalo odprtje likovne
razstave Male LILE. Skupino sesta-
vljajo mladi, nadarjeni likovni ustvar-
jalci s šmarske šole: Jera in Dora
Dacar, David Bilbija, Valentina
Tomažič, Oto Medvešek, Jan Mar -
tinčič, Neja Ajdišek, Tinakara Meke,
Jakob in Benjamin Hostnik. Razstava
je pisana in vesela - takšna, kot so
ustvarjalci. Njihovo delo usmerja
Maja Šuštaršič, tudi nekdanja učenka
naše šole.

Danica Sedevčič

Prešernovem času, to je pred natanko
200 leti. V šolskem letu 1810/11 je
namreč naš največji pesnik začel obi-
skovati osnovno šolo v Ribnici.  V
šolo so takrat hodili samo dečki, strog
nemški učitelj pa ni skoparil s kazni-
mi. Čez 100 let, okoli leta 1910 - so
ugotovili učenci - šola ni bila nič
manj stroga. Le da so jo takrat že obi-
skovala dekleta in da so smele pouče-
vati tudi ženske. Z namišljenim ča-
sovnim strojem so učenci preskočili

še 50 let in se znašli v obdobju okoli
leta 1960. Takrat je v Šmartnem že
raslo novo šolsko poslopje, gradnja pa
je zastajala zaradi pomanjkanja de-
narja. Krivec za hitro dokončanje
gradnje je bil močan potres, ki je po-
škodoval staro šolo in od decembra
leta 1963 šmarska mladež nabira uče-
nost v šoli na Pungrtu. Zbrano gradi-
vo, pripovedi nekdanjih učencev, vtise
z obiska v Slovenskem šolskem mu-
zeju in številne stare predmete, pove-
zane s šolo, so učenci strnili na prire-
ditvi in priložnostni razstavi.

Danica Sedevčič
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Sobota, 5. 2. 2011 ni bila samo lepa in
sončna, temveč tudi uspešna za naš
domači klub taekwondo klub Šmart-
no – Litija, saj je 9 naših borcev uspe-
šno zastopalo klub na dobrodelnem
hrvaškem tekmovanju, kjer je nasto-
palo okrog 500 borcev iz Hrvaške,
Slovenije, Srbije, Bosne in Kosova.
Naš Domen Pirc je prepričljivo poka-
zal, da je vreden, da zastopa slovensko
kadetsko reprezentanco in s takimi
rezultati ima veliko možnosti, da se
udeleži evropskega kadetskega prven-
stva, ki bo poleti 2011. Pohvaliti bi
bilo treba tudi Tadeja Pirca ter
Patricijo Zupan, saj bi se lahko z več
takimi nastopi tudi ona dva začela
spogledovati z reprezentanco. Sicer

pa smo spet dokazali, da lahko maj-
hen klub uspešno zastopa občino, saj
nas zelo dobro poznajo v celi bivši
Jugoslaviji.  Že naslednji teden, v so-
boto, 12. 2. 2011 čaka nekaj naših
borcev še močnejši turnir M-2, kjer
bodo naši lahko dobili še več izkušenj,
saj ima vsaka borba, dobljena ali izgu-
bljena, svoj pomen. 
Rezultati:
Zupan Patricija kadetinja A -47 kg 1. mesto
Pirc Domen kadet B -49 kg 1. mesto
Tomažič Miha senior A -74 kg 2. mesto
Pirc Tadej mlajši kadet -33 kg 3. mesto
Doblekar K. Ivonne kadetinja A -51 kg 3. mesto
Matoz Patricija kadetinja A +59 kg 3. mesto
Rozina Sara kadetinja B -47 kg 3. mesto

Tekmovali sta še Rozina Aleksandra in Strmljan Maja.

Plemeniti taekwondo 
turnir Zaprešić

Kot že nekaj sobot zaporedoma,
taekwondo klub Šmartno – Litija ni
počival, temveč se je v Vrbovcu, 12. 2.
2011, udeležil že tradicionalnega tek-
movanja M2, ki se ga naš klub udele-
ži vsako leto. To tekmovanje je na
Hrvaškem po rangu eno izmed mo-
čnejših, ker so za člane na tekmova-
nju tudi denarne nagrade. S tem pri-
vabijo res dobre in kvalitetne borce.
Klub se je udeležil tekmovanja s štiri-
mi kadeti ter enim članom. Miha
Tomažič je bil tokrat v vlogi trenerja
ter tekmovalca. Naša dva dobro
znana brata Pirc, Domen ter Tadej,
sta kljub močni konkurenci osvojila
odlični tretji mesti. Iz Hrvaške so se
vsi borci ter starši vrnili dobre volje v
pričakovanju domačega turnirja, ki
bo v Šmartnem, 5. marca 2011.
Sodelovalo bo veliko tekmovalcev ter
nasprotnikov iz Hrvaške, tako da
bodo naši imeli še veliko možnosti,
da jim vrnejo za polfinalne in finalne
poraze, ki so jih naši utrpeli na
Hrvaškem. Pohvala naši ustaljeni
ekipi borcev, ki nas zastopa na tek-
movanjih, ter staršem, ki jih pri tem
podpirajo in spremljajo na tekmah.

