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ŽUPANOV KOTIČEK

Poletje
Prihajamo v poletni čas. Sonce greje
vse močneje in za popolno izposta-
vljanje je povsem neprimerno. Nič
novega: že naši predniki so se poleti
zaščitili z oblačili. 
Prihaja čas neviht, ogromna količine
vode v kratkem času pa ne pripomore
kaj dosti k bolšji namočenosti zemlje.
Izviri usihajo in suša je spet tu. Sreča
je le v tem, da je podzemnih voda za
enkrat dovolj, zato se nam ni bati po-
manjkanja. Na morju pa je dovolj
vode, vendar je le-ta precej slana. Na
morju pa so zasoljene  tudi cene, pa še
presoljena hrana ni zdrava. Torej,
kdor ne mara soli, naj ne hodi na
morje. Če je trenutna kriza resnična,
bodo razni sindikalisti in njihovi pri-
vrženci lepo doma. Mogoče bodo za-
radi tega cene padle in bo tako lahko
preprost, skromni zemljan lahko leto-
val nekje ob morju – navsezadnje je
morje zelo zdravo, če ga zaužiješ
pravo mero.
Vsem čestitam ob dnevu samostojno-
sti in vam želim lepo praznovanje,
dopust pa si le privoščite – če ne
drugje, pa doma.

Vaš župan
Milan Izlakar

Letos naša država praznuje 20 let svoje neodvisnosti, saj sta bili 25. junija 1991
sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Pred 20 leti smo Slovenci po stoletjih
dobili svojo državo. Ponosni smo nanjo. Ponosni pa smo tudi na dediščino, ki so
nam jo zapustili naši predniki. Eden izmed pomembnih Slovencev je živel in
ustvarjal tu, med nami, na gradu Bogenšperk. Janez Vajkard Valvasor, polihistor
in raziskovalec, je prav nad Šmartnim ustvaril svoja najpomembnejša dela, ki so
romala po vsej Evropi, zdaj pa počasi ter z velikim naporom iščejo pot domov,
na Bogenšperk. 
Valvasorjev opus je za slovensko kulturo in znanost izjemnega pomena,  žal pa
se lahko danes grad ponaša le z dvema originaloma: Slava vojvodine Kranjske
(1689) in Prizorišče človeške smrti v treh delih (1682).
Valvasorjeva originalna dela so izredno redko antikvarno gradivo in vendar se
nam je ponudila priložnost, da  tudi mi po svojih močeh prispevamo k bogatitvi
nacionalne dediščine na mestu, kjer je nastala. Knjigo Valvasorjeva topografije
Koroške (Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae et modernae comple-
ta – Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške, Nürnberg,
1688), je v Avstriji našla ga. Stanka Golob, sodelavka Trubarjevega antikvariata,
cena za omenjeno knjigo pa je 10.000,00 €. 
Zaradi velikega pomena in neprecenljive vrednosti knjige smo se odločili, da
sredstva, ki so bila letos namenjena organizaciji osrednje občinske proslave ob
dnevu državnosti, namenimo nakupu omenjene knjige. S tem dejanjem bomo
počastili ta pomemben državni praznik ter trenutek zamenjali za večnost. 
Odkup knjige bodo omogočili: Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod
Bogenšperk in donatorji

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji

Darilo ob dnevu državnosti

Folklorna skupina Javorje, ki dela že 32
let, se je pred tremi leti prijavila na
Javni poziv LAS Srce Slovenije, ki
svoje razvojne projekte uresničuje z ev-
ropskimi sredstvi za razvoj podeželja.
Predlog projekta sta sestavljali dve ra-
zlični vsebini: oprema garderobnega
prostora, ki ga ji je dodelila Občina
Šmartno pri Litiji in oživitev etnološke
dediščine v mestu Litija – litijski ples
predilcev, imenovan tudi špinerbal. 
Začetki elitnega plesa segajo v konec
dvajsetih let prejšnjega stoletja in ne-
kateri meščani se ga še s ponosom
spominjajo. Uvrščamo ga med naje-

Špinerbal – litijski ples predilcev
V soboto, 14. maja 2011 se je zaključil zahteven evropski projekt Folklorne skupine
Javorje iz Šmartnega pri Litiji. Na plesišču Športne dvorane Pungrt se je iskrilo ob
glasbi ansambla, plesalke in plesalci so z elitnim dostojanstvom žareli v večernih
plesnih toaletah in obiskovalci so bili nad povsem novim programom navdušeni.

litnejše dogodke v mestu Litija in je
imel posebno mesto med družabnimi
dogodki še dolgo časa po drugi sveto-
vni vojni.
Folklorna skupina Javorje ohranja
minulo plesno izročilo in vedno želi
prikazati pretekle dogodke na izviren
način. Ideja o oživitvi omenjene bo-
gate etnološke dediščine je zorela že
vrsto let, folklorna skupina pa jo je
lahko uresničila šele s finančno po-
močjo evropskih sredstev za razvoj
podeželja. S tako imenovanim špi-
nerbalom je svoj program razširila in
obogatila še z dogodkom, ki sega
izven kmečkega življenja. »S tem je
obrnila nov list v razvoju folklorne
dejavnosti ne le na Litijskem temveč
v celotni Sloveniji, kajti bila je prva, ki
je na podlagi temeljite terenske razi-
skave v program folklorne skupine
vnesla interpretacije izročila delavcev
iz časa med obema svetovnima vojna-
ma,« je iz utemeljitve o podelitvi
Maroltove listine Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti prebral dr.
Bojan Knific. To visoko priznanje je
poleg priznanja Občine Šmartno pri
Litiji prejela naša vodja Ida Dolšek in
za vsestransko kulturno dejavnost se
ji zahvaljujemo tudi mi folklorniki.
Večerna plesno modna predstava nas
je popeljala v tisti čas, ko je špinerbal

vznemiril celo mesto in spravil na
noge trgovce, šivilje, krojače, frizerje,
krznarje, čevljarje in druge. Kot v
kakšnem filmu je »direktor predilni-
ce« zaplesal otvoritveni dunajski val-
ček s svojo izbranko. Tisti, ki se do-
godka spominjajo, so v mislih lahko
ponovno zaplesali v elitnem angle-
škem valčku, razigranem fokstrotu,
očarljivemu tangu,  živahni polki in
mazurki , sloviti rumbi in  boogie-
woogiju, seveda ni smela manjkati
četvorka  in uživali ob zvokih glasbe
tistega časa. Mlajšim, ki lastne izkuš-
nje niso imeli, pa je predstava pribli-
žala elitno noto in utrinek življenja
njihovih prednikov. 
Projekt v katerega je bilo vloženo
ogromno truda in prostega časa smo s
ponosom zaključili in upamo, da smo
z oživitvijo elitnega dogodka prispe-
vali k še večji prepoznavnosti našega
Osrčja Slovenije. Celotno zgodbo
bomo v jeseni predstavili tudi v rojst-
nem mestu plesa, v Litiji, predvidoma
19. novembra v letošnjem letu.
Prav gotovo bi nevede izpustili kakš-
nega dobrotnika ob tem projektu, če
bi se zahvaljevali poimensko; zato
iskrena zahvala vsem, ki ste sodelova-
li in nam kakorkoli pomagali. 

Irena Zidar

Slavko Grum, slovenski zdravnik,
dramatik in pripovednik se je rodil 2.
avgusta 1901, v Šmartnem pri Litiji.
V Novem mestu je v letih 1910 do
1919 obiskoval gimnazijo, medicino
pa je študiral na Dunaju. Kot zdrav-

110 let rojstva dr. Slavka Gruma
nik se je dodobra seznanil tudi s psi-
hoanalizo, novim področjem psihia-
trije, ki poudarja nezavedno plast člo-
veškega življenja. To je pomembno
vplivalo na njegovo umetniško delo,
ki je bilo v tesni zvezi s poklicnim in-
teresom. Grum je bil nekaj časa zapo-
slen tudi na psihiatrični kliniki in tam
je pridobil izkušnje in tudi podlago za
pisanje najpomembnejših del in
dram. Deloval je tudi v Zagorju ob
Savi, kjer je 3. avgusta 1949 tudi
umrl. Pokopan je v Šmihelu pri
Novem mestu. Slavko Grum je zago-
tovo povezal več krajev in ljudi, kot bi
za časa življenja lahko sploh pomislil.
Knjižnica Litija se je dolga leta ime-
novala Matična knjižnica dr. Slavko
Grum, ob stoletnici njegovega rojstva
smo v sodelovanju z novomeško
knjižnico pripravili odmevno razsta-
vo, ki je gostovala celo na premieri
Goge v Novi Gorici.  Letos bomo
spomin nanj s krajšo slovesnostjo
obeležili v avgustovskih dneh, v rojst-
nem Šmartnem – upamo, da kar ob
rojstni hiši. 

V OŠ Šmartno smo v letošnjem letu prvič sode-
lovali v mednarodnem projektu – Think Quest
Project, ki se ga lahko udeležijo šole iz celega
sveta. Letošnji cilj projekta je bil opredeliti in re-
šiti problem iz naše okolice. Na šoli smo prijavili
skupino šestih nadarjenih učencev iz devetega razreda, ki so se poimenovali v
Eco Team. Člani te skupine so: Jona Brodar, Nastja Hauptman, Eva Medvešek,
Neža Kokalj, Matevž Možina, Jakob Pevec in vodja skupine učitelj Bojan Bric. 
Učenci so izpostavili problem divjih odlagališč v šmarski občini in se odločili, da
bodo poskušali osvestiti čim več občanov o tej zelo pogosti težavi v današnjem
času. V ta namen so se povezali s Komunalno stanovanjskim podjetjem Litija d.
o. o. in vodilnimi člani skupine »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« ter v obeh
podjetjih opravili intervju, da so dobili vse potrebne informacije o nevarnostih
in prijavah divjih odlagališč. Izdelali so spletno stran, ki si jo lahko pogledate na
naslovu www.resi-planet.com. Na njej se da izvedeti vse o problematiki divjih
odlagališč, o poteku projekta, o čistilni akciji, ki so jo organizirali učenci s po-
močjo svojih sošolcev, in še več. Posneli so tudi kratek, a zanimiv in poučen
video, v katerem želijo med drugim povedati, da imamo v naši okolici tudi zelo
urejene deponije odpadkov in je odlaganje smeti v naravo res nepotrebno ter
nesmiselno dejanje. Poleg tega so izdelali tudi brošuro, ki bo natisnjena v 1000
izvodih. V mesecu juniju bodo učenci naše šole brošuro razdelili med občane.
Člani Eco Teama upajo, da bodo vsa ta dejanja vsaj malo vplivala na miselnost
ljudi, saj s pametnim odlaganjem smeti skrbimo tako za zdravo naravo, kot tudi
za naše zdravje in zdravje bodočih generacij.
Poleg lepega sporočila, ki ga želijo učenci posredovati v svojo okolico, pa se na
tem projektu potegujejo tudi za lepe nagrade. Najbolj privlačna se jim zdi poto-
vanje na uradno razglasitev nagrajencev, ki bo »čez lužo« v Združenih državah
Amerike v San Franciscu. Ne glede na uspeh na tem tekmovanju so učenci zelo
zadovoljni s svojim izdelkom zato sporočajo: Ne onesnažuj – planet rešuj!

