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Potreben je določen čas, da vidimo,
katere odločitve v našem življenju
lahko nosijo etiketo »življenjske«.
Odločitev za samostojno šmarsko ob-
čino je v luči pretečenega desetletja
gotovo takšna. 
Najbrž mi ni treba posebej poudarjati,
da je življenje po takšnih odločitvah
vedno lahko; spomnite se na svoje
osebno življenje: ko ste šli na svoje, ko
ste gradili dom, ko ste potegnili rez v
odnosu do kakšne osebe … Čas, ki
takšnim odločitvam sledi, ni vedno
rožnat, poti niso uhojene, a vi vseeno
veste, da ste se prav odločili. Odločili
ste se pravilno, ker ste po sprejeti
odločitvi pomirjeni s seboj, ker veste,
da ste vajeti usode prevzeli v svoje
roke. To pa je pri človeku zelo po-
membno dejstvo. 
Sam sem pred desetimi leti v strahu
pričakoval novega odločanja o samo-
stojni občini, saj sta bila za nami
spodletela poskusa. Ko sem pred
dnevi klepetal z znanko, mi je le ta
povedala, da je bila takrat v podobnih
okoliščinah – a zelo osebnih: pričako-
vala je svojega prvega otroka. Koliko
podobnosti, simbolizma sem nenado-
ma začutil med tema dvema zgodba-
ma: strah pred negotovostjo, pred ne-

štetimi preizkušnjami, vpraševanje o
sposobnostih, zmožnostih…  A ven-
dar globoko v sebi kljub strahovom
veš, da je odločitev prava.
7. aprila 2002 je v tretje uspel referen-
dum za samostojno občino, po jesen-
skih volitvah je v letu 2003 zaživela
nova občina. Začetek ni bil prav obe-
taven, saj smo bili po razdružitvi z li-
tijsko občino obremenjeni s precejš-
njimi finančnimi zadolžitvami (prizi-
dek k domači osnovni šoli). Naša
zgodba ima kljub temu kar nekaj ve-
selih prigod (pridobitev), nekaj pa je
tudi grenkih vložkov – žal se je v svetu
prav v času, ko bi se moralo tudi nam
po nekaj letih obrniti na boljše, poja-
vila splošna ekonomska kriza in tudi
nas precej zaznamovala. 
Ob zaključku tega razmišljanja, bi
vam rad rekel, da je bila odločitev v
letu 2002 življenjska in bi se pod njo
znova in znova podpisal. V tistem
času smo bili morda malo preveč
idealistični, vendar nas je prav ideali-
zem povezoval in dajal polet: voljo
spreminjati stvari na bolje. 
V času desetletja te naše življenjske
odločitve nam vsem želim, da bi si
znova zmogli želeti isto. 

Milan Izlakar

O REFERENDUMU PRED 10 LETI…

Življenjske odločitve

Stopite korak višje in si
zagotovite  lepši jutri!

Želite postati
vzgojitelj predšolskih otrok

strojni tehnik
ekonomski tehnik
logistični tehnik

In potem seči še višje in postati
inženir strojništva

organizator socialne mreže 
ekonomist

Izobraževalni center Geoss, Litija vabi odrasle
na informativni dan za vpis 

v srednješolske in višješolske programe.

KDAJ: sreda, 23. maj ob 17. uri
KJE: Izobraževalni center GEOSS

Trg na Stavbah 8a, Litija
Več na:  www.ic-geoss.si

Tel: 01/8980 570

Po vzoru šmarskih vezilj, ki so s pre-
lepimi oltarnimi prti ozaljšale farno
cerkev ob lanskem prazniku sv. Mar -
tina, so svoje moči združile tudi žen-
ske iz štangarskega konca. Za cerkev
sv. Antona Padovanskega v Veliki
Štangi so izdelale več kot 21 metrov
prtov, izvezenih v tehniki rišelje.
Osem vezilj je delo opravilo v manj
kot dveh mesecih in ob velikonočnih
praznikih je cerkev že zasijala v lepoti
belih vezenin. Pohvala velja vsem pri-
zadevnim veziljam, ki so kljub večne-
mu pomanjkanju časa ure in ure potr-
pežljivo sukale šivanke s tenkimi
nitim in izdelale prte, ki so ponos cer-
kve in kraja. Pohvaliti moramo tudi
gospo Štefko Fašing, ki je narisala na
blago vse vzorce in pomagala vezi-
ljam s strokovnimi nasveti. 

D. S.

Vezeni prti za 
sv. Antona

Skrivnosti imajo otroci najraje in zato
tudi tako radi poslušajo zgodbe, pra-
vljice in basni - v njih je vse mogoče.
Vzgojiteljice jim poskušamo s pripo-
vedovanjem pravljic ter drugih literar-
nih del razvijati zmožnost domišljij-
ske rabe jezika. Otroci se s književno
osebo velikokrat tudi identificirajo. 
Razmišljanje in iskanje še dodatnih
virov informacij o zobeh in ustni hi-
gieni je s svojimi obiski v vrtcu spod-
budila medicinska sestra ga. Romana
Jerele – Beba. V knjižnici so si otroci
skupine Čebelice izposodili zelo po-
učno slikanico o zobni vili. Nova spo-
znanja so takoj prenesli v prakso in že
naslednji dan medicinsko sestro tudi
oni poučili, kaj se dogaja v ustih ter
kako in zakaj nastane karies. 
Večletna praksa je pokazala, da za
obisk zobozdravnika ni nikoli prezgo-
daj. Strokovne delavke smo se odloči-
le, da letos kar pet skupin vrtca obišče
zobozdravnika v Zdravstve nem domu

Zobna vila – Zobovilka je razkrila
skrivnost zdravih zob

Litija. Otroški zobozdravniki dr.
Vesna Stoilovska, dr. Georg Bolis in
dr. Duško Musi nas podpirajo v priza-
devanjih, da bi otroci spoznali njih,
njihovo delo in ordinacijo v prijetnih
okoliščinah, obdani s prijatelji in si
tako nabrali tudi čim več pozitivnih
izkušenj – takrat, ko ne boli! Ob
našem obisku so otrokom prijazno
razkazali ordinacijo, opremo in pripo-
močke. Čarobno moč ima aplavz, za
pogumno vožnjo z zobozdravniškim
stolom in za še pogumnejše razkazo-
vanje zob zobozdravnikom. 
Pripravljenost za sodelovanje, poziti-
vna komunikacija in profesionalen
odnos obrodi obilne sadove na krajši
in daljši rok. Vsi neposredni in po-
sredni udeleženci v projektu »Zdravje
v vrtcu« se teh uspehov zelo veselimo.
Še enkrat hvala vsem za sodelovanje.

vodja projekta: 
Alenka Smuk Dušak, dipl. vzg.

Glasbena šola Litija-Šmartno je 26. marca 2012 v dvorani Kulturnega centra
Litija zopet pozdravila novo pomlad z nastopom najmlajših učencev šole.
Predstavili so se najrazličnejši instrumentalni solisti, glasbeni sestavi v zanimi-
vih kombinacijah instrumentov, otroški pevski zbor šole in najmlajši glasovi
učencev glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Program so zelo
popestrile zanimive točke mladih plesalcev različnih starosti, tako so se predsta-
vili najmlajši učenci baleta in sodobnega plesa. Ogledali  smo si lahko tiste  s
prvimi organiziranimi in strukturiranimi plesnimi gibi, pa tudi tiste, ki imajo
več  plesnih izkušenj. Pomlad je z glasbo in gibom ta večer zares priplesala in
posijala v naš vsakdan. Ana Šimenc, prof.

Pozdrav pomladi na glasbeni šoli

Za majski potopis so v Knjižnici
Litija izbrali navdušena popotnika,
Tino Grčar in Matjaža Pirnata.
Predstavila bosta Madagaskar, ki se
jima je med afriškimi državami še
posebej vtisnil v srce. Čeprav sta pre-
potovala že dobršen košček sveta, bi
rada delila svoje navdušenje nad tem
otokom. Na osemmesečnem potova-
nju po Afriki sta obiskala otok, ki je
poseben, drugačen, reven in čudovit.
Otok, kjer se zdi, da se je čas ustavil
mnogo let nazaj. Izvedeli boste vse o
potovanju po odmaknjenih, ne turi-
stičnih krajih južnega dela otoka in
prisluhnili neverjetnim zgodbam, ki
jih piše težko življenje malagaškega
ljudstva. Potopis bo 29. maja ob 19.
uri v Knjižnici Litija. 

Zadnji potopis pred počitnicami

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU MAJU
Dogodek Datum Ura Lokacija

Družabne igre: CATAN ČETRTEK 10. 5. 17.00 MC Litija

Razstava - »Poklon diplomantkam veziljskega oddelka ČETRTEK 10. 5. 18.00 Knjižnica Šmartno

Šole za umetno obrt v Ljubljani

Zaključek sezone OTROŠKIH MATINEJ: TIKA TAKA – Kaličopkovo gledališče SOBOTA 12. 5. 10.00 Kulturni center Litija

Koncert ob župnijskem dnevu: SOBOTA 12. 5. 19.00 Cerkev sv. Nikolaja Litija

Zbor sv. Nikolaja, Nikolajev otroški zbor in Župnijski mladinski pevski zbor sv. Nikolaja

Kino kokošnjak: podnebne spremembe PONEDELJEK 14. 5. 18.00 MC Litija

Koncert:  »OŠ Gradec poje« PONEDELJEK 14. 5. 18.00 Kulturni center Litija

PRAVIČNA TRGOVINA – okrogla miza TOREK 15. 5. 16.00 MC Litija

13. Festival PROSTOVOLJSTVA SREDA 16. 5. 9.00 Ljubljana

12. tradicionalno srečanje DU Litija in DU Tabor Maribor ČETRTEK 17. 5. 9.00 Prostori Ribiške družine Litija

JEJMO LOKALNO – okrogla miza ČETRTEK 17. 5. 16.00 MC Litija

Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno ČETRTEK 17. 5. 18.30 Kulturni center Litija

Moj svet, razstava – Aljoša Ravbar PETEK 18. 5. 18.00 MC Litija

EX-TEMPORE SOBOTA 19. 5. 9.00 do 18.00 MC Litija

Kuharska delavnica – Italijanske mini pice SOBOTA 19.5. 15.00 MC Litija

14. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja NEDELJA 20.5. 15.00 GEOSS - Spodnja Slivna

Potopis: PEKING, Kristjan Adamlje - Denis TOREK 22.5. 18.00 MC Litija

Okrogla miza: Mladinski center danes in v prihodnosti ČETRTEK 24.5. 18.00 MC Litija

Iskanje izgubljenega zaklada SOBOTA 26.5. 16.00 MC Litija

UNIKAtija, tržnica unikatnih izdelkov SOBOTA 26.5. 16.00 MC Litija

MC – ROJSTNODNEVNI PROGRAM ZA MLADE SOBOTA 26.5. 18.00 MC Litija

RAJ MLADOSTI – koncert mladih rock, jazz skupin SOBOTA 26.5. 20.00 MC Litija



Smo podjetje z 22 letno tradicijo
in bogatimi izkušnjami zaposlenih
na področju računovodstva
za samostojne podjetnike, podjetja,
društva in kmetije.
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Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024.
Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Člani uredniškega odbora: Jože Grdadolnik (tehnični urednik), Karmen Sadar
Izdajatelj, grafična priprava in tisk: Preprinta d.o.o., Ižanska 318, Ljubljana
e-mail: martinov.glas@preprinta.si
Sedež uredništva: Kidričeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Naklada: 1700 izvodov 
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011) in 11. člena Pravilnika o do-
deljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.
89/07) in objavlja naslednji

Javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2012

1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2012 v okvirni višini
do 21.000 EUR iz proračunske postavke 11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu«.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
• naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in

jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj,
perutnine in kuncev.

• prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadov-
njakov, vključno z jagodišči.

• nakup in postavitev mrež proti toči.
• naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
3. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev 
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva  - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proiz-
vodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kmetijske površine v občini Šmartno pri Litiji in so vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev. 
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu.
4. Omejitve za pridobitev sredstev
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2012, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
5. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID,
telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od

50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.
6. Pogoji za dodelitev sredstev
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v si-

stem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upošte-

vane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija name-
njena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih zem-
ljišč po GERK-ih.

7. Finančne določbe 
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stro-

škov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodar-
stva, se intenzivnost pomoči lahko poveča za 10%;

• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
8. Dodatna merila za ocenjevanje
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
9. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vla-
gatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje
pogojev za pridobitev proračunskih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.
10. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 1. 8. 2012.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo “NE ODPIRAJ – JAVNI RAZ-
PIS NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2012”, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmart-
no pri Litiji.
11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen
Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Datum: 23.4.2012
Številka: 321-01/2012 Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
(Uradni list RS, št. 108/2011) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013
(Uradni list RS, št. 89/07) in objavlja naslednji

Javni razpis 
za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2012

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, so v okviru proračunske
postavke 11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v
višini do 5.000 EUR za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposa-
bljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sej-
mov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in
spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z
izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stro-
škov. 
3. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osno-
vne podatke - naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično
številko, številko računa in ime banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca,
• letni finančno ovrednoten program, 
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
• reference o izvajanju programa,
• izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz

državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede
vir in višino sredstev.

4. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri
Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva
dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za
ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračun-
skih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s
pogodbo.
5. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 1. 8. 2012.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa
se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni
strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo
“NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA PODPORA 2012”, na
naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
6. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci
dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-
770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh
www.smartno-litija.si

Datum: 23. 5. 2012
Številka: 321-01/2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04-ZVKSES, 47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08, 62/2010-ZUPJS, 87/2011), 2. odstavka 23.
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09, 81/11), v zadevi javnega razpisa št. 361-2/2011, z dne 22.12.2011, za oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem, objavlja

prednostno listo 
upravičencev za najem neprofitnih stanovanj,

sproščenih oz. pridobljenih v letu 2012

Zap. št upravičenec Št. točk
1 Maja Jereb 403
2 Karel Bučar 383
3 Uroš Dobčnik 233
4 Simon Dobčnik 233
5 Adrijana Tomažič Grošelj 190

Stanovanja se bodo dodeljevala po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve,
odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti in števila sproščenih oz.
pridobljenih neprofitnih stanovanj v letu 2012.

Številka: 361-2/2011
Datum: 01. 05. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine
Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 108/2011)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov letovanja otrok 

iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2012 

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno
pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja
otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let. 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, mate-

rialne in prostorske pogoje za izpeljavo  načrtovanih
programov,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članari-
ni, če so registrirani po Zakonu o društvih,

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji
morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so program le-
tovanja za otroke iz občine Šmartno pri Litiji opravljale že
v preteklih letih.
4. Osnovna merila za izbor
• kvaliteta in raznolikost programa, jasno opredeljeni cilji

in uporabniki,
• sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,
• finančna konstrukcija oz. vrednost programa,
• reference.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR kot določa
Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2012.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti po-
rabljena v letu 2012  za programe za katere so bila dodelje-
na.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do
8. 6. 2012 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmart-
no pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali
osebno v tajništvu Občine do 14. 6. 2012 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako
»NE ODPIRAJ – sofinanciranje programov letovanja
2012«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
• oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljeni in
• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahteva-

nih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki
bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne
bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolni-
mi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v
roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne
bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni
po odpiranju predlogov. Z izbranimi  predlagatelji progra-
ma bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na sple-
tnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v
zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji,
soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-
litija.si;

Štev.: 551-002/2012
Datum: 23. 4. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmart-
no pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011) in 11. člena
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007
– 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) in objavlja naslednji

Javni razpis 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v

letu 2012

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, so
v okviru postavke 11224209 »Podeželska združenja”,
zagotovljena sredstva  v višini do 6.000 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s po-
dročja kmetijstva v letu 2012.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetij-
stva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do
sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2012.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s po-
dročja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od na-
slednjih pogojev:
• sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot

tretjina registriranih članov društva z območja občine
Šmartno pri Litiji

• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost
društva usmerjena na območje občine Šmartno pri
Litiji in je v interesu Občine Šmartno pri Litiji.

4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi,
ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigo-
sana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva,
sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, tele-
fonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko,
navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transak-
cijskega računa in naziv banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in doku-
mentacija:
• Dokazilo o registraciji društva
• Seznam članov društva iz občine Šmartno pri Litiji
• Poročilo o delu v preteklem letu
• Letni finančno ovrednoten program dela
• Izjava o točnosti navedenih podatkov
• Izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še

ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega prora-
čuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in vi-
šino sredstev.

5. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji
lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna po-
jasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potre-
bno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje po-
gojev za pridobitev proračunskih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sred-
stev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
6. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 1.8.2012.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz na-
daljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveš-
čeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Toma -
zinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti,
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojni-
ce z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z
označbo “NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELO-
VANJE DRUŠTEV 2012”, na naslov: Občina Šmartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zain-
teresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri
Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-
mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih
straneh www.smartno-litija.si.

Datum: 23.4.2012
Številka: 321-01/2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

13. seja Občinskega sveta Občine
Šmartno pri Litiji
Svetniki so se dne, 19. 4. 2012 zbrali
na svoji 13. redni seji. 
Najprej so se seznanili s predlogom
Lokalnega energetskega koncepta
(kraj še LEK), ki je strateško-izvedbeni
dokument občine za obdobje 10 let.
Poleg načinov bodoče oskrbe z ener-
gijo vključuje tudi ukrepe za učinkovi-
to rabo energije, soproizvodnjo toplo-
te in električne energije ter uporabo
obnovljivih virov. Svetniki so predlog
LEK-a sprejeli, po potrditvi s strani
Ministrstva za infrastrukturo in pro-
stor pa svetnike čaka sprejetje le-tega.
Svetniki so obravnavali in sprejeli pred-
log cene socialno varstvene storitve

pomoč na domu, ki jo izvaja Dom
Tisje. Cene tudi v prihodnje ostajajo
nespremenjene, tako, da znaša cena za
uporabnika še naprej 3,80 EUR na efe-
ktivno uro, občina pa za vsako uro do-
plača 11,39 EUR. Med razpravo je bila
podana pobuda, da je občane potrebno
spodbuditi k uporabi te storitve in jim
jasno sporočiti, da sredstev, ki jih obči-
na namenja za doplačilo, ne bo potre-
bno vrniti. Občina je namreč po zako-
nu občanom dolžna sofinancirati ko-
riščenje te socialno varstvene storitve.
Svetniki so brez daljše  razprave spre-
jeli še zaključni račun proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto
2011, sklep o ukinitvi javnega dobra
in posamični program razpolaganja s
stvarnim premoženjem.

Novice in obvestila z občinske uprave

Letošnji občinski kviz smo izvedli že
v spomladanskem delu, in sicer v ne-
deljo, 25. marca, v kulturnem domu v
Šmartnem.
Mladi gasilci so se izkazali tako v od-
govarjanju na teoretična vprašanja o
gasilski zgodovini, požarni preventivi
in o ostalih gasilskih temah kot tudi v
praktičnem delu, kjer so imeli oprav-
ka z orodjem in vozli. Pri vsem izka-
zanem znanju pa so potrebovali tudi
nekaj sreče. 

Dosegli so naslednje rezultate:
Pionirji:

Kostrevnica 529,93 točke
Jablanica 528,40 
Šmartno              507,14 
Štangarske Poljane 482,01 

Mladinci:
Kostrevnica 553,38 točke
Jablanica 526,21
Primskovo 524,25
Vintarjevec 522,95
Štangarske Poljane 500,62
Javorje 481,38

Pripravniki:
Šmartno 463,78 točke
Liberga 451,27
Primskovo 432,73
Javorje 367,98

Najboljši dve ekipi iz kategorije sta se
uvrstili na regijski kviz, ki je potekal

Kviz GZ Šmartno 31. marca na Osnovni šoli Toma
Brejca v Kamniku. 
Pionirji iz Jablanice so dosegli 4.
mesto, iz Kostrevnice 5. Mladinci iz
Kostrevnice so zasedli 4. mesto,
Jablančani 13. Pripravniki z Liberge
so dosegli 6. mesto, šmarski pa 10.
Čestitke vsem udeležencem za dose-
žene rezultate.

GZ Šmartno

Zgodilo se je:
Požari:
23. 3. ob 20.59 so zagorele saje v
dimniku stanovanjske hiše v naselju
Račica. Posredovali so gasilci PGD
Šmartno in Štangarske Poljane, ki
so zadušili požar in nadzirali okoli-
co dimnika. Škoda na objektu ni
nastala.
Onesnaženje naravnega okolja:
5. 4. ob 11.30 so bili gasilci PGD
Kostrevnica s strani centra za obveš-
čanje pozvani, da pregledajo del
Kostrevniškega potoka, kjer naj bi
prišlo do pogina rib. Pristojne službe
so ugotovile, da je zaradi spiranja
betona pri gradnji novega mostu
prišlo do pogina rib v potoku v dol-
žini približno 300 metrov. Pristojne
službe so poginule ribe odstranile.  
Drugo:                                                                                                                                                        
V času od 20. 2. 2012 do 20. 4. 2012
so gasilci PGD Šmartno opravili 15
prevozov pitne vode in PGD Ko -
strev nica 15.

GZ Šmartno
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,  objavlja na
podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011): Namero o oddaji v najem na podlagi
javnega zbiranja ponudb za poslovni prostor v poslovnem objektu na naslovu
Staretov trg 12 v Šmartnem pri Litiji.