Taekwondo klub Šmartno - Litija 

Brez počitka

Ob svetovnem dnevu mladinske lite-
rature in rojstnem dnevu H. C.
Andersena, bomo v Knjižnici Litija
pripravili pravljično uro z Darinko
Kobal, ki bo 5. aprila ob 18. uri.
Predavanje o reinkarnaciji bodo pri-
pravile Dora in Jana Debeljak ter
Barbara Škarja. Predavanje bo 14.
aprila ob 19. uri v Knjižnici Litija.
April je mesec, ko se veliko govori o
knjigi, zaradi mladinskega in medna-
rodnega dneva knjige, slovenskih
dnevov knjige, zaključka bralne znač-
ke… Prav zaradi tega se bomo v tem
mesecu več posvetili knjigam, v sode-
lovanju z JZ KC Litija pripravljamo
srečanje z Markom Pavliho, v sodelo-
vanju z JZ KC in Zavodom Dežele
Kranjske pa predstavitev prvega pre-
voda Slave Vojvodine Kranjske. 

Aleksandra Mavretič

Nejka Omahen in Oh, ta kriza!

V šmarski knjižnici smo 10. februarja
2011, predstavili novo knjigo Nejke
Omahen z naslovom Oh, ta kriza!
Nejka Omahen je še vedno nadvse
priljubljena avtorica mlajše generacije,
srečanja z njo so vedno iskriva in
polna optimizma.
Kako ustvarja kot učiteljica, kdaj ter
kaj jo spodbuja pri pisanju in v življe-
nju nasploh, so  pomagale ugotavljati
tri učenke zadnjega razreda šmarske

osnovne šole, ki so prebrale tudi nekaj
zanimivih odlomkov iz knjige. Pripra -
vila jih je mentorica Danica Sedevčič.
Z Nejko se je pogovarjala Majda Jurič
Sirk. Ob Nejkinem literarnem večeru
smo odprli razstavo Male LILE, mladi
likovniki so ustvarjali pod budnim
očesom mentorice, Maje Šuštaršič.
Učenci so za sodelovanje prejeli zahva-
le, podelila jih je predsednica LILE,
Joža Ocepek.  

Mesec marec, ženski mesec
Kar navadili smo se, da marec poime-
nujemo tudi ženski mesec. Dan žena
in materinski dan nas spomnita na
naše mame, žene, dekleta, tete, se-
stre,…, ki nam lepšajo dneve in ži-
vljenje. Prav zato se bomo teh trenu-
tkov spomnili tudi v obeh naših
knjižnicah. V torek, 8. marca smo se
srečali z ustvarjalci LILE in ob tem
pripravili še pesniški večer, razstava
bo na ogled ves mesec. 
V knjižnici Litija pa bosta z nami
gostji, profesorica slovenščine in bi-
bliotekarka Mirana Likar Bajželj in
prof. lik. umetnosti , Metka Pepelnak.
Pisateljica Mirana Likar Bajželj je v

lanskem letu izdala prvo knjigo,
Sobotne zgodbe. O svojem delu je
spregovorila v intervjuju na spletni
strani:
http://www.airbeletrina.si/knjiga/in-
tervju, kjer lahko med drugim prebe-

rete: »Všeč so mi tudi kakšni stari iz-
razi, ki niso knjižni, jih pa še kako
uporabljamo. Zdi se mi, da na primer
Srbi s tem sploh nimajo nobenih
težav, mi Slovenci pa. Ne vem, kaj bi
o mojih zgodbah rekla kakšna zagre-
ta slovenistka. Čeprav po  Čefurjih
najbrž ni nobenih zadržkov več. Zdi
se mi, da taki izrazi jezik bogatijo.
Sama tudi rajši poslušam pripovedo-
valca, ki uporablja take izraze. Izrazi
so del pripovedovalca, del zgodbe, ki
ne more biti drugačna oziroma bi bila
drugačna, če jih ne bi bilo.
Očitno pa ti izrazi zelo ugajajo tudi
bralcem, ker mi zelo veliko ljudi reče:
»Pa kako ste napisali ravno mojo
zgodbo! Jaz sem se v tej zgodbi našla
ali našel.« Zmeraj sem presenečena,
ko na kakšnem literarnem branju
pride kakšna stara gospa, vsa objoka-
na – to se mi je na primer zgodilo v
Šiški – in mi reče: »Vi sploh ne veste,

Predavanje 
Mirana Juvančiča

Miran Juvančič se je s soprogo Majdo
leta 2006 odpravil na potep po Južni
Ameriki. Z motorjem sta prepotovala
del celine, ki s svojo zgodovino in pe-
strostjo obiskovalca ne pusti ravno-
dušnega. Vtisi iz Argentine in Čila:
Buenos Aires, Andi, Atacama,
Santiago, Patagonija…, vam bodo
približali nekaj kotičkov. Vabljeni na
potopis Južna Amerika, ki bo v
Knjižnici Šmartno, v četrtek, 31. 3. ob
19. uri. 