Učitelj Bojan Bric

Osveščanje občanov 
o divjih odlagališčih

Dogodek Datum Ura Lokacija

NACE SIMONČIČ – človek in lutkar: gostje njegovi ožji sodelavci  SREDA 8. 6. 19.00 avla Občine Litija

in družinski člani (prireditev ob občinskem prazniku)

SEVIQC BREŽICE 2011 – delavnice o stari glasbi: Ars Ramovš Ljubljana ČETRTEK 9. 6. 19.00 Kulturni center Litija 

Informativno-svetovalna pisarna društva UP PONEDELJEK 6. 6. 18.00 MC Litija

SVEČANA AKADEMIJA OB 60- LETNICI Društva upokojencev Litija PETEK 10. 6. 19.00 Kulturni center Litija 

Kralji Ulice, otvoritev razstave PETEK 10. 6. 19.00 MC Litija

Otvoritev razstave: UTRINKI IZ LITIJE  - Gimnazija Litija PONEDELJEK 13. 6. 19.00 avla Občine Litija

Koncert glasbene šole Litija-Šmartno SREDA 15. 6. 18.00 MC Litija

Osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti ČETRTEK 16. 6. 18.00 Kulturni center Litija 

Stojnica vse zastonj SOBOTA 18. 6. 8.00 Tržnica Litija

Tradicionalno srečanje invalidov občin Litija in Šmartno SOBOTA 18. 6. 13.00 pri  Ribiškem domu v Litiji 

Poletna muzejska noč (s predstavitvijo novega filma o litijskem muzeju) SOBOTA 18. 6. 18.00 Muzej Litija – KC Litija 

Srečanje z duhovnikom in piscem Marjanom Lampretom ČETRTEK 30. 6. 20.00 Knjižnica Šmartno 

Likovna razstava LILA: EX TEMPORE VODICE 2011 PONEDELJEK 4. 7. 18.00 avla občine Litija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JUNIJUKOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JUNIJU
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 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 Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/2010), objavlja naslednji

Javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2011

1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2011 v okvirni višini
do 21.000 € 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 2011, 
• 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 2011 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 € 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 €, najvišji znesek pomoči pa 5.000 € 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. 2011.
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 2011”, 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. 5. 2011
Številka: 321-01/2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko
obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/2010), objavlja naslednji

Javni razpis 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2011

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, so v okviru postavke 11224209
»Podeželska združenja«, zagotovljena sredstva  v višini do 5.000 €.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2011.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji,
ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2011.

3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo iz-
polnjevati enega od naslednjih pogojev:
• sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot tretjina registriranih članov dru-

štva z območja občine Šmartno pri Litiji
• sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost društva usmerjena na območ-

je 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 da-
tumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež,
funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobi-
tela, davčno številko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega
računa in naziv banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• 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 proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sred-
stev.

5. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasni-
la 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.

6. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 1.8.2010. 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 zaklju-
čenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošlje-
jo 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 DELOVANJE DRUŠTEV 2011«, na naslov: Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

7. 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: kar-
men.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Datum: 23. 5. 2011
Številka: 321-01/2011

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

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko
obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/2010), objavlja naslednji

Javni razpis 
za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2011

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, so v okviru proračunske postav-
ke 11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v višini do 5000 €
za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, 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 stroškov. 

3. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podat-
ke - naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko ra-
čuna 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 pojasni-
la 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.

5. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 1. 8. 2011.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošlje-
jo 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 2011«, 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. 2011
Številka: 321-01/2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
(Ur.l. RS, št. 110/2010) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na po-
dročju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 86/04)

Javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji
2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izva-
janje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:
• imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih

aktivnosti
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa

zakon o društvih
• da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktiv-

nosti za prihodnje leto.
3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2011 je predvideno za naslednja področja
kulturnih dejavnosti:
• glasbena dejavnost,
• plesna in folklorna dejavnost,
• uprizoritvena dejavnost,
• mladinska kultura.
4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih progra-
mov in redne ljubiteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 20.000 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji do 8. 7. 2011. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti ku-
verti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2011«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za od-
dajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
• oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljene in
• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izte-

ku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 
8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinancira-
nju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno
pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo
odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo skle-
njene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, 
tel.: 01/896 27 70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Številka: 611-001/2011
Datum: 24. 5. 2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Spoštovani  uporabniki storitve
ravnanja  s  komunalnimi  odpadki
Skladno z določili Uredbe o ravnanju
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Ur. l. RS, št. 39/2010) (v nadaljeva-
nju: Uredba) je treba zagotoviti loče-
no zbiranje in prevzemanje kuhinj-
skih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada najpozneje do 30. 06. 2011.
Po določilih Uredbe mora izvajalec
javne službe prednostno spodbujati
povzročitelje odpadkov iz gospodinj-
stva k hišnemu kompostiranju. Na
podlagi navedenega bo javno podjetje
v prvi fazi zagotavljalo prevzem tovrs-
tnih odpadkov izključno pri večstano-
vanjskih objektih v mestu Litija in na-
selju Šmartno, kjer gospodinjstva ne
morejo pristopiti k hišnemu  kompo-
stiranju. Gospodinjstva v individual-
nih hišah, v mestu Litija in naselju
Šmartno,  pa bodo lahko izbirala med
kompostiranjem na domačem vrtu ali
oddajo javnemu podjetju. Prevzem
biološko razgradljivih kuhinjskih od-
padkov in zelenega vrtnega odpada
bo dodatna storitev v sistemu ravna-
nja s komunalnimi odpadki, ki bo za-
računana posebej.  Na območju vaških
naselij morate povzročitelji tovrstne
odpadke kompostirati. Zagotavljanje
prevzema s strani javnega podjetja, bi
bilo neracionalno, kajti odpadki rast-
linskega izvora naj se kompostirajo na
kraju nastanka, torej na kmetijskih
zemljiščih in vrtovih. 
Biološko razgradljive kuhinjske od-
padke in zeleni vrtni odpad je strogo
prepovedano mešati z drugimi ko-
munalnimi odpadki. Vsi povzročitelji
morajo tovrstne odpadke ali kompo-
stirati ali oddajati izvajalcu javne
službe zbiranja in odvoza komunal-
nih odpadkov v posebnem zabojniku.

Načini zbiranja na območju občin
Litija in Šmartno pri Litiji :
• Uporabniki storitve ravnanja s ko-

munalnimi odpadki, iz mesta Litija
in naselja Šmartno s poselitvijo z
individualnimi hišami, imate mož-
nost izbire med kompostiranjem in
oddajo biološko razgradljivih od-
padkov javnemu podjetju. Skupaj s
tem obvestilom boste prejeli tudi
obrazec, katerega izpolnite in pod-
pišite in v najkrajšem možnem času
vrnite, v priloženi ovojnici, na na-
slov: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o., Ponoviška 15, 1270 Litija.

• Uporabniki iz mesta Litija in nase-
lja Šmartno v večstanovanjskih ob-
jektih – blokih obrazca ne boste
prejeli, kajti za vas je oddaja tovrs-
tnih odpadkov javnemu podjetju
obvezna. Pred večstanovanjske ob-
jekte bo javno podjetje do 30. junija
2011 namestilo 240 litrske rjave
zabojnike za zbiraje biološko raz-
gradljivih odpadkov.

• Uporabniki iz območja vaških po-
selitev obrazca skupaj s tem obve-
stilom tudi ne boste prejeli.
Obvestilo pa šteje kot zaveza, da
boste biološko razgradljive odpad-
ke kompostirali. Od 01. julija 2011
dalje, v vaše zabojnike za mešane
komunalne odpadke, ne smete več
odlagati niti zelenega vrtnega od-
pada niti ne biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov. Tovrstnih
odpadkov tudi ne smete odnašati
na zbiralnice (ekološke otoke) in
jih mešati z odpadno embalažo.

Obvestilo o obveznem ločenem
zbiranju bioloških odpadkov

Nasveti za pravilno kompostiranje
(povzeto iz Priloge št.1 iz Uredbe)

Odpadki primerni za kompostiranje:
• Zeleni vrtni odpad: odpadno veje-

vje, trava, listje, stara zemlja lončnic,
rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel,
stelja malih rastlinojedih živali.

• Kuhinjski odpadki: zelenjavni in
sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupi-
ne, kavne usedline, filter vrečke, po-
kvarjeni prehrambni izdelki, kuha-
ni ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in papirnate vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kom-
postiranje, so vsi odpadki, ki se v
okolju ne razgradijo, poslabšajo kako-
vost komposta in vsebujejo nevarne
snovi. ( Kakovost komposta poslabša-
jo olupki citrusov, bananini olupki, s
škodljivci napadene rastline, meso,
kosti, pomije…) 
Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika
na vrtu izberemo polsenčen ali sen-
čen prostor in naj ima neposreden
stik s tlemi ter naj bo primerno pre-
zračen.
Tehnika pravilnega kompostiranja.
Hišni kompostnik mora imeti nepo-
sreden stik s tlemi. Osnovna plast
zdrobljenih vej poskrbi za dobro zra-
čenje od spodaj in preprečuje zastaja-
nje vode. Za optimalni razkrojni pro-

ces je pomembna zadostna ponudba
kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi
strukturni material (veje in zeleni
odrez) in vlažni nestrukturni material
(trava, kuhinjski odpadki) vedno med
seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in
ostanke hrane je potrebno takoj pre-
kriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo
zagrebsti, da preprečimo neprijetne
vonjave in ne privabljamo neželenih
gostov kot so podgane ali ptiči. V
procesu razgradnje, ki poteka pri
50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakte-
rije in glive proizvedejo humus in
hranilne snovi, za kar pa potrebujemo
določeno vlago. V času daljše poletne
suše je priporočljivo vlaženje kom-
postnega kupa. Ko je hišni kompost-
nik poln, oziroma približno pol leta,
njegovo vsebino preložimo. S tem ga
prezračimo in pospešimo razkroj.

Dozorel kompost presejemo s sitom
z odprtinami 15 do 20 mm, preosta-
nek uporabimo za nadaljnji razkroj
kot strukturni material.
Vse uporabnike naprošamo, da do-
sledno izločajo biološko razgradljive
odpadke, kajti v primeru, da bodo to-
vrstni odpadki odloženi v zabojnik za
mešane komunalne odpadke, vam
javno podjetje  zabojnika ne bo iz-
praznilo, posledično pa vas lahko ko-
munalna inšpekcija kaznuje z globo
za prekršek, v skladu z določili občin-
skih predpisov na tem področju.
Dodatne informacije lahko poiščete
na internetni strani javnega podjetja
www.ksp.litija.si ali nas pokličete na
telefonsko številko 01/890 00 10.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o.



JUNIJ 2011 • ŠT. 64 OBVESTILA OBČINSKE UPRAVE,  JAVNI RAZPISI, OKOLJEVARSTVO, SPOMINI IN ZAHVALE

Kot prah smo te vrnili zemlji...

koraki srca pa bodo večno

iskali spomin na ljubljeni obraz.

V 87. letu življenja nas je zapustila naša ljubljena
mama, stara mama, prababica in teta

ANICA VAVTAR
roj. Lenart (3.6.1924 - 17.5.2011)

iz Šmarnega pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, našim sodelavcem in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno svetje, sveče in darovane maše. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču in dr. Marku Kolšku,

osebju Doma starejših občanov Tisje, sestri usmiljenki Marinki Prosen, za skrb in nego v času njene bolezni.
Lepa hvala kaplanu g. Gregorju Luštreku za mašno daritev in pogrebno svečanost, pevcem okteta Valvasor,

trobentaču, praporščakoma in pogrebni službi KSP Litija. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili k večnemu počitku.

Hči Valerija in sin Srečko v imenu vseh, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

0162011

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o uporabi
Dvorane Pungrt (Ur.l. RS, št. 40/2011) objavlja

Javni razpis 
za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov 

v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji, v šolskem letu 2011/2012

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvaja-
nje LPŠ v šolskem letu 2011/2012.  Javni razpis velja za proste termine v
Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih de-
javnostih na OŠ Šmartno in sicer:
• med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
• ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure  

Na poziv se lahko odzovejo vsi izvajalci športnih dejavnosti. Prednost pri upora-
bi oz. najemu bodo imeli izvajalci izbrani na podlagi 6. člena Pravilnika o upora-
bi Dvorane Pungrt in sicer:
• programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
• programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in

vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
• športna društva in klubi iz Občine Šmartno pri Litiji, ki izvajajo programe in-

teresne športne vzgoje mladine; 
• drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
• društva in klubi izven občine; 
• drugi uporabniki. 

Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na
predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 31. julija 2011 na naslov: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »Termini
v dvorani Pungrt«.

Pravočasno prispele prijave bosta pregledala strokovna služba Občine Šmartno
pri Litiji in upravitelj, ki bo tudi pripravil urnike uporabe Dvorane Pungrt za šol-
sko leto 2011/12.

Z vsemi izbranimi uporabniki Dvorane Pungrt v šolskem letu 2011/12 bo
Občina Šmartno pri Litiji sklenila pogodbe o najemu oz. uporabi prostorov.

Vse dodatne informacije in navodila za sodelovanje v pozivu ter prijavni obrazec
so na voljo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji ali
www.smartno-litija.si.
Kontaktna oseba: Karmen Sadar 01 8962-770, karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šmartno pri Litiji, 24. 5. 2011
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Od kod so se vzele? Vzrok za njihovo
širitev je človek. K nam se niso razši-
rile po naravni poti, temveč smo jih iz
njihove domovine k nam zanesli lju-
dje. Večino smo naselili zato, ker so
lepe, torej kot okrasne rastline za
vrtove in parke, nekatere smo zanesli
pomotoma in nevede. Ljudje ustvari-
mo tudi razmere, ki nato olajšajo širi-
tev invazivk. V naseljih kopljemo ter
prevažamo zemljo in pesek sem in tja,
se lotimo gradnje in nato pustimo
gradbišče samevati nekaj let. Prav na
teh zemljiščih, kjer smo odstranili
prvotno rastlinje in tla razgalili, naj-
dejo invazivne rastline sijajno mesto
za bohotno rast. V tem prekašajo vse
naše rastline: spomladi so bolj zgod-
nje, hitreje rastejo, bolj uspešno se
množijo. 

Zgodba se konča z gostimi sestoji in-
vazivnih vrst, kjer ne raste domala nič
drugega. Težav ne delajo le naši nara-
vi, temveč tudi ljudem. Povzročajo
namreč gospodarsko škodo, nekatere
so vzrok zdravstvenih težav. Zaradi
njih so rečni bregovi manj trdni in jih
ob visokih vodah deroča voda razdira.
Na zelenih pasovih ob cestah ne za-
došča košnja dvakrat letno, temveč je
za urejen videz treba kositi večkrat.
Vzdrževanje javnih tlakovanih povr-
šin, zelenic in parkov ter nabrežij rek
in potokov tako postaja vse dražje.
Poškodujejo lahko kanalizacijske cevi.
Žal se problema večinoma zavemo
šele takrat, ko je za ukrepanje običaj-
no že zelo pozno.
Kaj lahko naredimo? V trgovinah z
okrasnimi rastlinami se pozanimaj-

Invazivke: skromne in hitre
»Kaj res, tudi to je invazivka?«  je pogost vzklik na predavanjih o eksotičnih rastlinah
iz Azije ali Amerike, ki so se iz vrtnega okrasa spremenile v hudo nadlogo. Pred leti
smo še mislili, da niso naš problem. Poslušali smo o rododendronu, ki dela težave na
Škotskem. Pred 250 leti so ga za barvno poživitev vrtov prinesli v Anglijo, nato je
ušel v naravo. Zdaj pa so druge vrste že na našem pragu – delajo težave na vrtu, silijo
iz razpok na asfaltu, kvarijo urejen videz mestnih zelenic. Strokovnjaki jih imenujejo
invazivne tujerodne vrste rastlin ali na kratko invazivke. Dr. Nejc Jogan, eden
vodilnih slovenskih strokovnjakov s tega področja, pravi, da je pri nas zagotovo že
kakšnih 30 vrst rastlin takih, da se v naravi uničujoče širijo. Dodatnih nekaj deset pa
jih je problematičnih na manjših območjih. 

Zlata rozga se vse bolj širi,  zlasti ob cestah
in železnicah, na opuščenih njivah ter po
gozdnih robovih in bregovih voda.  
(foto: Nejc Jogan)

Pelinolistna ambrozija ima alergen pelod,
zato je zdravju škodljiva. Najpogosteje jo
najdemo na nasipih ob cestah in železniških
tirih. Otroci naj je ne odstranjujejo 
(foto: Peter Skoberne)

mo, ali izbrana rastlina sodi med in-
vazivne. Če se je na našem vrtu ali
dvorišču katera od invazivnih vrst že
pojavila, se je ne lotimo na vrat na
nos, da ne naredimo več škode kot
koristi. Poučimo se, kako se raznaša –
pri nekaterih se odrezane veje pono-
vno ukoreninijo, zato jim moramo se-
žgati ali zmleti. Če jih kosimo ob na-
pačnem času, se še bolj razraščajo.
Nekatere tvorijo semena, čeprav so že
pokošene, zato jih ne odlagajmo na
kompost in ne puščajmo na travniku.
Preberimo si tudi, ali je odstranjeva-
nje rastline zdravju škodljivo.
Informacije so zbrane na spletni stra-
ni Ministrstva za okolje in prostor
www.mop.gov.si/si/delovna_podroc-
ja/narava/invazivne_tujerodne_vrste
_rastlin_in_zivali ali na strani Zavoda
Symbiosis www.tujerodne-vrste.info. 

Ambrozija – inšpektorji so lani še
opozarjali
Prva rastlina, katere odstranjevanje
nam v Sloveniji nalaga predpis, je pe-
linolistna ambrozija. Je namreč
močno alergena in povzroča škodo
tudi v kmetijstvu. Zato smo jo dolžni
odstranjevati po vsej Sloveniji.
Imetnikom zemljišč, na katerih se
pojavi ambrozija, predpis nalaga dve
nalogi: ambrozijo morajo odstraniti –
in to na lastne stroške - in nato do
konca septembra opazovati, ali se ni
rastlina ponovno pojavila. 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, goz-
darstvo in hrano je lani, v prvem letu
veljavnosti predpisa, prejel 125 prijav
navzočnosti ambrozije. Največ prijav
so prejeli zaradi navzočnosti na nji-

vah, zapuščenih gradbenih jamah in
avtocestah, regionalnih in lokalnih
cestah. Regijsko je bilo prijav največ v
Prekmurju.
Fitosanitarni inšpektor je na podlagi
prijave opravil ogled lokacije in zapis-
niško ugotovil navzočnost ali nenav-
zočnost ambrozije. Ker vsi prijavljeni
imetniki zemljišč v letu 2010 še niso
bili seznanjeni s predpisom, je in-
špektor imetnika seznanil z zahteva-
mi. Te zahteve so zbrane v zgibanki,
ki jo je pripravila Fitosanitarna upra-
va RS. Inšpektor je imetnika tudi na-
učil prepoznati ambrozijo in izrekel
opozorilo zaradi nepravilnosti ter do-
ločil rok za njihovo odpravo. Imetniki
so ambrozijo nato najpogosteje me-
hansko odstranili: ruvali, kosili in
mulčili. Če imetnik kljub opozorilu v
predpisanem roku ni odstranil am-
brozije, mu je predpisane ukrepe in-
špektor naložil z odločbo. Tak primer
je bil le eden.
Inšpektorji opozarjajo, da je nadzor
posebej problematičen v gradbenih
jamah. Opažajo, da se ambrozija širi s
semenom kmetijskih rastlin, ptiči, ve-
trovi, premiki zemlje ter zrnjem in
krmo. Ambrozija zaide tudi v meša-
nice za ptičjo hrano, zato so jo in-
špektorji našli tudi pod ptičjimi
krmilnicami.
Premiki zemlje, zlasti ob novih grad-
njah in ob urejanju cest, so pomem-
ben vzrok širjenja mnogih invazivnih
vrst. V prihodnji številki ČaSOSpisa
bomo podrobneje predstavili dve, ki
sta še posebej trdovratni in težave de-
lata številnim občinskim komunal-
nim službam po Sloveniji: japonski
dresnik in veliki pajesen.

mag. Breda Ogorelec
Ministrstvo za okolje in prostor

Zavedanje podjetij, občin, javnih in-
stitucij in nenazadnje zasebnih inve-
stitorjev o pomenu energetske učin-
kovitosti in varstva okolja se očitno
povečuje. To zavedanje je po eni stra-
ni obvezno, saj je zakonodaja vse bolj
stroga in zahteva vse bolj energetsko
učinkovito gradnjo in vse manjše
onesnaževanje okolja, torej na nek
način zavezuje investitorje. Po drugi
strani pa imajo investitorji kar nekaj
priložnosti oz. spodbud za kreditira-
nje ali sofinanciranje tovrstnih pro-
jektov preko različnih programov in
skladov. Torej po eni strani obveza, po
drugi strani možnost pridobitve fi-
nančnih sredstev, zdi se da sistem de-
luje. Čas pa bo pokazal ali zakonske
zahteve in spodbude usmerjajo inve-
stitorje v pravo smer. V nadaljevanju
dva primera energetske sanacije stav-
be iz leta 2010, ki bi ju bilo vredno
posnemati tudi v Šmartnem.
Energetska sanacije Osnovne šole
Otlica, Ajdovščina
Osnovna šola Otlica, občina Ajdov -
ščina, je v juniju 2010 doživela novo
otvoritev z novimi prostori in ener-
getsko obnovljeno stavbo. Gre za ob-
jekt iz leta 1980, ki je potreboval ob-
novo, dograditev in energetsko sana-
cijo objekta. V okviru investicije se je
izvedla dozidava telovadnice, zagoto-

Energetska učinkovitost in manjše
onesnaževanje

vili so se manjkajoči prostori za pouk
ter izvedla se je energetska sanacija
objekta. Energetska sanacija je obse-
gala izolacijo fasade in strehe, zame-
njavo oken in prenovo kotlovnice na
nov sistem ogrevanja na plin. S temi
ukrepi lahko šola računa na bistveno
nižjo porabo energije za ogrevanje
prostorov v kurilni sezoni na m2, po-
sledično nižje stroške ogrevanja na
m2 površine ter večje udobje pri izva-
janju šolskih dejavnosti v stavbi.
Energetska sanacija objekta je stala
nekaj več kot 400.000 Evrov. Delno
so bila sredstva za investicijo zagoto-
vljena iz SVLR, ostalo je bilo pokrito
iz proračuna občine Ajdovščina. 
Energetska obnova vrtca v Vrhniki 
Lokalni energetski načrt (krajše:
LEK) občinam v Sloveniji določa
smernice vlaganj v ukrepe za večjo
energetsko učinkovitost. Ena takšnih
občin je občina Vrhnika, ki je v letu

2009 sprejela LEK in v okviru tega
določila zmanjšanje porabe energije v
javnih objektih, kot eno izmed pred-
nostnih področij. Eden zadnjih ukre-
pov je bil izgradnja novega vrtca s
skupno površino 1550 m2. Nov vrtec
odlikujejo dobra izolacija stavbe,
ogrevanje sanitarne vode s sončnimi
kolektorji na strehi ter prezračevalni
sistem rekuperacije za izrabo odpad-
ne toplote. Pomembno vlogo ima
tudi centralna kuhinja za vse vrtce
(manjša poraba energije, ker se hrana
pripravlja centralno na enem mestu)
ter energetsko učinkovita hladilnica.
Objekt sicer ne sodi med pasivne ob-
jekte, vendar je energetska učinkovi-
tost bistveno izboljšana v primerjavi s
starejšimi javnimi objekti, kateri bodo
deležni nadaljnjih energetskih obnov.
Nadaljnje energetske obnove javnih
objektov pomembno vplivajo na po-
rabo javnih sredstev za ogrevanje
stavb. Za izvedbo del na novem
vrhniškem vrtcu je bilo izbrano slo-
vensko podjetje preko javnega razpi-
sa. Vrtec pa je svoja vrata za malčke
odprl v začetku leta 2010.