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradno list RS, št. 86/2010) in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

Javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet javnega zbiranja po nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja v najem poslovnega prostora, v izmeri 21,60 m2, s souporabo hodnika
v izmeri 50,30 m2 in sanitarij v izmeri 4 m2, ki se nahaja v pritli čju poslovne-
ga objekta, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, stoječem na parc. št. 81,
k.o. Šmartno (ID 1847). Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje
mirne poslovne dejavnosti. 
3. Obdobje sklenitve pogodbe: najemna pogodba za poslovni prostor se bo
sklenila za obdobje 5 let od dneva podpisa pogodbe.
4. Varščina: ponudbi je potrebno prilo žiti potrdilo o vplačani varščini v višini
treh mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na transakcijski račun Občine
Šmartno pri Litiji, št.: 0139401 00000 193, z navedbo »Plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb – poslovni prostor Staretov trg 12«. Znesek varščine
se ne obrestuje. Uspelemu ponu dniku bo varščina obračunana pri najemnini,
neuspelemu pa vrnjena v roku 15 dni od izbi re najugodnejšega ponudnika.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi ponu dnik predloži ponudbo in elementi, ki
naj jih ponudba vsebuje:
• na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so

drža vljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ozi-
roma imajo se dež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da so re-
gistrirani za opravljanje poslovne ali društvene dejavnosti,

• izhodiščna najemnina znaša 90,80 € mesečno (brez DDV).
• najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati obratovalne stroške, stroške

rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
ter stroške zavarovanja objekta. Vse obveznosti naje mnika začnejo teči z
dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z
opravljanjem dejavnosti,

• najemnik mora skleniti najemno po godbo v roku 15 dni po prejemu pis-
nega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema od-
stopil. V tem prime ru zapade varščina v korist najemodajalca.

Pisno ponudbo je potrebno predložiti v skladu s pogoji tega javnega zbiranja
ponudb, in si cer s:
• podatki o ponudniku;
• ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne

najemnine;
• dokazilom o registraciji za opravljanje poslovne ali društvene dejavnosti:

fizične osebe – potr dilo o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljan-
stvu ali kopijo osebnega doku menta; pravne osebe – izpis iz sodnega regi-
stra;

• pooblastilom, overjenem pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po
poobla ščencu;

• potrdilom o plačilu varščine;
• potrdilom pristojnega davčnega ura da, da ima ponudnik poravnane davke,

pri spevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi. Potrdilo ne sme biti
starejše od 8 dni od datuma prijave na razpis.

Ponudba je popolna, če vsebuje vse zahtevane elemente tega javnega zbiranja
ponudb. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po preje-
mu po nudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
6. Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk
glede na merila:
• ponujena najvišja najemnina 100 točk,
7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 28. 05.
2012 do 11. ure, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2,
1275 Šmartno pri Litiji, z oznako: »Ne odpiraj – Ponud ba – Javni razpis za
oddajo poslovnega prostora v najem«. Na hrbtni strani ovoj nice se navede
polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 29. 05. 2012 ob 12. uri,
na Občini Šmartno pri Litiji- sejna soba. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od dneva od piranja ponudb.
8. Občina Šmartno pri Litiji si pri držuje pravico, da lahko na podlagi tega
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravne ga posla brez obrazložitve in od-
škodninske odgovornosti.
9. Vsa pojasnila lahko zainte resirani ponudniki dobijo na občinski upravi
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, od
po nedeljka, do petka, med 8. in 12. uro po tel. 01/8962 802 – Jurij Klepec.
Ogled poslovnega prostora je možen ob predhodno dogovorje nem terminu.

Številka: 363-3/2012
Datum: 24. 04. 2012

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Zbor članov
Medobčinsko društvo invalidov občin
Litija in Šmartno pri Litiji je v petek
16. marca imelo redni letni zbor čla-
nov. Udeležilo se ga je osemdeset čla-
nov in gostov. Predsednik društva
Miro Vidic je v uvodu poročal o delu
Društva v letu 2011. Povedal je, da je
naloga predsednika društva, da zago-
tavlja pogoje za nemoteno delovanje.
Osnova delovanja je in bo tudi v bo-
doče temeljila na prostovoljcih, ki so
pogoj za nemoteno delovanje društva,
seveda pa brez pomoči strokovnega,
finančnega in administrativnega kad -
ra dejavnosti v takšnem obsegu in ka-
kovosti ne bi mogli izvajati. To pa je
povezano s stroški, ki jih rešujemo s
pomočjo javnih del, evropskih projek-
tov in Občine Litija.
Pojasnil je tudi zaplete, pri izgradnji
doma. Trenutno je v izdelavi dopol-
njena študija Ižiniringa za vode, na
podlagi  katere bomo vsaj po obljubah
na ministrstvu za okolje in prostor
pridobili pozitivno soglasje za nada-
ljevanje gradnje. Naša želja , da bi v
tem letu dogradili pritlično etažo no-
vega doma in jo začeli uporabljati je-
seni. Poudaril je, da gre veliko zasluga
za naš razvoj Občini Litija.

V nadaljevanju so poročali še pred-
stavniki organov društva o: finančnem
poročilu, socialnem delu, o delu za
šport in rekreacijo, za gospodarjenje in
o poročilu nadzornega odbora. Zbor je
ugotovil, da je Društvo uspešno poslo-
valo in dobilo tudi pohvalo Nadzor -
nega odbora. 
Na zboru članov, pa smo izvolili tudi
člana IO,  g. Mirka Kapljo, ki je zame-
njal pokojnega Ivana Godca.
Razpravo je začinil Predsednik dru-
štev invalidov Trbovlje s pripombami
na trenutne politične, ekonomske in
socialne razmere v Sloveniji.
Prisotni gosti so zbor pozdravili in po-
vedali svoja mnenja o delu Medob -
činskega društva invalidov občin Litija
in Šmartno pri Litiji v letu 2011.
Spomladanski izlet
V mesecu marcu smo izvedli izlet v
Laško in Celje. V Laškem se nam je
pridružil lokalni vodič, ki nam je
predstavil kulturne znamenitosti nji-
hovega mesta, ter nas odpeljal v
muzej, kjer nas je seznanil z zgodovi-
no. Sledil je ogled pivovarne Laško z
degustacijo.
Pot nas je nato vodila v Celje. 
Tam smo si ogledali staro mestno
jedro, zapor Stari pisker ter se odpe-
ljali do Starega gradu, kjer je lep po-
gled na mesto. V bližnjem gostišču pa
smo se okrepčali ter se proti večeru
vrnili v Litijo.

Mojca Bajc in Tina Cirar

Vabimo vas na prireditev

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV,
ki bo potekala na Bregu pri Litiji v nedeljo,

20. Maja 2012, od 10. ure dalje.

V soboto, 10. marca 2012, smo imeli
člani ŠD Dolina občni zbor v gostilni
Pustov mlin. V prvem delu je vodstvo
ŠDD predstavilo aktivnosti, ki so po-
tekale v preteklem letu. Največ po-
zornosti je bilo namenjene posodobi-
tvi ŠRC Reka, ki je bila izvedena s
pomočjo evropskih sredstev. Vsa skle-
pe so člani sprejeli oziroma potrdili z
dvigom rok. 
V drugem delu občnega zbora so bile
izvedene volitve članov novega vod-
stva, ki je ostalo v enaki postavi, kot je
bilo v zadnjih dveh letih. Na koncu
smo predstavili načrt dela za leto
2012, v katerem bo glavna naloga pri-
dobivanje sredstev in vračilo denarja
posojilodajalcem.
Ker se je povpraševanje po najemu
ŠRC Reka že začelo, vabimo vse
zainteresirane, da si na naši spletni
strani ogledajo proste termine.
Rezervacije sprejema g. Edvard
Izlakar na tel. št. 031 790 914. Zaradi
velikosti in opremljenosti prostora s
sedmimi igrišči ter otroškimi igrali je
ŠRC Reka primeren predvsem za
večje skupine (za piknike, obletnice,
seminarje na prostem, praznovanja,
fantovščine, dekliščine, za razredna in
ostala srečanja ob zaključku šolskega
leta v naravi itd.). Novost so tudi po-
pusti pri najemu ŠRC Reka od pone-
deljka do četrtka.
Več informacij o dogajanju in zasede-
nosti ŠRC Reka si lahko preberete na
naši spletni strani:
www.srce-me-povezuje.si/sddolina.
Na spletni strani najdete tudi poveza-
vo do dokumenta s podatki o zasede-
nosti in povezavo do video predstavi-
tve ŠRC Reka.

Tomaž Rozina

Najem ŠRC Reka
za piknike in
praznovanja

Program:
- PONUDBA DOMAČIH DOBROT

in izdelkov domače in umetne obrti na stojnicah
- DRUŽABNE IGRE: 

tekmovanje za posameznike in skupine z nagradami
- ZABAVA IN PLES: igra ansambel Litijski odmev

- ŠPARGELJADA: priprava špargljev na različne načine
in degustacija

- JAGODNI UŽITKI: priprava napitkov, palačink in slaščic
z jagodami in  degustacija

- DELAVNICE za otroke: vzgojiteljice animirajo otroke
na otroškem igrišču pri gasilskem domu

- GOSTINSKA PONUDBA: žar, postrvi, osvežilne pijače

27. maja pa vas vabimo na ogled občinskega gasilskega
tekmovanja pri gasilskem domu Breg pri Litiji, kjer bo tudi

ponudba jagod, špargljev in domačih dobrot. 

Več informacij :
www.jablaniskadolina.si in 041 355 927

Tako tiho, skromno si trpela,
takšno tudi življenje si imela.

Zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo angelsko lep, 

a boleč spomin.

V 3. letu starosti,
nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

TIANA SMREKAR
(13.2.2009 - 19.3.2012)

iz Vintarjevca
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, za ustno ali pisno sožalje,
cvetje, sveče in tople besede. Hvala g. župniku, za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, g. Zvonetu in vsem,
ki ste nam kakorkoli pomagali. Posebna zahvala zdravnici ga. Milojki Juteršek za njeno skrb, vložen trud in

pomoč pri zdravljenju, ostalemu osebju ZD Litija ter osebju Pediatrične klinike Ljubljana.
Hvala vsem, ki ste malo Tiano pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mamica Janja, ati Sandi ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

0152012

Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.

In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

SILVO POGLAJEN
(13.12.1955 - 19.4.2011)

iz Šmartnega pri Litiji

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

Vsi njegovi

V SPOMIN

0252012

ZAHVALA

0352012

DARJA MARIJA DUŠAK MESERKO
(23.4.1969 - 3.3.2012)

»Ko ti srečo prinaša to, da preprosto »živim«,
so stvari vse bolj enostavne, preproste.

Živim! Diham! Sem!
Vesela sem, da živim.
Vesela sem, ker živim.

Razlog veselja je, da živim.«

(Darja M.D. Meserko, avgust, 2011)

Pred dnevom žena, 7. 3. 2012,  smo se poslovili od naše drage Darje. Njena neomajna volja do življenja in pogum sta nam bila v pomoč, da smo skozi njen skoraj
šest leten boj z boleznijo vztrajali in upali do zadnjega dne. Ob boleči izgubi bi se radi zahvalili vsem za izrečena sožalja, darove in pomoč. Tu gre zahvala vsem
sosedom, znancem, sorodnikom in prijateljem.  Posebna zahvala velja ravnatelju in učiteljem OŠ Šmartno ter učencem 3.b, 5.a, 8.b, 9.b razreda z razredniki in

njihovim staršem. Enaka zahvala velja tudi zaposlenim vrtca Ciciban. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji zemeljski poti: župniku Janezu
Kvaterniku, Miru Šlibarju, stričku Jožetu in vsem duhovnikom somaševalcem, pevcem zbora Cum anima ter organistki Urški Vidic in pevcem Slovenskega okteta.