Univerza za tretje življenjsko
obdobje v marcu pripravlja: 
V petek, 4. 3. ob 17. uri, predavanje zeliščarja Jožeta Kukmana, v knjižnici
Šmartno. V sredo, 16. 3. ob 17. uri bo prva kreativna velikonočna delavnica s
Klavdijo Širca, v Knjižnici Litija. V četrtek, 24. 3. ob 10. uri se bodo srečali člani
Kulturne dediščine. V četrtek, 31. 3. ob 17. uri lahko prisluhnete predavanju o
homeopatiji, predavala bo dr. Katarina Glas, v knjižnici Litija. Kuharstvo v OŠ
Šmartno bo 14. 3. ob 17. uri, v OŠ Gradec pa 16. 3. ob 17. uri. 

April, bogat s
prireditvami

kaj sem jaz doživljala, ko ste vi to
brali. Kako vi to veste!« Nasploh mi
veliko ljudi reče, da so kar veliko jo-
kali, ko so brali to knjigo. Kako do
tega pride, kakšen tok steče čez te
besede – to pa ve lutkar tam zgoraj,
jaz pa ne.«
Včasih za kakšno knjigo izvemo po
naključju, zgodbe Mirane Likar
Bajželj morajo do bralca na »usmer-
jen« način in ne po naključju. Zato
vas vabimo na srečanje z nagrajenko
Onine zgodbe, nagrajenko Air
Beletrine, Mirano Likar Bajželj, ob
tem bomo odprli razstavo Metke
Pepelnak. Njena zadnja dela so ho-
logramski zapisi, kjer je recikliran
papir v vlogi slikovnega nosilca in
samostojni predmet ustvarjanja.
Vesolje je hologram. Najmanjši delec
vsebuje ZAPIS matrice celotnega
vesolja. Obe umetnici bosta z nami v
torek, 15. 3. ob 19. uri, v Knjižnici
Litija. Vsem ženskam čestitamo ob
njihovem mesecu, dan praznovanja
naj izberejo same!

Dom Društva invalidov je postal pre-
majhen za obe Društvi invalidov in
diabetikov, zato so v obeh društvih
iskali nove rešitve. Po tehtnem pre-
misleku sta se društvi odločili, da
bosta ostali na isti lokaciji. Dosedanji
Dom invalidov bo razdeljen na dva
dela, ki ga bosta Društvi ločeno upo-
rabljali. V dosedanji obliki bo ostalo
tudi balinišče.
Novogradnja MDI Litija bo posta-
vljena na zemljišču v smeri železniške
postaje. Zemljišče meri 526 m2 in je
last Občine Litija . Občina je dru-
štvu, dodelila stavbno pravico za ob-
dobje 99 let. Nova zgradba bo zgraje-
na v dveh etažah na površini 140 m2 v
eni etaži za kar že imajo gradbeno
dovoljenje. Zgradba je postavljena

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Vztrajnost poplačana

tako, da bo oddaljena 4 metre od so-
sedov, kar je skladno z zakoni. Začeli
so z izkopom in odvažanjem materia-
la. Nadaljevali bodo z zidavi in pred-
videvajo, da bo objekt zgrajen do tre-
tje gradbene faze v letu 2011.
Iščejo še nova sredstva , do sedaj sta
jih zagotovila Občina Litija in MDI
Litija. Ivan Godec

Aktiv delovnih invalidov
V okviru projekta »Z edukacijo do
socialne vključenosti invalidov v ži-
vljenje« bomo v mesecu marcu pričeli
z izvajanjem fizioterapevtke vadbe
(točen datum bomo določili v dogo-
voru z fizioterapevtko na uvodnem
predavanju). Vadba bo prilagojena

glede na specifiko zdravstvenih težav
posameznika oz. skupine. Cena 60
minutne vadbe znaša 10 € na osebo.
Za člane MDI Litija – Šmartno je
prispevek 5 €, ostalo bo krilo društvo
in socialnih programov.
Pred začetkom vadbe bo potekalo
uvodno predavanje o telesni aktivno-
sti in izvajanju fizioterapevtske vadbe
(predstavljena bo tudi Sakriakalna in
Bownowa terapija), in sicer v sredo 
3. marca, v Knjižnici Litija ob 16.30
uri. Predavateljica bo fizioterapevtka
Barbara Šepetavc. 
Za fizioterapevtsko vadbo je prostih
še 6 mest. V kolikor bi se želeli udele-
žiti vadbe, nam to sporočite do 28. fe-
bruarja na tel. 01 89 81 284 ali gsm:
031 676 768. Pišete pa nam lahko
tudi na e-naslov:
pomoc.inv.litija@gmail.com .
Vse, kateri ste se že prijavili za osno-
vni računalniški tečaj, katerega izvaja
IC Geoss, obveščamo, da se bo tečaj
zaradi številnih prijav, ponovno izva-
jal v mesecu septembru 2011.