mag. Roman Tomažič

Osnovna šola Otlica, občina Ajdov ščina

Več o okoljski tematiki in ukrepih na: 99okoljuprijaznihnasvetov.blogspot.com.
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Grajski večeri
na gradu Bogenšpek
Nedelja, 12. junij 2011, od 16. do 19. ure
OTROŠKI ROMPOMPOM
16:00 - Ustvarjalne delavnice:  vidrarije, vžiganje v les
16:00 – 17:00 - Ogledi gradu
18:00 -  EKO POD SMREKO - predstava za otroke in
animacija. Vstopnina: 5,00 eur

Četrtek, 16. junij 2011, ob 18. uri
Odprtje razstave slikarke OLGE VOZELJ

Četrtek, 23. junij 2011, ob 8. uri
ODHOD VALVASORJEVE KONJENICE na 19. konjeniški
pohod po poteh J.V. Valvasorja

Nedelja, 26. junij 2011, ob 15. uri
VRNITEV VALVASORJEVE KONJENICE: s popotovanja na
grad Bogenšperk

Nedelja, 3. julij 2011, od 9. do 17. ure
1. TABOR LJUBITELJEV SLIKARJEV SLOVENIJE
Zveza likovnih društev Slovenije, Tema: Grafika –
Bogenšperk – Valvasor
Do nedelje, 12. junija 2011
Vabljeni na ogled razstave AQUALUTRA – Vidra, kraljica
voda

www.bogensperk.si

AQUALUTRA – Vidra, kraljica voda
Na gradu Bogenšperk so se ob mednarodnem dnevu  muzejev, z odprtjem gostujoče
razstave Inštituta za ohranjanje naravne dediščine LUTRA, pričeli letošnji grajski
večeri.

Razstava o vidri je gostovala že na
gradu Goričko in v gradu Bistra pri
Vrhniki, na povabilo Javnega zavoda
Bogenšperk pa bo nekaj tednov go-
stovala »pri Valvazorju«. V Slavi voj-
vodine Kranjske je Valvasor popisal
rastlinske ter živalske vrste na
Kranjskem in tudi naravne redkosti
naše dežele. Živalski in rastlinski svet
z okolice gradu pa je slikovno upod-
obljen tudi v 18. zvezku njegove grafi-
čne zbirke. Med akvareli vidra sicer ni
upodobljena,  je pa gotovo, da je ne-
koliko širše območje gradu tudi njen
življenjski prostor.
Razstava je nastala v okviru projekta
LIFE AQUALUTRA - ohranjanje

vidre na Goričkem, dopolnili pa so jo
z ugotovitvami projekta Vidra na
pragu prestolnice, ki ga je podprla
Mestna občina Ljubljana. Inštitut si je
za svoj zaščitni znak (logo) izbral prav
vidro, ki je preminula v prometni ne-
sreči na cesti v Cerovici (pri Pustovem
mlinu) v Občini Šmartno pri Litiji.
Da je občina Šmartno pri Litiji ži-
vljenjski prostor vidre, se je izkazalo
tudi v fazi projektiranja obvoznice v
Šmartnem pri Litiji, saj je prisotnost
vidre v bližnjem vodotoku vplivala na
potek projektiranja same trase.  
Ob odprtju razstave je zbrane po-
zdravil župan občine Šmartno pri
Litiji, Milan Izlakar, v nadaljevanju pa

je  o pomenu celinskih vodnih ekosi-
stemov za življenje in zato tudi o nuj-
nosti njihovega ohranjanja govoril
prof. dr. Mihael Toman, dekan
Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani. Vidro kot nosilko sporočila
o ohranjanju voda je predstavila ga.
Marjana Hönigsfeld Adamič, ustano-
viteljica Inštituta LUTRA. K prijet-
nemu večeru je z ubranim petjem pri-
speval Biološki oktet. Razstavo smo
odprli ob mednarodnem dnevu mu-
zejev in se bo zaključila z vidrarijami
(ustvarjalnimi delavnicami) v okviru
Otroškega rompompoma v nedeljo,
12. junija 2011.

Javni zavod Bogenšperk

Na Staretovem trgu v Šmartnem pri
Litiji, je bilo od marca do maja, na po-
sebni stojnici, mogoče kupiti domače
sadje in zelenjavo ter lokalne izdelke s
podeželja. Poskus takšne prodaje se je
pri nekaterih kupcih dobro prijel in so
postali stalne stranke. Premična stoj-
nica je bila postavljena tudi v blokov-
skem naselju v Bartlovi ulici v Šmart-
nem, kjer so stanovalci hitro dostopali
do sestavin za svoja domača kosila.
Zaradi premajhnega interesa širšega

Poskus oživitve tržnice z lokalnimi
produkti v Šmartnem 

števila kupcev in opažanja, da ima
skoraj vsak šmarčan svoj kos zemlje,
kjer prideluje okusne pridelke, smo s
prodajo v Šmartnem zaključili.
V Srcu Slovenije je vedno večji inte-
res s strani občin, po vzpostavitvi lo-
kalnih tržnic in vključitvi v mrežo,
zato Jarina nagovarja lokalne skupno-
sti, tudi v Šmartnem, da finančno
podprejo ta prizadevanja. 
Nataša Smrekar, koordinatorka lokalne

samooskrbe s hrano, Jarina z.o.o.

Nevladne organizacije, s kratico NVO,
so neprofitne, večinoma prostovoljne
in prav vse morajo imeti neko obliko
pravne osebe. V Sloveniji so to dru-
štva, ustanove in zasebni zavodi.  
Vsak dan novinar – en dan nevladnik
V začetku maja je po vsej Sloveniji
hkrati potekalo 12 druženj med nev-
ladnimi organizacijami in novinarji, v
organizaciji regionalnih stičišč in
CNVOS-a. Stičišče NVO osrednje
Slovenije je gostilo novinarje in nev-
ladnike v Ljubljani. Z akcijo želimo

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE

Servis za društva
novinarje in nevladne organizacije
spodbuditi k osebnim stikom ter no-
vinarjem omogočiti, da v praksi spo-
znajo, kako poteka delo v NVO, s ka-
terimi težavami se srečujejo in kako
jih rešujejo. 
Nevladne organizacije so povabile
novinarje, da en dan preživijo z njimi.
Ne kot novinarji, ampak kot pravi
nevladniki, ki se bodo vključili v delo
posamezne NVO. Zadnji teden maja
je bil poimenovan Teden NVO novi-
narjev. Novinarji so preživeli dan med
nevladniki in o preživetem dnevu pri-
pravili prispevek. S prispevkom sode-
lujejo v glasovanju za najboljši (naj-
bolj poveden) prispevek. Čez poletje
in septembra bo potekalo glasovanje
o prispevkih, vsi skupaj pa se bomo
srečali na nacionalnem zaključnem
dogodku, kjer bo CNVOS razglasil
zmagovalca glasovanja. 
Od akcije Vsak dan novinar - en dan
nevladnik si obetamo tesnejše stike
med novinarji in NVO ter nabor no-
vinarjev s katerimi bi lahko sodelovale
NVO in tako odprle vrata medijem. 

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Lokalna akcijska skupina Srce Slove -
nije objavlja odprtje drugega javnega
poziva za izbor in sofinanciranje pro-
jektnih predlogov za izvajanje razvoj-
ne strategije LAS za leto 2011. Pri -
javijo se lahko posamezniki, podjetja,
društva in ostali upravičenci navedeni
v javnem pozivu. Projekti se morajo
izvajati na območju občin Dol pri
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in
Šmartno pri Litiji. 
V okviru poziva so podprti projekti, ki
podpirajo izboljšanje kakovosti življe-
nja na podeželju, pridelavo in predela-
vo ter trženje lokalnih kmetijskih
proizvodov, spodbujanje okolju prijaz-
nega kmetovanja, medsebojno pove-
zovanje, izobraževanje na podeželju in

spodbujanje podjetništva na podeželju.
V prejšnjih treh letih je bilo z naslova
teh sredstev izvedenih veliko zanimi-
vih, predvsem manjših projektov, opise
katerih si lahko ogledate na spletni
strani www.razvoj.si/las, kjer je obja-
vljen tudi javni poziv in razpisna doku-
mentacija. 
Rok za oddajo projektnih predlogov
je sreda, 15. junij 2011 do 12. ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozi-
vom dobijo vlagatelji pri upravljavcu
LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o.,
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) po te-
lefonu 01/896 27 13 vsak delavnik od
9. do 12. ure oz. v pisarni ali na e-na-
slovu las@razvoj.si.

Mitja Bratun, LAS Srce Slovenije

Objavljen drugi javni poziv za izbor
projektnih predlogov LAS Srce
Slovenije za leto 2011

Napovedi:

WII NIGHT – 3. 6. 2011 ob 20.00 prireja WII NIGHT. Udeležba je brezplačna, prijava ni potrebna.
POKER VEČER – 10. 6. 2011 ob 20.00 vabimo na Poker večer. Cena: člani /, nečlani 2 eur. Nagrade so

boni za pizze. Predhodna prijava je potrebna v času uradnih ur na sedežu Kluba.
PAINTBALL – 11.6.2011 Kliše vabi na Paintball. Streljali se bomo v okolici Konjščice. Zbor je ob 9.00

na Klišeju. Cena za vso opremo in 200 metkov je: člani 10 eur, nečlani 20 eur. Prijave pobiramo
v času uradnih ur na sedežu Kluba.

VARNO V GORE – 16. 6. 2011 ob 19.00 v veliki sejni sobi Občine Litija organiziramo predavanje na
temo Varno v gore. Udeležba je brezplačna. 

VREČE ZA NA PLAŽO – 17.6.2011 ob 17.00 organiziramo ustvarjalno delavnico Vreče za na plažo.
Delavnica bo potekala na sedežu Kluba. Udeležba je brezplačna, predhodna prijava ni
potrebna.

UTRIP POLETJA – Letošnji Utrip poletja se bo od prejšnih dveh nekoliko razlikoval. Vse skupaj se bo
začelo s turnirjem v košarki in nogometu.  Turnir bo potekal 24.6.2011, s pričetkom ob 16.00
na športnem igrišču poleg Gimnazije Litija. V obeh športih se bo tekmovalo v dveh starostnih
kategorijah in sicer: osnovnošolci in ostali.  Vse ekipe dobijo malico in pijačo. Udeležba je
brezplačna. Prijave so možne do vključno 23.6.2011 v času uradnih ur na KLIŠE - ju in v MC -
ju. Vse dodatne informacije na 051-685-722. Po zaključenem turnirju pa bo sledil Party na
BOB BOWLINGU. Klišejevi člani bodo lahko kupili kupone za pijačo po znižani ceni. Podrobnosti
bodo objavljene na spletni strani Kluba. Projekt organizirata KLIŠE in MC Litija.