Hvala osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani, dr. Simoni Borštnar in njeni osebni zdravnici Tadeji Hauptman za ves trud in pomoč.

Hvala vsem, ki nam stojite ob strani.

Šmartno pri Litiji, 7. 3. 2012                                                                                                    Vsi njeni
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Iz sodelovanja med Izobraževalnim
centrom Geoss, Litija in Občino
Šmart no pri Litiji, je v mesecu aprilu
zrasla prijetna skupina računalničar-
jev začetnikov, ki pridno obiskujejo

Z uporabo računalnika bom
uspešnejši 

Vedoželjni udeleženci programa
»Računalniška pismenost za odrasle« iz
Šmartna in okolice.

program Računalniška pismenost za
odrasle. Na žalost številnih, ki so se
prijavili, je bila ta skupina vse prehitro
polna, vendar nadaljujemo jeseni in
takrat pridejo na vrsto tudi ostali.
Računalniška pismenost za odrasle  je
del projekta Dvig ravni pismenosti in
je namenjen udeležencem, ki računal-
nika še niso uporabljali in si želijo pri-
dobiti temeljno znanje za delo z njim
tako za potrebe poklicnega dela kot
tudi vsakdanjega življenja. Pro jekt je
delno financiran s strani Evrop ske
unije iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost kulturo in šport. 
Udeleženci se srečujejo dvakrat te-
densko.  Usvojili bodo temeljna in-
formacijska znanja, se naučili  izdela-
ve in oblikovanja besedil ter uporabe
interneta in elektronske pošte.

Teden vseživljenjskega učenja
Učimo se prav vsak dan, vsi -  od naj-
manjših do najstarejših. Toda en teden
v letu učenju posvečamo še posebno
pozornost. To je Teden vseživljenjske-
ga učenja (TVU), ki letos poteka od
14. do 20. maja. Ker pa je en teden
premalo, da bi lahko predstavili vse,
kar se dogaja v naši bližnji in daljni
okolici, praznik učenja poteka kar vse
maj in junij.  V tem času po vsej Slo -
veniji in tudi izven naših meja, pod
sloganom «Slovenija, učeča se dežela«,
potekajo številne prireditve različnih
značajev. 
TVU je najvidnejša promocijska kam-
panja na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji in član mednarod-
nega gibanja festivalov učenja. Njegov
cilj je opozarjati na vseprisotnost in
pomembnost učenja v vseh življenj-
skih obdobjih in vseh življenjskih vlo-
gah, ki jih posameznik sprejema.
Projekt prirejajo na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju z ustanovami,
skupinami in posamezniki širom Slovenije med katerimi je tudi Izobraževalni
Center Geoss. 
Tudi letos je Izobraževalni center Geoss, Litija prevzel vlogo območnega koor-
dinatorja prireditev TVU za občini Litija in Šmartno pri Litiji. V lanskem letu
je s prireditvami sodelovalo 21 izvajalcev s kar 70 različnimi dogodki, letos pa
bo ta številka nedvomno še višja.  Na številnih prireditvah, ki letos potekajo v
okviru TVU in jih prirejajo različni izvajalci iz našega okolja, se boste  na lastne
oči prepričali, da je učenje lahko  tudi nadvse zanimivo, razgibano in zabavno. 
Prijazno vabljeni na naše prireditve -  pridite, se zabavajte in učite!

Valvasorjeva grafična zbirka je tako
bogatejša še za en Valvasorjev origi-
nal. V knjigi najdemo 319 (nekateri
izvodi imajo tudi 320) bakrorezov
mest, trgov, samostanov in gradov na
tedanjem Kranjskem, ki so jih v baker
vrezali Trost, Ritter-Vitezović in
Mungerstorff. Na začetku knjige je
latinsko posvetilo deželnim stanovom
in latinsko voščilo Ritterja-Vitezo -
viča, na koncu pa seznam slik in last-
nikov gradov v nemščini in seznam
gradov v slovenščini. Besedilo je natis-
nil salzburški in ljubljanski tiskar
Janez Krstnik Mayr v Ljubljani. 

Obeležitev 334. obletnice ustanovi-
tve Valvasorjevega grafičnega
zavoda na gradu Bogenšperk
Ob obletnici ustanovitve Valvasorjevega grafičnega zavoda z bakroreznico in
tiskarno na gradu Bogenšperk, ustanovljenega 12. aprila 1678, se je na grad vrnila
Valvasorjeva originalna knjiga Topografija Ducatus Carnioliae modernae
(Topografija sodobne vojvodine Kranjske), ki je izšla leta 1679. 

foto: Damjan Saje

sredstva v višini 10.000 € ob tej pri-
ložnosti donira Javnemu zavodu
Bogenšperk za postavitev Valvazor -
jeve muzejske zbirke. S tem je postal
Valvasorjev diamantni mecen in je na
prireditvi, ki je potekala prav na dan
ustanovitve Valvasor jevega grafičnega
podjetja, prejel slavnostno listino o
diamantnem mecenstvu.
Da bi z dogodkom povezali prete-
klost s sedanjostjo, smo ta dan odprli
razstavo priznanega hrvaškega umet-
nika Hama Čavrka, ki ustvarja v teh-
nikah globokega tiska, ravno tako
kot je to počel Valvasor. Razstava
Carta Incog ni ta predstavlja vrhunec
njegovega umetniškega udejstvova-
nja. Obi sko valca popelje skozi kom-
pozicijo mrež nega prepletanja barv-
nih linij in črt, s čimer avtor ustvari
različne dimenzije prostorov, struk-
tur, globin in ploskovitosti. Gostu -
joča razstava bo v grajski galeriji na
ogled do 12. junija 2012.

Javni zavod bogenšperk

Topografijo je za grafično zbirko na
gradu Bogenšperk konec leta 2011 s
sredstvi Ministrstva za kulturo odku-
pil Tehniški muzej Slovenije. V
odkup jo je ponudil Janez Merčun,
Slovenec, ki živi v Ženevi, v Švici, on
pa je knjigo pred več leti kupil v
münchenskem antikvariatu. Posebej
veseli in ponosni smo, da se je gospod
Janez Merčun odločil, da prejeta

Grad Bogenšperk, 25. maj 2012, ob 20.30
glasbeno gledališka monokomedija z Juretom Ivanušičem

OD TIŠINE DO GLASBE
Vstopnice lahko rezervirate ali kupite v predprodaji 
na gradu Bogenšperk in v pisarni Javnega zavoda Bogenšperk. 
Na dan prireditve bodo v prodaji od 19. ure dalje.

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, 
www.bogensperk.si
e-mail: bogensperk@siol.net
tel. 01 8987 867, 01 8987 664, 041 703 992

Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je
V torek, 27. marca, je potekalo v
šmarskem strelskem domu medob-
činsko tekmovanje v streljanju z zra-
čno puško; sodelovalo je osem ekip iz
Litije, Jevnice, Dol in Šmartna. Pri
moških so zmagali Šmarčani, pri žen-
skah pa Litijanke.
Dva dni pozneje, 29. marca, smo orga-
nizirali prvi letošnji poldnevni izlet.
Ogledali smo si Jurčičevo rojstno hišo
na Muljavi, ki je preurejena v muzej,
obiskali Krško jamo, kjer izvira reka
Krka in se oglasili še na turistični kme-
tiji Zabukovec, kjer so nam postregli z
raznovrstnimi mlečnimi izdelki, ki
smo jih lahko tudi kupili. Ob vračanju
domov smo si ogledali  še romarsko
cerkev na Zaplazu nad Čatežem.
Prvi in tretji ponedeljek v aprilu smo
izvedli rekreacijska pohoda v šmarsko
okolico, v torek, 17. aprila, pa smo or-
ganizirali prvi sestanek s prostovolj-
kami, ki bodo sodelovale v letos zače-
tem projektu Starejši za starejše. Na
njem je sodelovala tudi koordinator-
ka zasavske pokrajinske zveze, ga.
Marjana Bajda iz Trbovelj.
Dva dni pozneje, 19. aprila, smo se s
pohodniki, bilo nas je 25, v spremen-
ljivem oblačnem vremenu povzpeli iz
Zavrha na Šmarno goro. Oskrbnik
Miha Ledinek nas je popeljal naokoli
in nam povedal marsikaj  zanimivega
o razgledu, cerkvi in zgodovini te,
danes tako priljubljene izletniške
točke Ljubljančanov.
V ponedeljek, 23. aprila, smo po petih
letih spet obiskali prenovljeno lju-
bljansko Opero in si ogledali
Verdijevo opero Nabucco.
Dan pozneje smo sodelovali na med-
občinskem tekmovanju v Jevnici, kjer
smo se pomerili v pikadu in ruskem
kegljanju. Pri prvem sta naša moška
in ženska ekipa dosegli prvo mesto,

pri ruskem kegljanju pa so bili moški
drugi, ženske pa tretje.

Pripravljamo…
V maju načrtujemo dva rekreacijska
pohoda v bližnjo okolico, medobčinski
tekmovanje v balinanju, ki bo 15.5. v
Litiji in planinski izlet na Mrzlico na
Trbovljami, ki bo 18.maja.
V tem mesecu bomo sodelovali še na
dveh tekmovanjih: 24. maja na regij-
skem tekmovanju v pikadu – v
Radečah in 29. maja na medobčin-
skem tekmovanju na Dolah – v meta-
nju ploščic in kvizu.
Zadnjega maja pa vas vabimo na prvi
letošnji celodnevni izlet na Dolenjsko
(Pleterje, Kostanjevica, grad Struga).
V prvi polovici junija bomo poleg re-
kreacijskega pohoda v okolico (4. 6.)
sodelovali z moško ekipo na regij-
skem tekmovanju v balinanju, ki bo v
Trbovljah (7. 6.) in si v petek, 8. junija
ogledali v mariborski Operi komično
opero Ljubezenski napoj.

Starejši za višjo kakovost
življenja doma
Društvo upokojencev Šmartno je pri-
stopilo k projektu »Starejši za višjo
kakovost življenja doma«. Njegov
namen je, da tistim starejšim od 69
let, ki živijo v svojih gospodinjstvih ali
skupaj z otroki ali drugimi družinski-
mi člani, pomagati pri premagovanju
raznih težav.
Ta projekt poteka v naši državi že od
leta 2004, izvajajo pa ga društva upo-
kojencev pod okriljem Zveze društev
upokojencev Slovenije. 
Naše društvo ima prostovoljce, ki
bodo obiskali starejše krajane in se z
njimi pogovorili; tu ni pomembno, če
so člani društva upokojencev ali ne.
Prosimo vse starejše prebivalce naše
občine, ki ste že izpolnili 69 let, da
sprejmete te prostovoljce in jim do-
volite, da z vašo pomočjo izpolnijo
anketo.
Upamo, da boste sprejeli našo pomoč,
tako, da boste laže premagovali ži-
vljenjske  težave; če kaj potrebujete,
vam bomo skušali pomagati.