Tina Cirar
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Nič več zadnji!
Po premoru se je v februarju nadaljevala 1. slovenska rokometna 
liga (1. SRL), kjer so rokometaši RD Šmartno Herz Factor banka 
prikazali boljšo igro in dosegli nekaj pomembnih točk. Premagali so 
Ormož in Slovenj Gradec, izgubili pa proti Ribnici, Kopru in Gorenju.

Najprej so odšli v Ribnico, kjer so ce-
lotno srečanje lovili gostitelje, na
koncu pa so se uspeli približati. Poraz
s 28:30 je prinesel tudi nekaj pozitiv-
nih stvari: »Domačini so celo tekmo
prevladovali na koncu pa smo se
uspeli nekoliko približati. Opazen je
napredek v naši igri. Med premorom
smo dobro trenirali in spremembe so
že vidne,« je po tekmi povedal Marko
Simončič, najboljši strelec Šmartnega
v prvenstvu.
Sledila je domača tekma s favorizira-
nim Koprom, ki je prvič gostoval v
Šmartnem pri Litiji. Domači roko-
metaši so dobro odigrali tekmo in v
20. minuti tekme tudi povedli z
11:10. Koprčani so nato nekoliko po-
begnili, a so se Šmarčani uspeli pribli-
žati, na koncu pa izgubili le za dva za-
detka, 29:31. To je bil lep obet pred
težko tekmo z Ormožem.
Trener Jaka Keše se je zavedal po-
membnosti tekme: »Razmišljati mo-
ramo zgolj o sebi in zaigrati izključno
na zmago. Zavedamo se, da je Ormož
zelo kvalitetna ekipa, ki ima dolgo
prvoligaško kilometrino ampak dru-

gače preprosto ne gre.« Ormož je
doma na tesni tekmi s 27:25 prema-
gal Šmartno, tudi v 19. krogu 1. SRL
pa se je zmage veselila domača ekipa.
Šmarčani so imeli večino tekme nekaj
golov prednosti, ob koncu tekme pa
so se po zaslugi gostujočega vratarja
Čudiča znašli v zaostanku (24:27). Z
dobrim zaključkom tekme so se pri-
bližali in v zadnjem napadu prišli do
zmage, ko je dobro akcijo uspešno za-
ključil Simončič. Slavili so s 30:29 in
veselje ob drugi prvenstveni zmagi je
bilo nepopisno. »Uspelo nem je reali-
zirati tisto česar smo sposobni. V na-
daljevanju nam je kar nekaj težav
povzročal razpoloženi Grega Čudič.
Veseli me, da so fantje v odločilnih
trenutkih obdržali trezno glavo, odi-
grali tako dobro končnico in na
koncu zasluženo zmagali,« je bil po
tekmi zelo zadovoljen trener Keše.
Na gostovanju v Velenju so rokome-
taši Šmartnega doživeli pričakovan
poraz. Sicer so pokazali korektno
predstavo, a je bila vodilna ekipa
prvenstva zanesljivo boljša. Igralci
Gorenja so zmagali s 30:22, tekma pa

je Šmarčanom služila bolj kot pripra-
va na pomemben obračun s Slovenj
Gradcem.
Trener Keše je bil pred derbijem ekip
z dna prvenstvene lestvice pazljiv:
»Pričakujemo zelo težko tekmo. Gre
za derbi z dna lestvice, zato točke šte-
jejo dvojno. Obljubljamo boj, boj in
še enkrat boj. Samozavest se je neko-
liko dvignila, s tem pa se je povečala
tudi sproščenost igralcev. Po težkem
pripravljalnem obdobju je bila zmaga
proti Ormožu dobra potrditev našega
truda.« Dobro formo so Šmarčani
potrdili proti Slovenjgradčanom.
Domači rokometaši so dobro začeli
tekmo in povedli z 2:0, oba zadetka je
prispeval Simončič. V nadaljevanju so
gostitelji še povišali prednost. Izkazal
se je novinec v ekipi Alen Markovič
(o njem nekaj več besed v naslednji
izdaji), ki je dobro izkoristil prve
igralne minute v rdečem dresu. saj je
poskrbel tudi za najvišjo prednost v
prvem polčasu, v 29. minuti je zadel
za 14:8. V drugem delu igre Šmarčani
med 41. in 51. minuto niso uspeli do-
seči zadetka, predvsem zaradi razi-
granega vratarja Jelena. Na srečo pa
so prejeli le dva gola, tako da so imeli
do konca tekma dovolj prednosti.
Veselili so se zmage s 24:21 ob tem
pa so na lestvici prehiteli Slovenj
Gradec in se znebili zadnjega mesta.
Zadnji dve zmagi sta dobra popotnica
za nadaljevanje prvenstva. Šmartno se
bo v končnici borilo za obstanek v 1.
SRL, kjer jim bo vsaka priborjena
točka prišla še kako prav. Kot ste že
prebrali se je klub okrepil z Alenom
Markovičem, pred tekmo z Gorenjem
pa je odšel tretji vratar Aljaž Pavlič.
Šmartno za Slovanom na desetem
mestu zaostaja za tri točke, kar bi s
podobnimi predstavami, ki so jih po-
kazali na zadnjih tekmah, v končnici
lahko nadoknadili. Pridite torej spod-
bujati naše rokometaše na domače
tekme in tudi na gostovanja ter jim
tako vsaj malo pomagajte obstati v naj-
kakovostnejši slovenski rokometni ligi.