Kliše o Škisovi tržnici
Raznovrstne kulinarične specialitete,
pivo, dobra volja in dobra glasba –
vsega tega so se lahko obiskovalci na-
užili na največji slovenski študentski
prireditvi – Škisovi tržnici. 11. maja se
je na letnem telovadišču Narodni dom
Ilirija v središču Ljubljane zbralo
mnogo študentov iz celotne Sloveni je,
ki so s svojimi študentskimi klubi za-
stopali posamezno slovensko regijo.
Vsako leto Škisovi organizatorji štu-
dentskim klubom določijo tematiko, v
sklopu katere klubi okrasijo svoje ški-
sove stojnice, zadnja leta dajejo velik
poudarek na okoljevarstvo - »Zeleni
otok sredi mesta« pa je bila letošnja
tema okrasitve stojnic. Kliše je zbral
svoje sile in se na zabavni dogodek
pripravil tako kot se spodobi. Aktivisti
so svojo stojnico okrasili v stilu gozda
– plakate iz naravnega ma teriala so
poslikali z različnimi gozdnimi moti-
vi, v pokušino obiskovalcem so pripra-
vili gozdne oreščke in sadje, naredili so
odlično gozdno bov lo ter si sami sešili

posebne živalske kostume. Prireditev
se je za obiskovalce uradno odprla ob
12. uri, uro kasneje pa so se jim za-
stopniki posameznih študentskih klu-
bov predstavili z mimohodom, katere-
ga so zaključili pred glavnim odrom.
Študentje so nato prisluhnili besedam
vzpodbude predsednika Škisa, župa-
nom Vrhnike, Ormoža, Laškega,
Črnomlja, Tržiča, in Nove gorice.
Najbolj jedrnato pa je na koncu nasto-
pil direktor ljubljanske Snage, ki je vse
obiskovalce pozval, naj premišljeno in
ločeno odlagajo odpadke. Celodnevni
dogodek je pospremilo tudi vreme, ki
je bilo letos, nič kaj v stilu Škisove pri-
reditve, sončno. Aktivisti Kliše-ja so se
na svoji stojnici zabavali do 18. ure, ko
so prireditelji zapovedali konec dnev-
nega in pričetek koncertnega dela pri-
reditve. Škisova stojnica je tudi letoš-
nje leto uspela, Kliše-jevi aktivisti pa
po dnevu počitka in sprostitve že na-
črtujejo nove klubske podvige. 

Tjaša Cvetkovič

Zahvala
Ob požaru, ki ga je zanetila strela 1.
maja na gospodarskem poslopju se
iskreno in iz srca zahvaljujemo ga-
silcem gasilskih društev Štangarske
poljane, Zavrstnik, Šmartno pri Li -
tiji, Velika Kostrevnica in Litija za
pomoč pri gašenju požara in reševa-
nju živine iz gorečega hleva, sose-
dom, ki so prvi prihiteli na kraj po-
žara pa pri reševanju strojev in
orodja ter za kasnejšo oskrbo živali.
Še posebna zahvala Jožetu Ulčarju,
Damjanu Juhantu in Marku Koko -
vi ci, kateri so s svojimi stroji dodali
znatni delež ob intervenciji in s tem
omogočili njeno hitrejše končanje.
Hvala sosedom Jurčkovim in veteri-
narju Miranu Kukovici in družina-
ma Zupančič iz Dvora pri Bogen -
šperku in Vrha pri Sobračah za vso
pomoč. Iskreno hvala pa tudi vsem,
ki ste si vzeli čas naslednji dan, da se
je pogorišče pospravilo in živali na-
mestile na začasno bivališče in vsem
posameznikom, ki ste kakor koli ma-
terialno in finančno pomagali.
V nesreči spoznaš prijatelje.

Miro Koprivnikar

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1907. Že spomladi leta 1910 so pričeli z grad-
njo novega doma. Dela so potekala zelo hitro, saj so že februarja 1911 v novem
domu uprizorili prvo gledališko igro. Gradnjo so zaupali mojstru Bercieriju iz
Cerovice, organizacijsko pa je dela vodil takratni kaplan  g.Krische, ki je bil tudi
navdušen organizator številnih dejavnosti v društvu. Ljudje so za gradnjo daro-
vali les, denar in tudi veliko brezplačnega dela.
Slovesne blagoslovitve se je udeležilo veliko tujih gostov, med njimi tudi bivši
dekan g.Ivan Lavrenčič, ki je gradil šmarsko cerkev in seveda domačih faranov,
ki so za to priložnost okrasili Šmartno in tudi druge vasi z mlaji, zastavami in
slavoloki.

R.V.

100-letnica društvenega doma
Na praznik sv.Petra leta 1911 so slovesno blagoslovili nov Društveni dom in zastavo
Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva (pozneje Katoliško prosvetno
društvo) Šmartno pri Litiji.
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Letos so si prazniki kar podajali roko.
Tako smo velikonočna praznovanja
zaokrožili s popoldnevom petja veli-
konočnih pesmi, ki ga je skupaj s sta-
novalci pripravila, sr. Liza Nrecaj, pri-
padnica redu Hčera krščanske ljube-
zni .V prvi maj  pa so nas prebudili
godbeniki Litijske godbe na pihala. V
maju smo se pridružili vseslovenski
akciji Teden vseživljenjskega učenja,
ki ga bomo tudi letos v domu razte-
gnili na dva meseca. Tako smo že or-
ganizirali skupno kreativno delavnico
izdelovanja papirnega cvetja in koša-
ric z učenci 7.b OŠ Gradec, pod vod-
stvom gospe Darje Kokalj. Evropski
dan solidarnosti in medgeneracijske
povezanosti smo proslavili z Društ -
vom upokojencev iz Litije in njihovi-
mi Srebrnimi strunami, citrarskim
orkestrom, ki razbija predsodke v
družbi, saj so dokaz, da se tudi stari
ljudje lahko naučijo veliko novega in
najdejo čas za skrita hrepenenja, ki jih
v aktivnem življenju ni bilo moč ures-
ničiti. V okviru medgeneracijskih
druženj  smo dopoldan gostili otroke
iz vrtca Šmartno pri Litiji, ki so nam
pripravili krajši nastop, nato pa so se
družili s stanovalci. Gospa Cvetka
Klinc pa je otrokom prebrala pravlji-
co, popoldan pa nam je študentka
Fakultete za socialno delo, gospodična
Vesna Po glajen  organizirala »Kino
popoldne«.  Gospod Janez No grašek
je pripravil poučno predavanje z na-
slovom »Ohran janje gozdov«, tako

Novice iz Doma Tisje

Zgodilo se je
V sredo, 27. aprila, smo se v prazni-
čnem popoldnevu podali po Lušni
poti do Svetega večera in se skozi
Jazbine in Črni Potok vrnili v Šmart-
no. Naslednji dan, 28. aprila, smo or-
ganizirali za članice veziljskega  krož-
ka in druge ljubitelje ročnih del po-
poldanski izlet v Žiri, kjer je domače
društvo »Cvetke« pripravilo klekljar-
ske dneve. Ob prihodu v kraj nas je
pričakala predsednica društva Marica
Albreht in nam predstavila kraj ter
zgodovino klekljarstva. Nato smo si
ogledali izdelke na treh razstavah,
domačinske pa so nam tudi pokazale,
kako nastajajo te umetnine, ki zahte-
vajo veliko potrpljenja. Po obisku in-
dustrijske prodajalne Alpine smo se
vračali skozi Škofjo Loko, kjer so
naše klekljarice v specializirani trgo-
vini  za ročna dela nakupile »mate-
rial«, ki ga bodo potrebovale pri veze-
nju in klekljanju.
V ponedeljek, 2. maja, smo za pohod-
nike pripravili krajši izlet, saj smo se s
Primskovega odpravili peš skozi Sev -
no in Zagrič do Zaplaza, kjer smo se
pridružili množici faranov šmarske
župnije, ki vsako leto na ta dan obiš-
čejo to božjepotno cerkev. Po malici v
Čatežu smo se z avtobusom vrnili v
Šmartno.
Štirinajst dni pozneje smo ljubitelji
gledališča obiskali   ljubljansko
Dramo, kjer smo si v mali dvorani
ogledali komedijo »Art« in poldrugo
uro uživali v igralskih stvaritvah
Aleša Valiča, Jerneja Šugmana in
Bojana Emeršiča.
V maju se je zvrstilo tudi več tekmo-
vanj, kjer sta sodelovali moška in žen-

Aktivnosti
društva
upokojencev

Gradišče – Zgornja Jablanica –
Šmart no.
V četrtek, 7. julija, bomo šli na drugi
letošnji celodnevni izlet; obiskali bo -
mo Tržič, Podljubelj in Lom.
Teden dni pozneje se bomo s pohod-
niki podali iz Šmartna ob Paki na
Goro Oljko, v ponedeljek, 18. julija,
pa na rekreacijski pohod Lupinica –
Liberga – Šmartno.
V juliju bomo izvedli celodnevni izlet
s kopalnim vlakom v Atomske topli-
ce (23. 7.), zadnji vikend v tem mese-
cu pa si bomo ogledali v poletnem
gledališču na Studencu predstavo
»Dama iz Maksima«.
V avgustu bomo imeli dva rekreacij-
ska pohoda v šmarsko okolico (1. 8. in
16. 8.), planinski izlet v Mojstrano in
Zgornjo Radovno (11. 8.), piknik v
Jablaniškem Potoku (19. 8.) in celo-
dnevni izlet v Faro in Kostel (25. 8.)
V začetku septembra pa bo najprej
pohod po Lušni poti (5. 9.), tri dni
pozneje (8. 9.) pa tradicionalni izlet z
vlakom na Brezje.
O vseh dejavnostih v poletnih mese-
cih vas bomo obveščali tudi s plakati.
Prijetno preživite počitniške mesece
in veseli bomo, če se nam boste kdaj
tudi pridružili.

Bo ris Žužek

Letošnji teden RK je potekal pod slo-
ganom »Najdi prostovoljca v sebi!«.
S tem sloganom poteka mednarodna
kampanja RK 2011. Svet Evrope je
leto 2011 razglasil za mednarodno
leto prostovoljnih dejavnosti.
Tudi v litijski in šmarski občini so v
tem času  po šolah sprejemali učence
med mlade člane RK. V ta namen je
Območno združenje RK Litija orga-
niziralo brezplačne predstave za otro-
ke vrtcev in prvih razredov osnovnih
šol za obe občini. Po šolah potekajo
tekmovanja iz znanja prve pomoči,
kjer sodelujejo učenci, ki obiskujejo
krožek RK. V tednu RK je OZRK
Litija predstavilo svoje dejavnosti na
stojnici pred občino Litija.
Mednarodna organizacija RK je bila

ustanovljena že davnega leta 1863 v
Ženevi, na Slovenskem pa za začetek
delovanja RK prepoznavamo leto
1866, ker je bilo tega leta na Kranj -
skem ustanovljeno Žensko društvo za
pomoč ranjenim in bolnim vojakom,
njihovim vdovam in otrokom. Iz tega
društva se je razvil današnji Rdeči križ
Slovenije, v okviru katerega deluje 56

območnih združenj RK. Po posamez-
nih krajih delujejo prostovoljke v kra-
jevnih organizacijah RK, ki so pove-
zane v območnem združenju.
V naši dolini je bila po daljšem pre-
moru leta 1980 ustanovljena krajevna
organizacija RK Jablaniška dolina,
katere prva predsednica je bila Marija
Izlakar. Danes jo že dolgo vrsto let
vodi predsednica Marija Grabnar.
Naša KORK pokriva naslednja nase-
lja: Gradiške Laze, Gradišče, Spodnja
Jablanica, Zgornja Jablanica, Selšek,
Cerovica, Jablaniške Laze in Bukovi-
ca. Po  vseh vaseh delujejo prostovolj-
ke, le v Gradišču trenutno ni nikogar,
ki bi bil pripravljen sodelovati. Prav
tako mora Bukovico pokrivati prosto-
voljka iz Jablaniških Laz.
Naloge KO RK so predvsem v odkri-
vanju potreb  na terenu po humani-
tarni pomoči, nudenje drugih oblik
pomoči, zbiranje krvodajalcev, zbira-
nje predlogov za letovanje otrok iz so-
cialno šibkih družin, organiziranje
srečanja starejših, merjenje krvnega
pritiska, zdravstvena predavanja, zbi-
ranje predlogov za izlet starejših, ki ga

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA

Leto 2011 – leto prostovoljnih
dejavnosti
V mesecu maju vedno posvetimo več pozornosti delovanju Rdečega križa Slovenije,
saj se v tednu RK, ki je letos potekal v času od 8. do 15. maja, zbira denar za
humanitarne namene z doplačilno znamko v poštnem, železniškem in avtobusnem
prometu.