Bo ris Žužek

Nastopil je mesec april in z njim lepo
sončno vreme, ki že opozarja na bliža-
joče se poletje. Kliše pa se vseeno še ni
popolnoma vdal v spomladansko »cve-
tenje«, ampak še vedno z zanosom or-
ganizira, načrtuje in izpeljuje projekte
za svoje člane. V mesecu apri lu so akti-
visti uspešno izpeljali Te čaj retorike v
prostorih vrtca Med vedek na Graški
Dobravi. Tečaj so Klišejevi člani opra-
vili z obiskom dveh dopoldanskih de-
lavnic teoretičnega in praktičnega iz-
obraževanja v zvezi z javnim nastopa-
njem ter oblikovanjem in izvedbo
pred stavitve. Trinajst udeležencev je v
skupno desetih urah predavanj in
praktičnih vaj vodja delavnice Tatjana
Zidar Gale učila osnove izboljšav vi-
zualnega nastopa, verbalnih in never-
balnih orodij za uspešen nastop in
zgradbo kakovostne prezentacije. Te -
čaj pa so udeleženci zaokrožili z las-
tnim nastopom, katerega je ga. Zidar
Gale tudi ocenila in pospremila s ko-
ristnimi napotki in popravki. Večino -
ma so se tečaja udeležili aktivisti
Klišeja, ki bodo vse informacije in zna-
nje, ki so ga na delavnicah pridobili,
tudi koristno uporabili za izvedbo na-
daljnih projektov. 
Napoved: Med 21. in 28. julijem: Štu -
dentski planinski tabor v sodelovanju
s Planinskim društvom Litija. Teden
bomo preživeli v Kal Korit nici, v ne-
posredni bližini Bovca. Vse podrob-
nosti najdete na spletni strani Klišeja.
Cena za tedensko taborjenje, ki vklju-
čuje nastanitev, hrano in program je
120 €, oz. 100 € v kolikor se prijavite
do konca aprila. Plačate lahko v dveh
obrokih. Dodatne informacije na:
051/685-722.  

Tjaša Cvetkovič

KLIŠE v aprilu

Razstava Poklon diplomantkam 
veziljskega oddelka

Ustvarjalno središče Breznikar Šmart -
no pri Litiji in Knjižnica Litija vabita
na otvoritev razstave  Poklon diplo-
mantkam veziljskega oddelka Šole za
umetno obrt Ljubljana, v četrtek, 10.
maja 2012, ob 18. uri, v galeriji Knjiž -
nice Šmartno pri Litiji.
Gostja razstave bo gospa Majda Kni -
fic, diplomirana strokovna učiteljica
vezenja, ki je na prigovarjanje gospe
Magde Breznikar za razstavo posodi-
la obsežno študijsko zbirko vajenic za
vezenje, kvačkanje, pletenje in mreže-
nje z dvajsetimi različnimi tehnikami

vezenja. Vajenice je ustvarjala v času petletnega izobraževanja na veziljskem od-
delku Šole za umetno obrt v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1957 in vse ži-
vljenje posvetila vezeninski ustvarjalnosti. Šola za umetno obrt je bila leta 1960
preimenovana, oddelek veziljstva pa ukinjen. Vezenje in ročna dela so morali
opustiti tudi v programih osnovnih in srednjih šol.
Razstavo bo odprl župan Občine Šmartno pri Litiji gospod Milan Izlakar. 
Razstava bo na ogled do 31. maja 2012 v obratovalnem času knjižnice Šmartno
pri Litiji (ponedeljek, sreda od 10. do 15. ure, torek, četrtek in petek od 12. do
18. ure) in v nedeljo, 20. maja 2012, od 8. do 18. ure.

Ustvarjalno središče Breznikar, Magda Breznikar 
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Nesnovna
dediščina je duša
Srca Slovenije 
Nesnovna kulturna dediščina ali živa
dediščina nas obkroža vsepovsod.
Pogosto se je niti ne zavedamo, saj je
del nas in vpeta v vsakdanjik. V Srcu
Slovenije gradimo turistično ponud-
bo tudi na bogati kulturni dediščini,
ki zajema in poudarja pomen starih
domačij, gospodarskih poslopij, cer-
kva, kapelic, mlinov ter kozolcev.
Tisto, kar daje dušo območju in pravi
utrip, pa so različne praznične in vsa-
kodnevne šege in navade, verovanja,
ustno izročilo, plesna dediščina, zna-
nje o naravi ter posebna znanja do-
mačih obrtnikov, ki tukaj živijo. 
Na temo dediščine trenutno izvajamo
mednarodni projekt Vrednotenje ne -
snov ne kulturne dediščine (Cultural
capital counts) skupaj s partnerji iz
Srednje Evrope. Dragocen kulturni
kapital, ki izhaja iz ljudi in njihovih

znanj, želimo ovrednotiti in mu dati
dodano vrednost. Predstavljanje, za-
pisovanje in ohranjanje žive dediščine
je izredno pomembno, predvsem za
nosilce in drugo lokalno prebivalstvo,
ki se močno identificira s tovrstno
dediščino. 
Delček tega smo predstavili v brošuri
Naše kulturno bogastvo o nesnovni
kulturni dediščini v Srcu Slovenije, ki
bo izšla v začetku meseca maja. Z iz-
branimi primeri nesnovne dediščine v
Srcu Slovenije smo skušali opozoriti
na to, kako bogato in raznoliko je naše
skupno izročilo. V brošuro smo zajeli
tudi primere nesnovne dediščine iz
občine Šmartno pri Litiji. Pred stavili
smo lutkovno igro Mejaši in Tam -
buraški orkester Šmartno, omenjamo
pa tudi pritrkavanje, povezavo z zgod-
bami in bajkami v Rudniku Sitarjevcu
ter druge med seboj zelo raznolike
elemente nesnovne dediščine. 
Nosilcem nesnovne dediščine želimo
pomagati pri prijavi za vpis v register
žive dediščine, ki ga vodi Slovenski
etnografski muzej. Hkrati jih spod-
bujamo, da bi dediščina postala motiv
za njihovo podjetniško prihodnost. 

Mija Bokal, Center za razvoj Litija 

Tudi Lions klub Litija že dalj časa
poziva k zbiranju starih očal (obve-
zno s stekli), ki se jih posreduje na
območja, kjer ni zagotovljenih okuli-
stičnih pregledov, tako pa tudi ne os-
novnih pripomočkov, kot so očala.  Pa
vendar nas je krajše predavanje dr.
Ingrid Rahne prepričalo, da so potre-
be po očalih neverjetne. Razmere v
bolnišnicah so takšne, kot da ne bi
poznali pripomočkov in postopkov za
diagnosticiranje, seveda tudi ne za
zdravljenje. Kljub temu pa lahko z
malo dobre volje pomagamo mno-
gim. Zdravniki in študenti iz Slove -
nije na svojih odpravah v Zambiji do-
življajo neverjetne zgodbe: z osnovni-
mi meritvami (brez aparatur) vida
ljudem pomagajo, da spet berejo Sve -
to pis mo, da preberejo navodila za je-
manje zdravil oz. ločijo življenjsko
var ne oz. nevarne stvari. Kako eno-
stavno, mar ne? 
Gotovo ne veste natanko, v katero
vrsto smeri sodijo vaša stara očala. Za
vas so nepotrebna šara, nekomu bodo
olajšala življenje, mogoče celo rešila
(tudi sončna, saj je zaradi velike izpo-
stavljenosti soncu veliko okvar vida). 
Očala smo za Lions klub Litija spre-
jemali v Knjižnici Litija in v Gostilni
Maček Šmartno, zdaj se je akciji akti-
vno pridružila še Optika Manja, ki bo
za vaša stara očala primaknila še po-
pust oz. vas nagradila. 
Pozivamo vas, da svojih očal, ki jih ne
uporabljate več, ne zavržete, pač pa
jih prinesete v Optiko Manja, ki jih
bo primerno označena in popravljena
izročila dr. Ingrid Rahne, ki jih bo iz-
ročila tistim, ki jih potrebujejo. To je
gotovo najboljši in najlepši način, da
reciklirate svoja stara očala (več na
http://recikliraj-ocala.si/)

(a.š.)

Zadovoljstvo, da
lahko pomagaš
Člani litijskega Lions kluba smo se na
aprilski seji srečali z mlado očesno
zdravnico Ingrid Rahne, ki nam je
predstavila svoje delovanje v Zambiji,
kjer uresničuje osnovno poslanstvo
lionizma: namreč pomagati slepim in
slabovidnim, tudi v deželah tretjega
sveta. 

Dr. Ingrid Rahne z mlado mamico. 
VIR: LC Domžale

V petek, 13. aprila 2012, je v dvorani krajanov na Turjaku potekal regijski kviz
Mladi in kmetijstvo Ljubljanske regije z Zasavjem, ki ga je pripravilo Društvo
podeželske mladine Velike Lašče. Mladi so se tokrat preizkusili v znanju o za-
družništvu, varni hrani, konjeništvu in Triglavskem narodnem parku.
Sodelovalo je 13 ekip iz 9 različnih društev podeželske mladine. Ekipo DPM
LIŠ 1 so zastopali Borut Slapničar, Janja Končar in Mija Tomšič, ekipo DPM
LIŠ 2 pa Jožica Stipič, Miha in Saša Biaggio.
Po prijavi vseh 13 ekip je tekmovalce že takoj na začetku čakala prva naloga in
sicer pisni del tekmovanja. Po odpisanem prvem delu pa so se zasluženo okrep-
čali z obilnim kosilom, ki so ga pripravili gostitelji. Sledila je otvoritev ustnega
dela kviza, ki je bil odprt za javnost. Ustni del je potekal v treh krogih. V prvem
krogu so vse ekipe sočasno odgovarjale na zastavljena vprašanja z dvigom kar-
tončkov. V naslednji krog se je uvrstilo 6 ekip, ki so lahko izbirale med vprašanji
za 1, 2 ali 3 točke. V zadnjem krogu pa sta se pomerili le 2 ekipi. Na koncu je
zmagala ekipa Društva študentov zootehnike 1 (DŠZ), drugo mesto je osvojila
ekipa DPM Moravče, odlično tretje mesto pa je zasedla naša ekipa DPM LIŠ
1. Ekipa DPM LIŠ 2 je zasedla 11. mesto. Po končanem tekmovalnem delu je
sledila zabava z ansamblom Krpani, ki se je zavlekla pozno v noč. 
Na državni kviz, ki bo potekal 28. aprila na Breznici v Žirovnici, se je uvrstila
ekipa DŠZ. Kviza se bomo udeležili in tako podprli zmagovalno ekipo naše re-
gije, obenem pa je to dobra priložnost, da se spoznamo in poveselimo z mladimi
z vseh koncev Slovenije. Petra Firm, tajnica DPM LIŠ

Regijski kviz Mladi in kmetijstvo

Čudovit ambient mogočne šmarske
cerkve sv. Martina, je bil v soboto 14.
aprila 2012 po večerni sv. maši pro-
stor koncerta treh zborov. Obiskoval -
ci smo zapolnili župnijsko cerkev, kjer
so nam nastopajoči ta večer predsta-
vili v pesmi in glasbi na nekoliko dru-
gačen način. 
Nastopili so Komorni zbor Krog iz
Ljubljane pod vodstvom Michele
Josia, Zbor Sv. Nikolaja iz Litije po
vodstvom Helene Fojkar Zupančič,
ter domači mladinski zbor Cum