David Jakopič

Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno že vrsto let organizira zimovanje za otroke
in družine ne Treh kraljih na Pohorju. Kljub letošnji slabi zimi smo se tudi to-
krat podali k Jakcem, kjer smo bili prijetno presenečeni, saj so umetno zasnežili
vse proge, zato sta delovali obe vlečnici. Tudi o gneči, ki so jo napovedovali me-
diji, ni bilo ne duha ne sluha. Udeleženci – letos jih je bilo več kot 50 – smo bili
večinoma Šmarčani, nekateri pa so bili tudi od drugod. Otrok je 37 in ti so bili
naša glavna skrb. Zanje je bila organizirana šola smučanja in po želji tudi deska-
nja na snegu. V treh različnih zahtevnostnih skupinah smo preživeli pretežni
del dneva na snegu. Vsi začetniki so letos že drugi dan osvojili tudi vožnjo z vle-
čnico, na kar so bili posebej ponosni. Alpsko smučanje smo popestrili še s san-
kanjem na vrečah, s tekom na smučeh in s krajšimi pohodi. Preostali čas je bil
namenjen počitku, druženju in klepetu, družabnim igram, pa tudi za ogled fil-
mov in  risank se je našel čas. Vsak večer smo bili zaradi polnega dne prijetno
utrujeni,  a smo se vsak večer veselili naslednjega.
Kot vedno doslej smo bili zelo zadovoljni z bivanjem v penzionu Jakec. Prijazno
osebje in dobra hrana dodata piko na i našemu zimovanju. Letos pa so nas pri-
čakale tudi obnovljene sobe z novim pohištvom in sanitarijami.
Lepo smo preživeli nekaj počitniških dni, vsi skupaj pa smo se odločili, da se
bomo na Pohorje še vrnili.

DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO

Zimovanje Trije Kralji 2011

Mesec februar za plezalce predstavlja
pripravljalno obdobje, vendar se po-
časi že začnejo aktivnosti, ki prinašajo
prve rezultate. Plezanje v skali je
možno na primorskem, kjer so ob to-
plih dnevih brez burje, tudi pozimi
prijetne temperature. V Mišji Peči
smo najprej opravili skupni klubski
trening, ki je bil prvi v skali za večino
naših tekmovalcev v letu 2011. Že
dan prej pa je Miha Jarm splezal
svojo prvo smer z oceno 8a+ v letu
2011. Med zimskimi počitnicami sta
se za tri dni v Mišjo Peč na kratke
priprave odpravila Miha In Karin
Tomažič. Prvi je potrdil dobro formo
v tem delu sezone, saj je preplezal
svojo prvo smer z oceno 8b, Mrtvaški
Ples. Karin se je prav tako približala
svojim najtežjim vzponom v skali, saj
je preplezala smer z oceno 7c, Flash
Dance. 
V januarju se je začela tudi Vzhodna
liga 2011. Tekmovanje je namenjeno
predvsem tistim, ki se s športnim ple-
zanjem šele spoznavajo, tekmovalci z
licenco, pa jih vzamejo kot priprave
na tekmovanje za državno prvenstvo.
Najboljše rezultate je za DPČ dose-
gla Tinkara Meke, ki se je udeležila
dveh tekem in obakrat zmagala.
Ostali tekmovalci so dosegli še nekaj
uvrstitev na stopničke. Bine Meke je

Uspehi plezalne sekcije DPČ Šmartno
V mesecu februarju, ki za plezalce predstavlja pripravljalno obdobje, so člani PS DPČ
Šmartno dosegli dobre rezultate v skali in tudi na tekmovanjih Vzhodne lige.
Omeniti velja prvo preplezano smer z oceno 8b za Miha Jarma in DPČ ter dvakratno
zmago Tinkare Meke na Vzhodni ligi.