organizira enkrat letno OZRK Litija,
vsako leto obiščemo starejše in bolne
ob novem letu in se jih spomnimo s
skromnim darilcem.
Trikrat ali štirikrat v letu razvozimo
hrano iz intervencijskih zalog EU.
Razdelimo tudi nekaj paketov hrane
družinam, ki nimajo rednih prihod-
kov. Družine z več otroki so deležne
posebne pozornosti, saj jim v okviru
OZRK razdelimo šolske potrebščine,
prav tako tudi otrokom s posebnimi
potrebami.
Pri delu naše KO RK zelo pogrešamo
prostore, kjer bi se prostovoljke, člani-
ce KORK-a  naše doline lahko sesta-
jale, zato spremljamo akcije, ki naj bi
pripeljale do novega gasilskega doma.
Želimo, da bi se tu tudi za naše delo-
vanje našel kakšen prostor. Ko analizi-
ramo naše delo, ugotavljamo, da
imamo bistveno slabše pogoje za delo
od ostalih KO RK na našem območju. 
V naši dolini nimamo ne šole, ne
vrtca, ali trgovine. Edina gostilna je
na koncu doline, kjer lahko pripravi-
mo srečanje starejših.
V bodoče si želimo več sodelovanja z
ostalimi društvi v dolini, mlade pro-
stovoljce pa vabimo, da se nam pri-
ključijo. Današnji čas ni prijazen do
starejših in socialno šibkih družin.
Vsak dan se srečujemo z vedno večjo
brezposelnostjo,   nizkimi osebnimi
dohodki, ki ne zagotavljajo dostojne-
ga življenja. Starejši in bolni  so veli-
kokrat osamljeni, zato »prebudimo
prostovoljca v sebi«, poiščimo ljudi v
svojem kraju, ki potrebujejo pomoč,
saj jim tudi v okviru KO  RK lahko
pomagamo.

Nada Pintar

Prireditev je potekala 3. aprila ob 10. uri
v dvorani KC Laško. Na omenjenem
srečanju je nastopilo devet orkestrov.
Člani Tamburaš kega orkestra Šmartno
so nastopili predzadnji. Zaigrali so tri
skladbe, s katerimi so navdušili žirijo in
občinstvo. Srečanje sicer ni imelo tek-
movalnega značaja, vendar so člani žiri-
je podelili posebna priznanja skladate-

ljem in umetniškim vodjem. Skladatelj
mlajše generacije, Črt Sojar Voglar, je
prejel priznanje za najboljšo novo
sklad bo z naslovom Proti odrešitvi,
ki jo je izvedel Tamburaški orkester
Šmart no. Priznanje za najboljši izbor
izvedenih skladb pa je prejela naša
umetniška vodja Helena Vidic. 

Marinka Pivk

Državno srečanje tamburašev in
mandolinistev Slovenije v Laškem
Šmarski tamburaši so se, na osnovi zlatega priznanja s pohvalo na regijski reviji na
Ptuju, uvrstili na državno revijo v Laškem.

smo izvedeli, kako je z našimi gozdo-
vi in kateri so njihovi največji sovraž-
niki. Gospa Helena Hauptman nam
je pripravila zanimivo predavanje z
naslovom Zgodovina prometa po reki
Savi. S stanovalci smo se odpeljali na
letni izlet, tokrat smo si zaželeli ogle-
dati Tropski vrt in gojenje orhidej v
Dobrovniku (Prek murje), nazaj grede
pa smo se ustavili v Bukovniškem
gozdu in si natočili zdravilne vode
Vidovega izvira. Pot nas je vodila
mimo Bogojine, Sv. Trojice do
Lenarta, pa čez Trojane na slavne
krofe in domov.
Ker smo vrsto let sodelovali z Uni -
cefom pri projektu »Posvoji punčko,
reši otroka« in izdelovali punčke iz
cunj smo prejeli od omenjene sveto-
vne organizacije zahvalo za dolgolet-
no prostovoljno sodelovanje pri pro-
jektu. Podelitev je bila v Ljubljani, v
Mestni hiši. 

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev:
5. junij – srečanje bolnih, ostarelih in

invalidov v Litiji, organizira župni-
ja sv. Nikolaja v Litiji.

9. junij – obisk učencev OŠ Litija ob
13. uri v jedilnici.

13. junij – praznovanje rojstnih dni
stanovalcev rojenih v juniju, ob 15.
uri skupaj s svojci.

17. junij – proslava ob dnevu držav-
nosti in začetek 2. faze EQALINA
(ura bo določena naknadno)

18. junij – romanje na Brezje.
23. junij – bralna ura z gospo Aleks -

andro Mavretič ob 13. uri v delovni
terapiji.

24. junij – kresni večer (predstavitev
literarnega ustvarjanja stanovalcev
Doma Tisje) ob 17. uri.

Za več informacij vas vabimo, da si
ogledate našo spletno stran:
www.dom-tisje.com.

ska ekipa našega društva, in sicer v pi-
kadu in kvizu v Gabrovki (10. 5.), v
ruskem kegljanju in metanju ploščic
na Dolah (17. 5.) in na regijskem tek-
movanju v streljanju z zračno puško v
Šmartnem (19. 5.).
V ponedeljek, 23. maja, smo le izvedli
planinski izlet na Čemšeniško plani-
no, ki smo ga morali zaradi slabega
vremena že dvakrat preložiti.

Pripravljamo…
V četrtek, 16. junija, bomo zadnjič v
tej sezoni obiskali ljubljansko Malo
dramo, kjer si bomo ogledali predsta-
vo »Jez«.
V ponedeljek, 20. junija, se bomo v
okviru rekreacijskega pohoda v
Šmarsko okolico podali na Strešni
vrh (Svibno) nad Litijo, v četrtek, 23.
junija, pa se bomo udeležili srečanja
zasavskih upokojencev v Radečah,
kjer nam pripravljajo zanimiv pro-
gram.
V petek, 1. julija, vabimo vse naše
člane na piknik, ki se bo na vrtu go-
stilne maček začel ob pol šestih po-
poldne in kjer bomo poskrbeli za živo
glasbo.
V ponedeljek, 4. julija, pa vas spet va-
bimo na rekreacijski pohod; tokrat
bomo prehodili pot Gradiške laze –
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Poletni delovni čas knjižnic  
v Litiji in Šmartnem: 
V mesecu juliju in avgustu bosta knjižnici v Litiji
in Šmartnem odprti po poletnem delovnem času:
Knjižnica Litija bo odprta:
Ponedeljek, četrtek  od 12.00 do 19.00
Torek, sreda, petek   od   8.00 do 14.30
Knjižnica Šmartno pa:
Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00 ure  
Torek, sreda, petek   od 8.00 do 14.30 ure      

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA - ŠMARTNO

Dve leti sta za nami 
V drugem letu delovanja je Univerza za tretje življenjsko obdobje pridobila nekaj
novih članov, z velikim pričakovanjem pa zremo v jesenski čas, ko upamo, da se nam
bo število članov še povečalo. Slušatelji so lahko izbrali med programi: angleščina,
začetni in nadaljevalni tečaj, nemščina, kulturna dediščina z umetnostno zgodovino,
računalništvo, keramika, kuharstvo, rišelje, naravoslovje z zeliščarstvom ter
kreativne delavnice.

Program zdrava prehrana je deloval
samo na začetku, potem pa smo zara-
di premajhne udeležbe prekinili s
tako obliko delovanja. 
Ob rednih srečanjih so potekala tudi
izredna predavanja in dogodki. O
zdravju je govoril dr. Božidar Voljč.
Dr. Janez Zajc je predaval o bolečinah
v kosteh. O varni uporabi zdravil je
predaval farmacevt Enej Gradišek.
Prisluhnili smo predavanju Kaj nam
povejo laboratorijske meritve z Ro -
ma no Jerele in Damjano Grošelj. 
Ogledali smo si razstavo keramike in
slik, Milene Dimec in Cvete Jaklič v
avli Občine Litija. Ob zaključku dru-
ženja v tem letu so keramičarke pri-
pravile razstavo v Knjižnici Šmartno
in jo konec maja prenesle na Slivno, v
gostilno Vrabec, kjer si jo čez poletje

lahko ogledate v prostoru, ki je kar
vabil keramične stvaritve. 
O pripravi zemlje, sajenju, gnojenju in
pobiranju plodov nam je spregovorila
Fanči Perdih. 
Članice krožka rišelje - ročna dela so
ob občinskem prazniku Šmartna  pri-
pravile bogato razstavo izdelkov.  
Ljubitelji zeliščarstva so imeli z mag.
Jožetom Kukmanom zaključno de-
lavnico v naravi, na Dobovici. 
Povzetek letošnjega delovanja bomo
predstavili na zaključni prireditvi čla-
nov Univerze in njenih podpornih
članov. Srečanje bo v sredo, 15. junija
2011, ob 18. uri v Knjižnici Šmartno. 
Nov program bo objavljen jeseni, ko
vas bomo povabili k vpisu, da spozna-
te, kako je učenje lahko zabavno!

Skozi pisateljsko pero Marjana
Lampreta
Gospod Marjan Lampret je oseba, ki je ni potrebno posebej predstavljati. S svo-
jim delovanjem in predvsem pristnimi stiki s krajani kot župnik v Šmartnem, se
bo mnogim vtisnil v spomin. Ob slovesu od kraja in službovanja v Šmartnem, se
bomo z njim srečali kot s pisateljem, piscem, morda tudi kritikom določenih do-
godkov in dejanj in nedvomno  aktivnim tvorcem javnega mnenja v Šmartnem.
Srečanje z g. Lampretom bo v Knjižnici Šmartno, 30. junija, ob 20. uri. 

Razstava KUD Art club Litija
Društvo KUD Art Club iz Litije deluje aktivno že 15 let. Ob tej obletnici bodo
v knjižnici Litija pripravili skupinsko razstavo. Dejavnost kluba je pestra: člani
delujejo v likovni, foto ter video- filmski sekciji, ki deluje pod mentorstvom
umetniškega in ustanovnega člana Janeza Vrtačnika. Na razstavi se bo predsta-
vil s svojimi video deli, sodelovala bo video sekcija društva.
Predstavili bodo tudi likovna ustvarjalca Andreja Janžo in Zvoneta Vrtačnika
ter fotografije Ivana Jesenovca in multimedijsko ustvarjalko in oblikovalko
Nežo Palčič. Razstava bo 5. 7. ob 18. uri v Knjižnici Litija. Vabljeni na poletne
oglede v galerijo Knjižnice Litija.