Koncert treh zborov
Anima pod vodstvom Monike Fele.
Vsak zbor ima svojo identiteto, piše
svojo zgodovino, ima svojstven in
raznolik repertoar, a vsi imajo skupen
imenovalec; osebno zadovoljstvo pri
ustvarjanju in odkrivanju novih ob-
zorij glasbenega ustvarjanja, ter iz-
jemna ljubezen do petja in glasbe. Vsi
nastopajoči zbori imajo v letih svoje-
ga delovanja za seboj mnogo uspeš-
nih nastopov, koncertov, prireditev in
različnih tekmovanj, pa tudi prepo-
znavnost v domačem glasbenem pro-
storu, ali celo izven meja naše dežele.
Že je prekrila noč deželo, ko so se
zbori od nas poslovili s skupno pe-
smijo Petra Jereba, Že pada mrak v
dolino. Na svoje domove smo ponesli
veselje in lepe spomine na prijetne
trenutke ob poslušanju mogočnih
melodij nastopajočih. Uroš Pušnik

Zahvala! 
V naši pestri in prepleteni sodobni
družbi so skrb in sočutje za dru -
ge,strpnost in razumevanje vrli -
na,pomagati ljudem pa je življen-
sko poslanstvo vsakega zdravnika 
Priznanje moja ginekologinja 2012
me je izredno ganilo: To priznanje
ni le zahvala in nagrada za moj
trud, temveč za delo celotne ekipe
in vseh sodelavcev Zdrav stve nega
doma Litija. Za dobro delovno
okolje je namreč pomemben čisto
vsak njegov člen.
Predvsem pa bi se za priznanje
iskreno zahvalila pacientkam iz
Litije in Šmartna pri Litiji ter
mojim najbližjim, pa tudi reviji
Viva za organizacijo akcije Moj
zdravnik.”

Kežar Jožefa, dr. med

Otroci in vzgojiteljice v skupini Bučke
smo v sredo preživeli dopoldanske
urice v vrtcu malo drugače. Obiskal
nas je gozdar Jaka. Skupaj z njim smo
odšli v bližnji gozd. Kmalu nas je po-
zdravilo toplo sonce in petje ptic. Na
poti smo videli miško, čakali muren-
čka, spoznali »Mrtvo koprivo« in

Gozdno dopoldne pri Bučkah
»Smrdljivi regrat«, mladi bukovi listki
pa so nadomestili bombončke…
Otroci so v vsej svoji radoživosti opa-
zovali drevesa, korenine, mlade po-
ganjke rastlin in poslušali nežen
napev čebel iz bližnjega čebelnjaka.
Visoko v gozdu smo s skupnimi
močmi naredili jurto (hiško iz vej), se
kepali z zelenimi kepami iz drevesne-
ga mahu, se skrivali, lovili in opazova-
li ples gozdnih vil in škratkov.
Palica postane čokolada za zmaje in
zlomljena veja naš mikrofon. Ja, v
gozdu se dogajajo čudne stvari!
Ampak najpomembneje pa je to, da
smo vsi skupaj uživali in se veselili v
drobnih stvareh na katere vse preveč-
krat pozabimo. Gozdar Jaka nam je
obljubil, da nas še kdaj obišče….do
takrat pa bo gozd naše drugo igrišče.

vzgojiteljica skupine Bučka: 
Melita Peskar

3. april je bil torek v tednu pred veli-
konočnimi prazniki. In ta dan so
učenci 1. in 2. razreda PŠ Štangarske
Poljane prav posebej pričakovali. To
pa zato, ker so tisti dan v šolo povabi-
li tudi svoje starše. Prišli smo verjetno
prav vsi, ki smo lahko in ki nismo bili
kako drugače zadržani. Da je bila
naša druščina še bolj pestra, so se nam
pridružili tudi bodoči prvošolci s svo-
jimi starši. Na obisk v šolo v Štangar-
skih Poljanah so namreč povabljeni
vsak prvi torek v mesecu. Ideja je bila
lepo sprejeta, saj se bodoči šolarji na
ta način lahko spoznajo s šolskim
okoljem, preden zares vstopijo skozi
šolska vrata.
Zaradi približujoče Velike noči je bil
tehniški dan seveda praznično obar-
van. Nosil je naslov Ljudska zapušči-
na. Otroci so zjutraj s pomočjo kuha-
rice Ivanke ter učiteljic Petre in Tjaše
zamesili kvašeno testo, da je lepo
vzhajalo do prihoda staršev. Iz testa
smo nato oblikovali zajčke. Naredili
smo glavo, za oči in nosek dali rozine,
za zajčkove zobke arašide in za brke
nalomljene špagete. Starši smo seve-
da pomagali vsem otrokom, da so bili

Praznično ustvarjanje na  šoli v
Štangarskih Poljanah

na koncu res lahko ponosni na svoje
dolgouhce!
Iz barvnega tršega papirja smo izde-
lali pisane košarice, ki smo jih kasneje
napolnili s pirhi, pobarvanimi v če-
bulnih olupkih. Nanje smo z lepilom
nanesli ovsene kosmiče in domišljija
je krojila vzorce, takšne in drugačne.
Največji izziv pa je bila prav gotovo
kokoška, narejena iz slame. Ko nam je
učiteljica pokazala, kakšen naj bi bil
končni izdelek, nas ni bilo malo, ki
smo dvomili, da nam bo kaj takega
uspelo izdelati. Pa je šlo. Vsem. In to
zelo dobro! Samo čudili smo se lahko,
kaj lahko nastane iz vsega tega mate-
riala, ki smo ga prinesli. Najbolj posre-
čeni so bili vsekakor piščančki iz vate,
ki so kukali iz jajčnih lupin! Skrbno
smo jih postavili vsak k svoji kokoški.
In med tem, ko smo zatopljeno us -
tvar jali, so iz šolske kuhinje mamljivo
zadišali naši sladki zajčki. Kuharica je
namreč poskrbela, da so se lepo spekli
in smo jih lahko s ponosom odnesli
domov. Pa ne sprašujte preveč, kaj se je
doma zgodilo z njimi…
Tisti dan je izpod naših rok nastalo
mnogo preprostih, a čudovitih izdel-
kov, ki so prinesli veselo vzdušje tudi
v naše domove in na naše mize. In
enotni smo si bili, da se ročno delo ne
more primerjati s takšnim in druga-
čnim »kičem«, ki so ga trgovine, sploh
pred prazniki, vedno polne. Zato po-
zdravljamo idejo, da se takšna oblika
sodelovanja med šolo in starši še po-
novi in da še kdaj skupaj raziščemo in
doživimo, kaj nam lepega prinaša
ljudska zapuščina. 

Lidija Čož

V torek, 24. aprila, je bila v pozno popoldanskih urah dvorana kulturnega doma
v Šmartnem nabito polna. Takrat je namreč v njej prepevalo več kot 130 mladih
pevcev. Na pomladnem koncertu, ki je že nekaj let tradicionalen, so se predsta-
vili Otroški pevski zbor 1 pod vodstvom Rahele Sinigoj ter  Otroški pevski zbor
2 in Mladinski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Selme Gradišek.
Zbori so se predstavili z zvrstno različnim pevskim programom, predvsem pa so
pokazali, da v petju neizmerno uživajo. A letos se na prireditvi ni samo pelo! V
goste so pevci namreč povabili učence recitatorskega krožka pod mentorstvom
Danice Sedevčič, ki so predstavili pesniško zbirko Ksenije Šoster Olmer
Nogavičke za ptičke.
Po aplavzu sodeč smo prepričani, da niso uživali le nastopajoči, ampak vsi po-
slušalci v dvorani, tisti najmlajši, pa tudi tisti, že malo starejši. Koncert je imel
tudi dobrodelni značaj, zbrana sredstva pa so kot vedno namenjena v šolski
sklad. Hvala vsem za obisk in se vidimo ob letu osorej.

Rahela Sinigoj

Koncert zborov OŠ Šmartno
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Prvošolcem, ki obiskujejo oddelek
podaljšanega bivanja v OŠ Šmartno
pri Litiji, sem obljubila, da bomo pred
prvomajskimi prazniki izpeljali »indi-
janski teden«. Polni pričakovanj so
me učenci v razredu že čakali s svoji-
mi kostumi, perjanicami in celo s to-
mahavkom, ki ga je zelo natančno iz-
delal oče ene izmed učenk.
Na začetku so si otroci iz tršega pa-
pirja izdelali trakove, jih z barvnimi
flomastri okrasili, nato pa nanje prile-

pili še peresa. Na ta način so ustvarili
perjanice, ki so jih z velikih veseljem
in ponosom nosili na glavah. 
Učenci so z navdušenjem prisluhnili
zgodbi o Indijancu Davidu, barvali
pobarvanke in se sproščali ob zvokih
indijanske glasbe. S pomočjo pripove-
di, ilustracij v knjigah in številnih
vprašanj so spoznavali kulturo Indi -
jancev, poimenovali orodja za delo in
ostale predmete, ki so jih uporabljali
za lov. Ugotavljali so, na kakšne načine

Indijanci navdušili OPB 1 so Indijanci v preteklosti pridobivali
hrano, iz česa so izdelovali svoja obla-
čila, kaj so počeli v prostem času, kako
so bili videti njihovi domovi, kakšna
prevozna sredstva so imeli ipd.
Posebno pozornost smo namenili tudi
totemom in razmišljali o izdelavi tega
(npr. totem plemena »Oranž ne prvo-
šolske buče«). 
Iz plastičnih lončkov, ki so jih polju-
bno okrasili, so izdelali tudi ropotulji-
ce, s katerimi so popestrili ples okrog
ognja. Rajali so na pesem skupine
Čuki, Kavbojci in indijanci, s posne-
manjem gibov pa so se naučili tudi
plesa Ole majole.
Učenci so izvedeli, da so Indijanci
zelo spoštovali naravo, zato so iz nje
izhajala tudi njihova imena. Lahko so
si izmislili svoja indijanska imena in
se z njimi predstavili sošolcem.
Izdelali so tudi plakate, na katerih so
predstavili bistvene značilnosti, ki so
se jih naučili o življenju  prvotnih
prebivalcih ameriške celine. 
V telovadnici sta se pleme »Viki
krema« (1. a razred) in pleme »Poca -
hontas« (1. b razred) pomerila v igri
med dvema ognjema, s pomočjo šport -
nih rekvizitov in blazin pa so v telo-
vadnici poskušali oblikovati tudi indi-
janske šotore. Za posladek smo si zad-
nji šolski dan pred prazniki privoščili
indijanski namaz, se poslovili od naše
indijanske vasi in se do snidenja po-
zdravili s »hawk«.
Ina Brečko, poglavarka plemena OPB 1,

na OŠ Šmartno pri Litiji

Petek, 20. aprila 2012 se je na gradu
Bogenšperk odvijala 37. instrumen-
talna revija zasavskih glasbenih šol.
Sodelovale so glasbene šole Zagorje,
Trbovlje, Hrastnik, Laško-Radeče in
Litija-Šmartno. Revija je potekala v
srednjeveški dvorani starega gradu
pod budnim očesom ravnateljice
Glasbene šole Litija-Šmartno ge.
Janje Galičič. Za nemoten prihod na-
stopajočih na oder, postavitev stolov,
stojal in instrumentov je poskrbela za
to zadolžena delovna skupina šole
gostiteljice. Glasbeni program je stro-
kovno povezoval igralec Jure Galičič.
Glasbena šola Zagorje se je predsta-
vila z godalnim ansamblom pod
mentorstvom g. Klemna Benka in s
tolkali pod mentorstvom g. Dejana
Taborja. Glasbena šola Trbovlje se je
predstavila s harmoniko pod mentor-
stvom g. Alojza Stradarja, s kitaro
pod mentorstvom ge. Ane Kralj, s
tubo pod mentorstvom g. Igorja
Podpečana in s petjem pod mentor-
stvom ge. Barbare Sorč. Glasbena
šola Hrastnik se je predstavila s kla-
virsko točko pod mentorstvom ge.
Tjaše Šketako, violinsko točko pod
mentorstvom ge. Đurđice Babin in
harmoniko pod mentorstvom g.
Alojza Stradarja. Glasbena šola Laš -
ko-Radeče se je pod mentorstvom g.
Dejana Taborja predstavila s tolkali,
pod mentorstvom ge. Marjance