v najmlajši kategoriji cicibanov dose-
gel 2. in 7. mesto, David Brčan je z
nastopom na eni tekmi osvojil 9.
mesto. Rebeka Brčan je v kategoriji
cicibank osvojila 2. mesto, v isti kate-
goriji, pa je Leja Jesenšek na dveh
tekmah dosegla 7. in 8. mesto. V ka-
tegoriji mlajših dečkov nas zastopa
Žan Ilar, ki je bil na dveh tekmah 16.
in 18. V kategoriji starejših deklic
brez licence nastopa Tjaša Jesenšek,
ki je na prvi tekmi osvojila 3. mesto
na drugi pa je bila 4. V kategoriji sta-
rejših deklic z licenco je Veronika
meke nastopila na eni tekmi in za-
sedla 4. mesto, prav tako sta na eni
tekmi nastopila v kategoriji starejših
dečkov z licenco Urh Tomažič, ki si je
priplezal 7. mesto in Domen Brčan,
ki je dosegel 9. mesto. Vzhodne liga
se bo nadaljevala v mesecu marcu, do
konca lige pa so na sporedu še štiri
tekme. 

Jernej Peterlin 

Miha Jarm, Rodellar, Španija

foto: Štefan Wraber

Začetni tečaj športnega 
plezanja za odrasle in mladino

nad 15 let
Plezalna sekcija DPČ Šmartno organizira začetni tečaj šport-
nega plezanja za odrasle in mladino nad 15 let, ki bo potekal
v marcu in aprilu 2011. Začetek bo v četrtek, 17. marca 2011,
ob 19.30 z uvodnim sestankom in 1. predavanjem, zaključek
pa konec aprila z zaključnim plezalnim izletom. Tečajniki na
koncu z uspešno opravljenim tečajem pridobijo naziv
pripravnik športnega plezanja. in s tem znanje za plezanje in
varovanje v vseh polraztežajnih zavarovanih smereh z ureje-
nimi 

Prijave in dodatne informacije so mogoče prek e-pošte:
info@drustvoprosticas.si in na tel.:  031 697-961.

Slovenska ženska floorball reprezen-
tanca se je udeležila kvalifikacij za sve-
tovno prvenstvo, ki jih je letos gostila
Poljska, v kraju Rakoniewice od 2. 2.
2011 do 6. 2. 2011. Pot je bila dolga in
naporna, tako da so si naše reprezen-
tantke vzele dan odmora pred začet-
kom kvalifikacij. Nastanitev v motelu
XXI wieki je bilo dokaj komično do-
živetje, saj nas je že takoj na vhodu
»premamil prijeten vonj« kuhinje. A
vdali smo se v usodo, morda je bilo
drugje še slabše, za kar se je na koncu
izkazalo, da ni res. Tudi kasnejša doga-
janja v motelu so bila neprijetna in so
metala slabo luč na organizatorje tur-
nirja, saj se kljub našim pritožbam,
niso odzvali, pa tudi če so se, ni vpliva-

lo na izboljšanje storitev motela. Naša
dekleta so se dobro in hrabro spopad-
le z nasprotnicami na turnirju.
Delovale so zelo homogeno in suve-
reno. Njihova igra, ne glede na rezul-
tate, ki so jih dosegale, je presenetila
mnoge kritike in novinarje, ki so
spremljali ta turnir. Tudi vodje drugih
ekip, so hvalili naša dekleta. Na vsaki
tekmi so dajale od sebe vse, dušo in
srce in se levje borile na parketu dvo-
rane Arena v Rakoniewicah. Vzdušje
v ekipi je bilo odlično, kljub porazom,
so dekleta spodbujala druga drugo in
tako ponesle vsakič nek poseben tim-
ski duh, ki ga mora človek resnično
doživeti, da začuti, kako kakor eni bije
njihovo srce za čim boljšo uvrstitev in