Mestna knjižnica Ljubljana 
na obisku v Litji

V torek, 24. maja smo v obeh knjižni-
cah gostili Mestno knjižnico Ljub-
ljana. V dopoldanskem času so Pete-
linčki vrtca Ciciban v šmarski knjižni-
ci izdelovali miniaturne knjige.
Ustvarjalno delavnico je vodila Jana
Maja Valentinčič. Popoldan so obi-
skovalci na stojnici pred knjižnico v
Litiji lahko kupovali knjige po sim-
bolnih cenat. »Knjige za vsakogar« je
projekt, ki je nastal v okviru »Ljub -
ljana – prestolnica knjige«. V galeriji
knjiž nice Litija so obiskovalce po-
zdravili podžupanja občine Litija,
Lijana Lovše, mag. Jelka Gazvoda, di-
rektorica MKL in Andreja Štuhec,
direktorica Knjižnice Litija. V kultur-

Ivan Godec je bil rojen
3.8.1942 v Goliščah nad
Jevnico. V družini so bili
štirje otroci, Ivan je bil
najstarejši. Vojni in po-
vojni čas je bil trpek in
skromen, družina se je
večkrat selila. Njegove ži-
vljenjske postaje so bile
Zavrstnik, Ponoviče,
Bloke, Nova vas, Šmart-
no in Litija. Osnovno
šolo je obiskoval v Litiji,
učiteljišče v Ljub-ljani,

kasneje je doštudiral tudi organizacijo dela v Kranju.Po
končanem učiteljišču je dobil prvo službo leta 1961 v
Blokah, kjer je poučeval več razredov hkrati, kot je bila v
tistih časih navada in potreba. V šmarski šoli pa je po-
učeval matematiko in fiziko do leta 1969.
Po tem letu je profesionalno deloval v družbeno politi-
čnih organizacijah v litijski občini in državnih organih
SRS in Republike Slovenije do upokojitve v letu 2000.
Sprva je bil sekretar občinskega komiteja v Litiji (1969
– 1973),  
nato medobčinskega sveta ZK v Ljubljani,
bil je sekretar na republiškem sindikatu (1978 – 1982), 
nato na CK ZKS ( 1982 – 1986), kjer je bil tudi izvršni
sekretar pri CK ZKS (1984).
Po letu 1986 je bil v skupščini SRS (1986-1990). Po letu
1990 pa do upokojitve je opravljal več različnih del v
vladi SRS Republike Slovenije, bil je tudi svetovalec
vlade.
Ivan Godec je bil v svojem razmišljanju in delovanju
širok in pronicljiv človek. Zavedal se je, da naša skup-
nost lahko napreduje le, če se v delo vključi čim večje
število občanov. Vedno je bil pripravljen prevzeti po-
membne naloge, ki jih je opravljal natančno, zavzeto,
odgovorno, s posluhom za sodelavce in občane. Kljub
temu, da je po letu 1973 svoje delo opravljal v Ljubljani,
je ostal ves čas tesno povezan in vpet v delo pri razvoju
domače lokalne skupnosti, to je litijske občine. Povezan
je bil s kulturnimi inštitucijami, društvi in kot  publicist
je zabeležil podatke, ki bi lahko šli v pozabo.
Obnova gradu Bogenšperk je delo, pri katerem je Ivan
Godec deloval najdlje, opravljal ga je z vsem svojim
srcem in je ob dokončanju projekta nanj gledal z velikim
ponosom. Ob začetku prenove leta 1972 je bil na pred-
log Kulturne skupnosti Litija imenovan za predsednika
odbora za obnovo gradu Bogenšperk. 
Prva naloga odbora je bila prevzeti grad v upravljanje od
IBT Trbovlje in pripraviti načrt obnove gradu. Lotiti se
tako velikega projekta kulturne dediščine v času, ki temu
ni bil naklonjen, je resnično zahtevalo veliko energije in
poguma. Skupaj z naslednjimi člani in predsedniki od-
bora, mnogimi strokovnjaki iz muzejske in drugih strok,

IN MEMORIAM: 

Na pragu poletja, 24. maja je odšel Ivan Godec
zavodov,  vodstev delovnih organizacij iz litijske občine
in tudi izven njenih meja ter ljubiteljskih posameznikov,
je skozi desetletja Valvazorjev Bogenšperk  spreminjal
svojo podobo in uporabnost in postal ponovni ponos li-
tijske občine in kot smo že rekli: Ivanov ponos. 
Ivan Godec je aktivno deloval v mnogih občinskih zbo-
rih in odborih, skupnostih in organih:
po en mandat je vodil : Stanovanjsko skupnost Litija,
Zbor krajevnih skupnosti in Kulturna skupnost.
v mandatu 1998 - 2002 je bil svetnik občinskega sveta
občine Litija (član Odbora za gospodarsko infrastruk-
turo, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, predsednik Odbora za finance),
v mandatu 2002 – 2006 je bil ponovno svetnik občin-
skega sveta občine Litija (predsednik Komisije za statut
in pravna vprašanja, član Odbora za kmetijstvo, član ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), 
v mandatu 2006 – 2010  je bil član Nadzornega odbora
Občine Litija.
Prav poseben in zelo aktiven odnos pa je Ivan Godec
gojil do okolja in stvari, ki izginjajo, do pomembnih
ljudi in dogodkov iz pretekle zgodovine, do domačih
ustanov in društev tako na področju kulture kot sociale.
Vključeval se je v obletnice in s knjižnimi izdajami po-
magal pri obeleževanju pomembnih obletnic. 
Od 1982 naprej nam je ohranil zgodovinski spomin na
Bogenšperk in Valvazorja, Luko Svetca, Milana Boriška,
znamenitosti Litije in litijske kozolce, reko Savo, rudnik
Sitarjevec, in društva: PZ Lipa, Društvo upokojencev
Litija, Območno združenje RK Litija, Gasilsko društvo,
Društvo invalidov in Društvo diabetikov. 
Član Društva upokojencev Litija je bil od leta 2000, ves
čas je vodil Komisijo za kulturo, štiri leta je bil član
upravnega odbora, zadnje obdobje pa kadrovske komi-
sije. Uredil je zbornik ob 50 letnici DU in na prigovarja-
nje članov prevzel tudi urejanje zbornika ob 60 letnici.
Zbornik bo izšel čez nekaj dni, žal ga Ivan ni dočakal.
Ob samostojnosti knjižnice leta 2004 je postal član
sveta knjižnice in v njem aktivno deloval vse doslej. 
Pred petimi leti se je vključil v Medobčinsko društvo in-
validov Litija – Šmartno in bil član izvršilnega odbora
do danes. Društvu je, tako kot drugod, pomagal s svoji-
mi bogatimi izkušnjami. 
Ivan Godec je za svoje delo prejel državna in občinska
odlikovanja in priznanja.
S smrtjo Ivana Godca smo vsi izgubili zgubili dobrega
in predanega sodelavca. 
Spoštovana družina: žena Anica, sinova Marko in Samo
z družinama, sestri Darinka in Fani ter brat Joško z dru-
žinami, v imenu litijske občine in društev vam  izrekam
iskreno sožalje. Spomin na Ivana ne bo zbledel,  v spo-
minu nam bo ostal kot dober sodelavec, prijatelj in tova-
riš, zapustil nam je tudi obsežno knjižno dediščino.
Slava mu!  

V Litiji, 26. 5. 2011, Joža Ocepek

nem programu je nastopil Otroški
zborček OŠ Šmartno, ki ga vodi
Rahela Sinigoj. Veliko zanimanja pa
so vzbudile miniaturne knjige, ki jih je
Slovanski Knjižnici podaril dr. Mar-
tin Žnideršič. Zbirka obsega 3000
drobnih knjižic iz 57 držav. Del je bil
na ogled v Knjižnici Litija. Na pred-
stavitvi MKL, so obiskovalci lahko
spoznali domoznanski portal Kamra,
projekt Moja ulica ter digitalizacijo
lokalnega časopisa, Glasilo občanov.
MKL izvaja naloge območnosti za
osem splošnih knjižnic osrednjeslo-
venske regije, tudi za Knjižnico Litija. 

V vrtcu smo se z otroki na jutranjem
krogu pogovarjali o starejših ljudeh, o
tem zakaj stanujejo v domu, kaj po-
trebujejo... 
Otroci so naglas razmišljali, kako bi
jih lahko razveselili. Večina je takoj
želela, da jim zaplešemo naše »mra-
vljišče«.  Skupaj smo se odločili še za
nekaj pesmic. Premierno pa so jim
otroci zaigrali na plastične cevi.
Pozorno uho je prepoznalo pesmico

»Kuža pazi, z repkom miga...«. Naši
gostitelji pa so nam tudi pripravili po-
sebno presenečenje. Stanovalka
doma, ga. Marija, nam je zelo dožive-
to prebrala zgodbo O mačku Muriju.
Da so si otroci in starostniki zelo ra-
zlični in hkrati zelo podobni, je doka-
zala njihova skupna igra. Vsi igralci –
stari in mladi – so v namiznih dru-
žabnih ter didaktičnih igrah neizmer-
no uživali. 

Dom Tisje – vrtec na obisku
V maju smo obiskali dom počitka – Dom starejših občanov Tisje v Črnem potoku.
Odzvali smo se njihovemu povabilu, da skupaj sodelujemo v tednu medgeneracijske-
ga druženja in sodelovanja. 

Ko je »luštno«, čas prehitro mineva in
morali smo se posloviti. Otroci so
igrače pospravili tako skrbno in na-
tančno, kot to počnejo v vrtcu pri
mravljicah.
V zahvalo nismo dobili samo bučne-
ga aplavza, hvaležno - nasmejanih
obrazov in orošenih oči, dobili smo
tudi okusno malico in darilo – ročno
spletene igrače iz volne, katerih so bili
otroci zelo veseli. 
Vzgojiteljice Alenka, Katja in Stanka
smo zelo ponosne na otroke iz naše
skupine. Vse leto jih učimo, da bi
znali biti dobri poslušalci ter sogovor-
niki in da bi imeli srčno kulturo. V
domu Tisje so dokazali, da so prija-
zni, strpni in dobrosrčni »mravljinčki
(24)«, ki znajo podeliti smeh, zahvalo,
pohvalo in da tudi zelo  radi nesebi-
čno nudijo pomoč drug drugemu. 
Veseli nas, da so sadovi našega dela
že vidni. 
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Družina je ena pomembnejših vrednot
v našem življenju in ko so v njej majh-
ni otroci, to drži še toliko bolj. Vrtec
Ciciban se pomena družin zaveda, zato
so mesec maj namenili tudi njim in
skupnemu preživljanju prostega časa.
Družine skupine Mravljic smo izko-
ristili nogometno igrišče na Libergi
za športno-družabne igre (vožnja
»krjolic«, pihanje in pokanje mehurč-
kov, vlečenje vrvi, nogomet), svoje

Družinski dan lačne trebuščke pa smo napolnili s
hrenovkami, ki smo jih pekli na od-
prtem ognju. Dan je bil prežet s sme-
hom, športom, dobro voljo otrok,
staršem pa je bil odlična priložnost za
spoznavanje in klepet. V slovo so mali
mravljinčki in njihove vzgojiteljice
zapeli pesmico ter se vsem skupaj za-
hvalili za prijetno druženje.
Po številu udeleženih sklepam, da je
pri starših takšna oblika sodelovanja z
vrtcem zelo zaželjena, zato predla-
gam, da postane družinski dan tradi-
cionalen.

Mateja Štritof 

V petek, 20. maja 2011, so otroci in
strokovno osebje v vrtcu Ciciban,
Šmartno pri Litiji, tudi risali in
ustvarjali prisrčno dopoldne v krogu
dedkov, babic, mam in atov.
Pisana druščina otrok se je s svojimi
vzgojiteljicami na igrišču vrtca s pe-
smijo predstavila vsem obiskovalcem.
Stari starši otrok so prišli tako od
blizu kot od daleč, eni prvič, z drugi-
mi se srečujemo vsakodnevno.
Vsi pa so prišli z željo po druženju in
igri s svojimi vnuki. Skupaj so preži-
veli prijetno dopoldne ob okušanju
zeliščnega čaja, sladkanju s piškoti in
igri.
Srečanje z dedki in babicami pa je pri-
ložnost tudi za druženje in klepet z
znanci. Gotovo je kakšna beseda na-
nesla tudi na vzgojo in življenje nekoč.

Maja in Agi

Rišem, rišem babico,
rišeš, rišeš dedka

Izdelava čutne poti, je bila že naša
lanskoletna želja. Letošnje leto pa je v
vrtcu začel delovati tim za prenovo
igrišča, ki se je soočil z izzivom, kako
urediti otrokom spodbudno igrišče za
otroke. Udeleženke tima smo  opre-
mile  igrišče z oznakami za igro, po-
barvale betonske površine, ocvetličile
vrtec in izdelale čutno pot.
Pri pripravi in izdelavi čutne poti, so
nam na pomoč priskočili Aleš, Marko

in Stane, ter tudi drugi zunanji sode-
lavci. Na naši čutni poti lahko otroci
vonjajo cvetlice, potipajo cipreso, po-
slušajo zvok leskovih palic in buče,
hodijo po kamenju, sekancih, storžih
in listju. Kmalu pa bodo lahko tudi
okušali maline. 
Vloga odraslih je bila predvsem pri-
praviti osnovo poti, otroci pa jo bodo
sedaj dopolnjevali z materiali.