Zasavska glasbena revija

GŠ Litija-Šmartno: Otroški pevski zbor, mentorica: Polonca Demšar, klavirska spremljava
Tilen Bajec

GŠ Litija-Šmartno: Lovro Perme in Ludvik Golnar, duo harmonika, mentor Dušan Drobnič

V knjižnici Litija se pripravljamo na
zaključek bralne značke, letos smo se
odločili da pridne bralce nagradimo z
bralno maj´čko. Na pomoč so nam z
donacijami za promocijo branja pri-
skočila nekatera podjetja in posamez-
niki, za kar se jim najlepše zahvaljuje-
mo. Dogovori z avtorjem ilustracij, ki
nas bodo nagovarjale z majic, so že
stekli, to bo Gabrijel Vrhovec- ilustra-
tor, umetnik, pozitivec, človek s prote-
zo, kot se rad sam predstavi. Njegovi
hudomušni motivi krasijo tudi učbe-
nike, zato ga učenci zagotovo pozna-
jo. Prireditve s podelitvijo majic bodo
potekale v maju in začetku junija; o
terminih se bomo dogovarjali in
usklajevali s šolami in vrtčevskimi od-
delki. Vsem pridnim bralcem čestita-
mo za sodelovanje in nasvidenje pri-
hodnje leto. Aleksandra Mavretič

Teden vseživljenjskega učenja 2012
Letošnja tema tedna vseživljenjskega
učenja je evropsko leto aktivnega sta-
ranja in medgeneracijska solidarnost.
V Knjižnici Litija bomo v tednu vse-
življenjskega učenja pripravili pred-
stavitveno delavnico hitrega branja.
Teden sicer poteka od 14. do 20. ma -
ja, a vse prireditve v maju in juniju
bodo posvečene vseživljenjskemu
učenju. Iz podjetja Kratos d.o.o bodo

v sklopu Tedna vseživljenjskega uče-
nja izvedli brezplačno predstavitveno
delavnico hitrega branja Power rea-
ding. Gre za 2-urno predstavitveno
delavnico. Udeleženci bodo ocenili
hitrost svojega branja, spoznali osno-
vno tehniko hitrega branja in jo pre-
izkusili na dveh tekstih ter si ogledali
kratek film o tehniki hitrega branja.
Delavnico bo vodil Aleš Peklenik.

140 let čitalništva v Šmartnem 
Ko smo pred petimi leti v Šmartnem pri Litiji praznovali 135-letnico čitalni-
štva, so pri prireditvi sodelovala  društva, ki so tesno povezana s čitalnico.
Podobno sodelovanje načrtujemo tudi jeseni, ko bo v Šmartnem osrednja slo-
vesnost ob 140-letnici čitalništva. Ob tem jubileju bo izšla tudi brošura, ki jo
pripravljata bibliotekarki Knjižnice Litija. Obiskali sta Arhiv Slovenije, kjer sta
dobili precej novih informacij o delovanju čitalnice. Te bodo navedene v brošuri
ob jubileju. Ker bo okrogla obletnica v majsko-junijskih dneh, se ob tem jubile-
ju zahvaljujemo vsem članom, ki obiskujete knjižnico v Šmartnem in tako na-
daljujete bralno tradicijo, ki je v teh krajih doma že 140 let.

Pesmi jeze in upora

Na predstavitvi nove pesniške zbirke
Jožeta Sevljaka v Knjižnici Litija se je
trlo obiskovalcev. Pesniški recital so
pripravili Jože Sevljak, Lucija Kotar,
Danilo Cvetežar, Mirko Kaplja in
Aleksandra Mavretič. V kulturnem
programu so nastopili pevke in pevci
Mešanega pevskega zbora DU Litija,
z zborovodkinjo Marjano Kolar.
Poleg avtorja je zbrane nagovoril tudi

Za bralno značko,
bralna maj´čka

Ocvirk s klavirjem, z ansamblom vio-
lin pod mentorstvom ge. Maje Gla -
vač in s komorno skupino klarinetov
pod mentorstvom g. Primoža Raz -
borška.
Glasbena šola Litija-Šmartno, kot
gostiteljica prireditve, je poskrbela za
pozdrav s fanfarami trobilne komor-
ne skupine pod vodstvom g. Slavča
Gorgieva, duom harmonik pod men-
torstvom g. Dušana Drobniča, flavto
pod mentorstvom ge. Mire Kranjec,
klavirsko točko pod mentorstvom ge.
Veronike Hauptman in otroškim
pevskim zborom , ki ga vodi ga. Po -
lonca Demšar, mladi pevci pa so na-
stopili ob klavirski spremljavi g. Tilna
Bajca.
Odzvenel je še en čudovit glasbeni
nastop in tako zaokrožil letošnji, v
številnih pogledih, zelo uspešen 37.
instrumentalni ciklus zasavskih glas-
benih šol. Gostiteljica prireditve
Glasbena šola Litija-Šmartno je po-
skrbela prav za vse in v sodelovanju z
Gostilno Maček, ki jo vodi družina
Sotenšek, omogočila za vse goste pra-
vljičnega gradu Bogenšperk sladko
presenečenje.
Revija se je uspešno zaključila z dru-
žabnim srečanjem vseh ravnateljic,
učiteljev in učencev zasavskih glasbe-
nih šol.
vodja oddelka instrumentov s tipkami:

prof. mag. Olena Novosel

predsednik območnega združenja
zveze borcev za vrednote NOB Li -
tija-Šmartno, Mirko Kaplja. Zveza
borcev je omogočila izid pesniške
zbirke, ki je razdeljena na dva dela:
Bolečina je prvi del, kjer so pesmi o
grozotah med drugo svetovno vojno
na našem področju, ko so v domačijah
zgoreli nedolžni ljudje. Drug del pa
ima naslov Kdo nam povrne nasmeh.
Pesmi govorijo o tegobah sodobnega
človeka, ki je marsikdaj na robu preži-
vetja in robu človeškega dostojanstva.
Knjiga je na voljo v prostorih Zveze
združenj borcev za vrednote NOB
Litija-Šmartno. Pes mi so izšle ob
praznovanju dneva upora proti oku-
patorju. Nekaj utrinkov s predstavitve: 

Urbanizem in geodetske storitve
Grbinska cesta 10, 1270 Litija
E-mail: geo.prolita@gmail.com

Gsm: 051 627 992 
Tel./Fax: 0590 17856
www.prolita.si
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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. maja 2012
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.

Spoštovani občani občine Šmartno pri
Litiji in ljubitelji avto športa.
Jubilejni, že 35. Rally Saturnus bo
letos peto leto zapored potwekal tudi
po nekaterih lokalnih cestah v vaši
občini. Tekmovanje šteje za odprto
državno prvenstvo Slovenije, Evrop -
ski rally pokal s koeficientom 10 in
mednarodni Mitropa rally pokal.
Dir ka se pričenja v Ljubljani v petek,
11. maja 2012, ko bo štart in ena hi-
trostna preizkušnja, atraktivni Super -
special na novi Štajerski cesti v nepo-
sredni bližini športnega parka Sto -
žice. Sobotni tekmovalni del rallyja
tudi letos gosti Zasavje,v nedeljo,
13. maja 2012 pa bo potekal na ob-
močju občin Ljubljana, Šmartno pri
Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje.
Tri različne hitrostne preizkušnje
bodo tekmovalne posadke prevozile
po dvakrat, nato pa zapeljale še skozi
cilj v Ljubljani.
HP Janče, HP Metnaj in HP Višnja
gora bodo potekale po praktično isti
trasi kot lani. O popolnih zaporah
cest na trasi HP, poteku obvozev ter
ravnanju v potrebi po nujnih prevo-
zih vas bomo obvestili s posebnim le-
takom. Tega bomo najkasneje v tednu
pred dirko delili po hišah, ki stojijo
neposredno v krajih, kjer bo potekala
hitristna preizkušnja. Obvestila o za-
porah bomo poizkušali zagotoviti
tudi na vaši lokalni radijski postaji.
Poleg naštetih bodo dodatno zaprti
še nekateri odseki cest, ki vodijo ne-
posredno na odseke posamezne hi-
trostne preizkušnje. Po teh cestah bo
stanovalcem omogočen dostop do
njihovih hiš. Tiste stanovalce, ki ni-

mate možnosti dostopov po obvoznih
cestah in imate res nujni prevoz,  pa
prosimo, da se na dan rallya obrnete
neposredno na uradne osebe rallya. Te
imajo na določenih točkah radijsko
zvezo z vodjem hitrostne preizkušnje.
Z njimi se dogovorite, kdaj bo možna
vožnja po poti hitrostne preizkušnje,
ki pa mora biti vedno v smeri tekmo-
vanja.  
Prav tako vam predlagamo, da izkori-
stitev potek tekmovanja po cestah
vaše občine in s tem povečan obisk za
predstavitev vašega kraja, pokažete
vašo gostoljubnost in odprete vrata
turističnih kmetij, planinskih domov,
pa tudi kakšna improvizirana stojnica
bo dobrodošla na mestih, kjer bo rally
spremljalo večje število gledalcev.
Prosimo vas le, da nas o postavitvi le-
teh predhodno obvestite zaradi uskla -
ditve varnostnih nalog.
Seveda pa upamo, da si boste vsaj del
tekmovanja ogledali tudi sami, še po-
sebej ste dobrodošli na brežinah nad
novo Štajersko cesto pri stadionu
Stožice. Kot športnegaprijatelja, ki se
zaveda, da hitrost in adrenalinsko
sproščanje v vožnji sodi na organizi-
rana tekmovanja, vas prosimo, da nam
pri izvedbi tekmovanja pomagate na
način, da ob ogledu upoštevate navo-

dila uradnih oseb,. Kajti prav zaradi
varnosti veljajo pri izvedbi avtomobil-
skih tekmovanj dokaj stroga pravila.
Dodatne informacije lahko dobite
tudi na vodstvu rallya na naslovu:
Avto športno društvo SA – I, Kopr -
ska 98, Ljubljana, e-naslov:
info@rally-saturnus.si. Ažurne infor-
macije so vam  na voljo tudi na:
www.rally-saturnus.si
Zelo bomo veseli, če se nam boste
pridružili,

Davorin Možina, tajnik
organizacijskega odbora

Celotni urnik zapor hitrostnih pre-
iskušenj je naslednji:*
Petek 11. maj 2012
HP Super special, Ljubljana, Štajer-
ska cesta od 12:00 do 22:30 ure.
Sobota 12. maj 2012
HP Hrastnik od 8:00 do 18:30 ure
HP Trbovlje od 8:15 do 19:00 ure
Nedelja 13. maj 2012
HP Janče od 8:00 do 16:30 ure
HP Metnaj od 9:00 do 16:30 ure
HP Višnja Gora od 9:30 do 17:30 ure
* Popolne zapore cest veljajo v navedenem
urniku, ki pa se lahko delno spremeni. O
tem boste obveščeni po predvidenem na-
činu (letaki…).