Slovenska florball reprezentanca
na kvalifikacijah za SP na Poljskem

zmago na vsaki tekmi. Že samo dej-
stvo, da je bila Tanja Matijašević pro-
glašena za najboljšo vratarko kvalifi-
kacij, nam pove, da je bila naša ekipa
zrela in srčna. Poleg nje so izstopale
vse igralke. Tudi mlajši, ki so na tem
turnirju dosegli svoj prvi reprezen-
tančni gol (Urška Debevec, Katja
Jadrič). Posebej pa so moramo po-
hvaliti tudi vsa ostala dekleta, ki so
prikazale odlično igro, le v določenih
trenutkih se je pokazalo, da imajo v
rokah in nogah premalo odigranih
srečanj, prekratke priprave in premalo
moči, saj je naše državno prvenstvo
krajše, z dolgimi pavzami, ki pa bi jih
lahko zapolnili z reprezentančnimi
pripravljalnimi treningi in tekmami.
Posebej pa bi se vsi radi zahvalili naši
dragi Lidiji, fizioterapevtki, ki je
imela z našimi dekleti ogromno dela
in čudežne roke, ter Benjaminu Bajcu
za nesebično pomoč iz tribun in seve-
da pomoči pri delu z dekleti in vode-
nju reprezentance na tem turnirju, ter
našima zvestima navijačema, ki sta s
svojim glasnim skandiranjem, pregla-
sila celo dvorano Arena.
Po zadnjem pisku sirene v Rako -
niewicah smo se odločili, da bomo s
tem delom nadaljevali, ekipo posku-
šali obdržati v enakem sestavu, po-
skušali pridobiti v reprezentanco tudi
še nekaj dobrih mladih igralk in pri-
praviti za njih program dela do na-
slednjih kvalifikacij. In poskusiti v
letu 2013, ko bodo zopet kvalifikacije
za svetovno prvenstvo, poseči po uvr-
stitvi za napredovanje do tako želene-
ga svetovnega prvenstva.  
Naj končamo s sloganom, s katerim
so se dekleta bodrila na vsakem sreča-
nju in tudi drugje:
Vse za eno, ena za vse, Slovenija!

Reprezentanca Slovenije: od leve proti desni stojijo: Božidar Zupančič (vodja repre zentance), Nela Mlinar, Karin
Žaubi, Slavica Ferkolja, Marjetka Pirc, Kristina Šifrar, Tanja Alič, Saša Kržič, Blaž Fras (trener reprezentance) čepijo:
Lidija Bijol (fizioterapevtka), Urška Debevec, Ana Pristavec, Polona Drašler, Anamarija Košir, Simona Dolinar (kape-
tanka reprezentance), Katja Jadrič.Ležita vratarki: Laura Žaubi, Tanja Matijašević (najboljša vratarka turnirja)



FEBRUAR 2011 • ŠT. 28 ŠPRTI, DRUŠTVA, OGLASI, OBVESTILA

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

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Hrbtna ali notranja stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV Cenik zakupa oglasnega prostora

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. marca 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.

Občni zbor PD Litija
Vse člane in prijatelje društva vabimo na
OBČNI ZBOR PD LITIJA, v nedeljo, 20. 3. 2011
ob 11.uri, v planinskem domu na Jančah.

Pregledali bomo opravljeno delo v prete-
klem letu in sprejeli program za letošnje.
Občni zbor pa je predvsem priložnost za pri-
jateljsko druženjein obujanje spominov.Vsi
udeleženci bodo prejeli tudi glasilo društva
Prusik.
Vabljeni !

PD Litija

ak va rel: Pa vel Smo lej

Pohod poteka po poteh po katerih je
Franc le dva meseca pred smrtjo vodil
svoj zadnji izlet v okviru planinske
sekcije DU. Vse na tem pohodu je po-
vezano s spominom na Franca.
Dnevnik pohoda je oblikovan  enako
kot dnevnik pohoda na Tisje,saj je bil
Franc vse do smrti vodja tega pohoda
in je zanj tudi oblikoval dnevnik in
značke. Tudi priznanja za sodelovanje
na Štrusovem pohodu se podeljujejo
po enakem zaporedju kot pri pohodu
na Tisje. Na ovitku dnevnika je risba
šopka zvončkov, delo Pavla Smoleja.
Ta risba je krasila naslovno stran gla-
sila litijskih planincev Prusika,ki so ga
člani društva prejeli na občnem zboru
na Jančah v aprilu 1996, le nekaj ur
pred Francevo smrtjo.
Zvončki so tako simbol tega pohoda.
Ne le, da so na dnevniku,značkah in
plaketi,temveč smo jih na vseh dose-
danjih pohodih našli tudi v naravi,
našli smo jih tudi takrat,ko je bila po-
vsod snežna odeja,v bližini Okla pa je
bilo pod napol podrtim deblom toliko
kopnega,da so ven pokukali ti prvi
znanilci pomladi.
Petnajst pohodov je že lep jubilej, zato
je vodja pohoda Marjan Jug predla-
gal, upravni odbor društva pa potrdil,
da ga počastimo s krajšo slovesnostjo.
Ta je potekala pred rojstno hišo Jurije

Vege v Zagorici. Tukaj smo se pohod-
niki vedno ustavili, saj se po strmem
vzponu iz Senožet prileže čaj in še kaj
za zdravje. 
Zbranim je spregovoril Mirko Kaplja,
dolgoletni prijatelj Franca Štrusa, danes
pa predsednik litijskega odbora Zveze
združenj borcev za vrednote NOB.
Spregovoril je o povezavi med planin-
skim pohodom in slovesnostjo, ki na
isti dan poteka na Oklem. Pevci pla-
ninske sekcije DU pod vodstvom
Jožeta Kukovice, okrepljeni s Francijem
Jančarjem in Andrejem Štritofom, so
zapeli nekaj ljudskih in partizanskih
pesmi. Tatjana Jug je za vse udeležence
spekla orehove buhteljčke. 
Po dobrodošlem počitku so pohodni-
ki nadaljevali pot pod obronki
Murovice. Med potjo smo udeleženci
imeli še prav prisrčno srečanje z
oskrbnikom planinskega doma na
Jančah, Tonetom Slejkom. Pred svo-
jim vikendom nas je pogostil že lani,
le da takrat še nihče, niti on sam, še ni
videl, da bo naš novi oskrbnik. Do
Oklega smo prispeli še pred začet-
kom slovesnosti. Ta je posvečena spo-
minu na 72 padlih borcev Kamniško-
Zasavskega odreda. Tudi letos se je
slovesnosti udeležilo zelo veliko ljudi.
Kot običajno so na zaključku pohoda
v Ihanu za rojstni dan zapeli Viktorju

15. Štrusov pohod
Aprila bo minilo petnajst let od smrti vsestranskega litijskega planinca Franca Štrusa
in zadnjo februarsko soboto smo se litijski planinci podali na 15. spominski planinski
pohod Franca Štrusa.

vzpon proti Križevski vasi

Pohoda so se tudi letos udeležili Štrusovi:
Gašper Turniški, Tina, Iztok, Miha Štrus,
Tjaša, Demi in Nataša Vrhovec.

Čebeli, ki je pohod vodil prvih 10 let.
Pohod je lepo uspel, zato nasvidenje
naslednje leto! Borut Vukovič

PLANINCI VABIJO

19. 3. Šmohor-Kotečnik planinska sekcija DU
19. 3. Gora Oljka sekcija Sava
26. 3. Gračišče-Lačna planinska sekcija DU
26. 3. Vremščica družinski izlet
2. 4. pohod po obr. Jablaniške doline pl. sekcija DU
9. 4. Kamni vrh-Grmada planinska sekcija DU
16. 4. Vrhniška planinska pot sekcija Sava
16. 4. Sv. Lovrenc nad Zabreznico planinska sekcija DU

Računovodske storitve 
Davčno svetovanje 
Izredno ugodne recesijske cene

Za nove stranke prvi mesec brezplačno 

AKCIJA

Ermac d.o.o.
Na gričku 1
1270 Litija 

Tel.: 01/89-80-470
GSM:  041/616-832
E-mail:  ermac.litija@siol.net
URL: http://www.ermac.si/

Po lanskih lepih rezultatih naši tekmovalci spet težko pričakujejo začetek tek-
movanj v motokrosu v bližajoči se novi sezoni. Vsi so zavzeto trenirali, seveda
glede na vremenske in finančne zmožnosti. V zimskem času, ko trening na slo-
venskih progah ni možen, so obiskovali motokros proge v Italiji in na
Hrvaškem. Tako, da upajo na dobre rezultate. 
Prva tekma bo že 27. marca v Vrtojbi ter naslednja 10. aprila v Slovenskih
Konjicah. Na njih bodo iz našega kluba sodelovali Matej Žvan in Matej
Kimovec v razredu R1, Gašper Adamlje v R2 open, Tomi Kastelic v R2, Jaka
Završan v R85 ter Benjamin Vuk in Maja Šketelj v razredu R65.
Zelo veseli bomo vsake moralne podpore. V ta namen bo za ogled tekem organi-
ziran avtobusni prevoz, tako za člane kluba, kot vse ljubitelje motokrosa. Prijavite
se lahko pri Alešu Zajcu na gsm številko: 041 631 079. Se vidimo!

MOTO KLUB ZAI

PP Motokros 2011 

19. februarja je v Celju potekalo dvo-
ransko člansko prvenstvo v atletiki,
katerega se je udeležil tudi Martin
Gradišek. Osvojil je odlično 2. mesto,
naslov državnega prvaka je zgrešil za
pičle 3cm, tako je primat ohranil ak-
tualni in večkratni državni prvak
Andrej Batagelj. Martina najbolj ve-
seli, da je ponovno izboljšal svoj oseb-
ni rekord v dvorani, ki sedaj znaša
15.44 m. To pa je kar najboljša popo-
tnica za poletno sezono, ki se prične
16. aprila. S. H.

Martin državni
podprvak

Nudimo vam kvalitetne storitve:
- odvajanje meteornih voda in izdelava drenaže,
- planiranje terena,
- izkop manjših dreves in grmičevja,
- tlakovanje dvorišč, parkirišč, poti itd.

Martin Grom s.p.
Vintarjevec 25 B
1275 Šmartno pri Litiji

Gsm: 041 741 - 871

Izkopi in zemeljska dela z MiNI BAGROMIzkopi in zemeljska dela z MiNI BAGROM