Lestvica končnice za prvaka 1. NLB Leasing Lige po 6. krogih:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. RK GORENJE VELENJE 6 6 0 0 200 : 160 51 (39)
2. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 4 0 2 184 : 153 41 (33)
3. RK CIMOS KOPER 4 3 0 1 129 : 115 35 (29)
4. RK TRIMO TREBNJE 5 1 0 4 141 : 163 24 (22)
5. RK MARIBOR BRANIK 6 2 0 4 173 : 190 21 (17)
6. ROKOMETNI KLUB KRŠKO 5 0 0 5 125 : 171 17 (17)

Lestvica končnice za obstanek 1. NLB Leasing Lige po 6. krogih:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. MRK KRKA 5 5 0 0 158 : 138 22 (12)
2. RD RIBNICA RIKO HIŠE 5 3 0 2 152 : 143 19 (13)
3. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 5 2 0 3 146 : 142 18 (14)
4. RK JERUZALEM ORMOŽ 4 1 0 3 112 : 116 15 (13)
5. RD HERZ ŠMARTNO 5 1 0 4 131 : 160 13 (11)

6. mesto za ekipo starejših dečkov
V Šmartnem se vsako sezono dokazuje, da se delo z mladimi obrestuje. To so v tej sezoni
že dokazali starejši dečki B (letnik 1998), ki so 22. aprila v Ivančni Gorici sodelovali na
zaključnem turnirju od 5. do 8. mesta v državi. Naši fantje so dosegli dve zmagi ter en
poraz in na koncu zasedli odlično 6. mesto v državi. 5. mesto je osvojila ekipa domačinov
RK SVIŠ Pekarna Grosuplje, 7. mesto RK Krško in 8. mesto RK Olimpija-Krim.

Na prvi tekmi so naši fantje proti do-
mačinom RK SVIŠ odigrali malo
slabše, ter izgubili 17:19, vendar so se
nato zbrali in odigrali dve odlični tek -
mi. Na drugi tekmi so nadigrali Krča -
ne in zmagali 26:19, na zadnji tekmi
pa odigrali še boljše ter ekipo Olimpi -
ja-Krim premagali kar 29:19. Za lep
uspeh čestitamo vsem igralcem, tre-
nerju Alešu Šmejcu in vodji moštva
Gregorju Bokalu. Poleg te ekipe so si
turnir od 5. do 8. mesta priigrali tudi
igralci ekipe mlajših dečkov A (letnik
1999), ki jo vodi Primož Cenkar.
Zakjučni turnir te ekipe bo v vikendu
12.-13. 5. 2012.
Članska ekipa nadaljuje boj za obsta-
nek, vendar rezultati ne gredo po na-
črtu. Nadaljuje se niz porazov, kljub
borbenosti vseh igralcev pa bo obstati
med elito zelo težko. Poleg rezultatov
ne gredo na roko še nekatere druge
težave. V aprilu je članska ekipa odi-
grala dve tekmi, doma proti Krki in v
gosteh proti Istrabenz plinom Izola.
14. aprila se je igral v domači dvorani
Pungrt 4. krog končnice za obstanek.
Pred praznimi tribunami. Disci plin -
ska sodnica je naše društvo kaznovala
s dvema tekmama prepovedi igranja
pred gledalci, zaradi razloga, ki je
močno razjezil šmarsko javnost. Žal je
kljub pritožbi kazen obstala, na ogor-
čenje vseh članov društva in domačih
najvijačev. Nasprotnik domače ekipe
je bila MRK Krka, ki je v spomladan-
skem delu zelo okrepila ekipo in tudi
stopnjevala formo. To je upravičila

tudi na tej tekmi, ter zmagala 31:35.
Želje pri domačih ni manjkalo, tekma
se je začela z naletom in vodstvom 4:0.
Gostje so bili mirni, ter tekmo že v
prvem polčasu preobrnili v svojo prid,
saj so polčas dobili 13:19. V drugem
delu so rezultat dobro kontrolirali, ter
zmagali, ter si skoraj že zagotovili ob-
stanek v 1. NLB Leasing ligi.
5. krog je bil za RD Herz Šmartno
prost, 28. aprila pa se je ekipa odpra-
vila na pot v Izolo. Tekma je bila za
obe ekipi zelo pomembna. Vendar so
domači se odlično pripravili na tek -
mo, ter premagali Šmarčane s kar
35:20. Domačini so imeli v vratih raz-
položenega Keviča, ki je dosegel kar
24 obramb. Že v prvem polčasu so
povedli 7:1 in nakazali, da so odlično
razpoloženi. Šmarčani so se borili,
do segli nekaj lepih zadetkov ter zni-
žali na 12:9, vendar to je bilo na tej
tekmi tudi vse. Na žalost naše ekipe
so Izolani po tem rezultatu še bolj
pritisnili in razlika se je samo višala v
domačo korist. Proti koncu tekme je
šmarski trener dal priložnost vsem na
klopi, ki so pridobivali pomembne iz-
kušnje za njihovo nadaljno kariero.
Do konca 1. NLB Leasing lige so še
štirje krogi, ki bodo odločili, kdo bo
obstal v 1. NLB Leasing ligi. Kar se
tiče lige za prvaka je že odločeno, da
je državni prvak v rokometu RK Go -
renje Velenje, velik boj pa bo za 2.
mesto, ki še vodi v ligo prvakov.

RD Herz Šmartno

Res je. Namesto, da bi na deževno
nedeljo, 15. 4. 2012, lenarili, so se rajši
skupaj s Taekwondo klubom Kang,
odpravili na prijateljski trening v Bje -
lo var. Tam so nas pričakali taekwon-
doisti enega vodilnih hrvaških klu-
bov, Taekwondo kluba Fox. Povezali
smo prijetno s koristnim in ob druže-
nju s simpatičnimi člani tamkajšnjega
kluba, posvetili nekaj časa tudi tre-
ningom. Prvi trening je bil bolj tehni-
čno podkovan in ga je vodil Tomaž
Zakrajšek, trener taekwondo kluba
Kang. Tako so borci ponovili udarce
in so bili pripravljeni za drugi tre-
ning, ki pa je bil namenjen borbam
ter ohranjanju kondicije. Vodil ga je
Feđa Medak, glavni trener kluba Fox,
ki je tudi diplomiral iz vodenja kon-
dicijskih treningov. 
Verjamemo, da našim borcem ni žal,
da so nedeljo izkoristili za trening, saj
so domov odnesli veliko bogatih iz-
kušenj, novih zalog kondicije ter tudi
obilico dobre volje. Ta prijateljski
odnos s klubom Fox bomo gojili še
naprej, saj iz njihovih treningov ved -
no odnesemo veliko novih izkušenj,
ki jih nato pridno uporabljamo na
tekmovanjih.

Taekwondoisti
ne počivajo

Igra je otrokova primarna dejavnost. Z
igro otrok razvija različne sposobnosti
in spretnosti, ki mu bodo kasneje v ži-
vljenju prišle še kako prav. V vrtcu
Ciciban se zavedamo pomena otroške
igre v najglobljem pomenu. Otrokom
želimo omogočiti pestro in spodbud-
no okolje za igro in raziskovanje.
Z vključitvijo v inovacijski projekt

Zavoda za šolstvo in šport, Gozd kot učno okolje, smo strokovne delavke vrtca
začele tudi z načrtovanjem dejavnosti in igre v bolj odprtem okolju. V gozd smo
z otroki zahajale večkrat. Pri tem pa nas je motil dostop do najbližje gozdne lo-
kacije, ki je potekal skozi celotno Šmartno. 
Začeli so se pogovori o bližji, primernejši gozdni lokaciji za otroke, z lažjim do-
stopom. Koordinatorka projekta Gozd, Duši Pevec, je tako začela z iskanjem
primerne lokacije in kmalu prišla do hriba Cvingar v neposredni bližini vrtca. S
pomočjo staršev in drugih donatorjev je stekla akcija priprav za lažji dostop do
gozdnega igrišča.
V četrtek, 19. aprila 2012, pa je že potekala otvoritev gozdnega igrišča, ki so ga
prvi tisti dan preizkusili otroci iz oddelkov Polžki in Miške. Ob spremstvu
vzgojiteljic in gozdarja Jake Šubica so otroci pogumno zakorakali v strmo pot
pred seboj in kmalu prišli do prostora, ki je otroke popolnoma navdušil. Otroci
so plezali, tolkli s palicami, kotalili lesene kolute, tekli, se dogovarjali in se spre-
menili v indijance z bojnimi barvami. Vsemu temu je bila priča tudi ga. Mija
Bokal, predstavnica Centra za regionalni razvoj Litija, ki prav tako sodeluje pri
vpeljavi dejavnosti v okviru projekta Gozd.
Strinjali smo se, da s skupnimi močmi in zavedanjem o pozitivni rabi širšega
okolja, lahko otrokom ponudimo največ. Namreč okolje v katerem smo se naha-
jali, poleg gozdne lokacije ponuja še neskončno možnosti za igro, učenje in razi-
skovanje. V bližini je kmetija, mlaka, manjši potoček, ki ponuja igro z vodo…
Vse to pa lahko vzgojiteljice ponudimo otrokom le, če smo tudi same ozavešče-
ne o pomenu uporabe gozda kot učnega okolja. Zato smo se isti dan popoldan
srečale na delavnici in o tem razmišljale s pomočjo De Bonove metode, ki nas je
soočila z dejstvi, inovacijami, pomisleki, pozitivnim in čustvenim pogledom,…
Naj zaključim s podatkom, da v tujini otroci že leta uporabljajo gozdno okolje
za bivanje v času odsotnosti svojih staršev, v tako imenovanih forest garden
(gozdni vrtec). Na nek način smo gozdni vrtec pridobili tudi v Šmartnem pri
Litiji, ki čaka na otroke in njihove vzgojiteljice, da ga uporabijo v največji meri.

Maja Toplak Primc  

Otroci iz vrtca Ciciban imajo
novo gozdno igrišče