Maja Toplak Primc

Čutna pot v vrtcu Ciciban
Čutna pot je pot naravnih materialov v različnih letnih časih. Njen namen je, da
vsakodnevno omogoča razvijanje naravnih oblik gibanja, otrokom daje prednost
velikega sožitja z naravo, je veliko spodbudno učno okolje, spodbuja k ustvarjalnosti,
raziskovanju, reševanju gibalnih problemov, prispeva h gibalnemu razvoju in
zdravju.

Otroške glavice so dvignjene in prstki
kažejo v jasno, pomladansko nebo. Oči
raziskujejo bele črte, ki jih za seboj puš-
čajo letala, potujoča v različne smeri:
»Poglej, letalo!« » Tam je še eno!« »Ta
pa črto riše.« Vzgojiteljice v vrtcu Ci-
ciban načrtujemo prometni teden. Ali
bi tokrat raziskali letalski promet?

Rečeno – storjeno. Vzeli smo si kar dva
tedna časa. Raziskovali smo iz knjig,
zgibali in izdelovali papirnata letala ter
drugačna zračna »plovila«. Ugotavljali,
kaj vse leti, kako leti in zakaj ne. V vrtec
smo povabili člane Aerokluba Milan
Borišek Litija. Zvone Žveglič, Matjaž
Peskar, Uroš Rozina, Franci Babnik in

Predšolski  otroci  in  letalstvo

Prvošolci so imeli v maju športni dan,
pohod na Sitarjevec.
Drugošolci so obiskali otroški muzej
novejše zgodovine Hermanov brlog,
v Celju. V okviru tehniških dni so se
poučili o onesnaževalcih našega pla-
neta in iz odpadne embalaže izdelali
različne avtomobile in tovarne –
onesnaževalce okolja.
Tretješolci so obiskali Hišo eksperi-
mentov v Ljubljani, kjer so se sezna-
njali z različnimi fizikalnimi zakoni
in izvajali zanimive poskuse.
V podjetju Kovina so spoznavali po-
klice s področja kovinarstva in si
ogle dali postopek izdelave vodovod-
nih pip.

Novičke iz šole Učenci petih razredov so se udeležili
ekskurzije po planotah Notranjske.
Poleg značilnostih kraškega polja, po-
nikalnic, vrtač, uval,... so si ogledali
tudi maketo Cerkniškega jezera in
Predjamski grad.
Pet aktivnih, zanimivih, sončnih dni
so sedmošolci preživeli v Centru šol-
skih in obšolskih dejavnosti v Kranj-
ski Gori.
Devetošolci so si v maju ogledali Pre-
dilnico Litija in razstavo sodobnega
umetnika Marka Peljhana v Mo derni
galeriji v Ljubljani.
Kakor vsako pomlad so vsi trije zbori
naše šole pripravili čudovit koncert v
Kulturnem domu Šmartno, s katerim
so navdušili obiskovalce.
Najmlajši pevci so sodelovali tudi na
prireditvi, ki jo je organizirala knjižnica
v Litiji.

Učenci izbirnega predmeta nemščina
se se udeležili ekskurzije v Celovec.
Učenci – športniki so si v ŠRC Stožice
ogledali finalno tekmo pokala Nogo-
metne zveze Slovenije med NK Mari-
bor in NK Domžale.
Učence prvega triletja in podružničnih
šol, ki so zaključili branje za bralno
značko, je obiskala pisateljica Darinka
Kobal in jim predstavila svoje pravljice.
Učenki Ana Marija Verbajs iz 7. a raz -
reda sta na likovnem natečaju Likovni
svet otrok v Šoštanju prejeli bronasto
priznanje.
Neža Dacar iz 7. b in Blažka Haupt-
man iz 4. a razreda pa sta bili nagrajeni
na mednarodni razstavi likovnih del na
temo Etno oblačila in folklora mojega
ljudstva v Galeriji likovnih del mladih v
Celju. Dekleta, čestitamo!

Zbrala V.  A.

GZ Šmartno je letos že šestič zapo-
red izvedla orientacijski tek za mlade
gasilce, ki je potekal v soboto, 21. 5.,
na Primskovem. Tekmovanja se je
tudi letos udeležilo 45 ekip – trojk v
treh starostnih skupinah. Poleg iska-
nja kontrolnih točk so morali med
potjo reševati še razne spretnostne
naloge, naloge s področja gasilstva in
splošnega znanja, seveda pa je bilo
potrebno pot prehoditi v čim krajšem
času.
Najboljši dve ekipi iz posamezne kate-
gorije sta se uvrstili na regijsko tekmo-
vanje, ki je bilo 28. 5. v Komendi.
Pri mlajših pionirjih je ekipa iz Ko-
strev nice dosegla 7. mesto, Liberga 15.,
pri mlajših pionirkah je bila Liberga 9.,
Kostrevnica 10. Starejši pionirji iz
Kostrevnice so bili 4., iz Jablanice 7.,
starejše pionirke iz Jablanice so bile 4.,
iz Kostrevnice pa 5. Mladinci iz Za -
vrstnika so zasedli 5. mesto, iz Prim -
skovega pa 6. Mladinke iz Zavrstnika
so bile 4., ekipa Prim skovega pa se je
uvrstila na 6. mesto.
Letos se tako nobena ekipa iz naše GZ
ni uvrstila na državno tekmovanje,
vendar pa prihajajo nove priložnosti. 
Vsem ekipam čestitamo za udeležbo
in dosežene rezultate!

GZ Šmartno

Zgodilo se je:
Požari:
1. maja ob 16.54 je po udaru strele v Štangarskih Poljanah zagorelo gospo-
darsko poslopje velikosti 12 x 6 metrov. Gasilci so iz gorečega hleva rešili ži-
vino, kmetijsko mehanizacijo (samohodno nakladalko, samohodno kosilnico
in 2 traktorja) in ogenj pogasili. Uspelo jim je obvarovati tudi vse sosednje
objekte, ki so bili v neposredni bližini. Sodelovali so gasilci iz PGD Štangar-
ske Poljane, Kostrevnica, Šmartno, Zavrstnik in Litija. V požaru je bila uni-
čena streha objekta, puhalnik za seno ter večja količina krme in stelje za živi-
no. 
Tehnična in druga pomoč: 
1. maja ob 14.08 je na cesti Štangarske Poljane – Veliko Trebeljevo, 200 me-
trov od odcepa proti zaselku Reka, osebni avto trčil v betonsko ograjo mosta
in se prevrnil v jarek na streho. Posredovali so gasilci PGD Litija, ki so dve
poškodovani osebi izvlekli iz vozila. Prevzeli so ju reševalci ZD Litija in ju
prepeljali v bolnišnico. Gasilci so odklopili akumulator na vozilu in mesto
očistili posledic nesreče.

GZ Šmartno

6. orientacijski tek za mlade
gasilce GZ Šmartno

Peter Kolman so nam povedali veliko
novih stvari o modelih letal in helikop-
terjih ter navkljub vetru  prikazali let
modelov v zraku. Otroci so z glasnim
vzklikanjem navdušeno spremljali do-
gajanje. Za njihov obisk in  prikaz se
iskreno zahvaljujemo.
Kmalu zatem sta nam veliko pozor-
nost in radovednost zbudila pilot
Fedor Pop Gligorov in stevardesa
Tina Mandelj, ki sta prišla v brezhi-
bno urejeni službeni obleki. Pripove-
dovala sta nam o svojem poklicu,
kako poskrbijo za otroka, ko potuje
sam, koliko goriva potrebuje letalo,
zakaj pilot nosi kapo, kaj pomenijo
zlate črtice na rokavu in še mnogo
drugega. Obema želimo še veliko
srečnih poletov, mi tukaj spodaj pa
čakamo na pomežik z lučkami...
Avto uporabljamo vsak dan. Tudi le-
tala lahko opazujemo prav vsak dan,
a le visoko na nebu, previsoko za nas.
Zato še enkrat hvala vsem članom
Aerokluba, pilotu in stevardesi, da
ste nam letala  prizemljili in pribli-
žali. Zdaj bomo veliko lažje razume-
li besedo letalo. Duši Pevec

Rezultati:
Mlajši pionirji:
Liberga 402,57 točk
Kostrevnica 400,03 točk
Zavrstnik 1 396,87 točk
Sodelovalo je devet ekip.

Mlajše pionirke:
Liberga 406,79 točk
Kostrevnica 405,83 točk
Št. Poljane 389,25 točk
Sodelovalo je osem ekip.

Starejši pionirji:
Jablanica 349,76 točk
Kostrevnica 349,03 točk
Liberga 348,41 točk
Sodelovalo je 14 ekip.

Starejše pionirke:
Kostrevnica 365,13 točk
Jablanica 1 333,05 točk
Liberga 331,17 točk
Sodelovalo je pet ekip.

Mladinci:
Primskovo 359,60 točk
Zavrstnik 353,63 točk
Šmartno 319,20 točk
Sodelovale so štiri ekipe.

Mladinke:
Zavrstnik 341,65 točk
Primskovo 1 336,53 točk
Primskovo 2 303,71 točk
Sodelovalo je pet ekip.
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Šmartno ostaja v 1. SRL!
Rokometaši Šmartnega so si z odličnimi nastopi na zadnjih petih
tekmah 1. slovenske rokometne lige (1. SRL) priborili direktni obstanek
v tem tekmovanju. Pred zadnjimi tekmami so sicer bili v nezavidljivem
položaju, nato pa so z nekaj zmagami, in tudi po zaslugi ugodnih razpletov nekaterih
ostalih tekem, prišli do tako želenega 10. mesta na prvenstveni lestvici.

RAZPIS ŠPORTNEGA TABORA - BOHINJ 2011
Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno bo v času poletnih počitnic organiziralo športni tabor v Bohinju
za šolske otroke*, mladino in družine.
*Pogoj za prijavo šolskega otroka na športni tabor v Bohinju je dopolnjenih 8 let starosti v letu 2011, razen v primeru
prijave družine.

Športni tabor v Bohinju za 40 udeležencev, namestitev v CŠOD*  Bohinj

termin: 25. julij – 30. julij 2011
* CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Vsebine dela: planinarjenje, kolesarjenje, plezanje, čolnarjenje, kopanje; taborniške veščine, orientacija, športne igre,
naravoslovne vsebine in ekologija, kulturno-družabne dejavnosti ... Učenci morajo imeti s seboj kolo in kolesarsko čelado.
(Prevoz koles bo organiziran in je vključen v ceno tabora!)
Cena športnega tabora za otroke: 210 EUR 
Vključeno je 6-dnevno bivanje (polni penzion), prevoz, prevoz koles, »adrenalinska« aktivnost, izposoja kanujev, vodenje
in organizacija tabora, nezgodno zavarovanje. 
Cena športnega tabora za odrasle: 210 EUR
Vključeno je 6-dnevno bivanje (polni penzion) avtobusni prevoz (po želji), prevoz koles, »adrenalinska« aktivnost,
izposoja kanuja, organizacija, odrasli se lahko priključijo tudi ostalemu programu namenjenemu za otroke.
PRIJAVE IN PLAČILO
Prijave sprejemajo prek elektronske pošte info@drustvoprosticas.si ali na naslov društva: Društvo Prosti čas Šmartno,
Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji, do petka, 17. junija 2011, oz. do zapolnitve mest.
Plačilo je možno v treh obrokih!
Več informacij na http://drustvoprosticas.wordpress.com ali na gsm: 031 697-961.

Tekmovalci v mlajših kategorijah so lahko prikazali, kako dobro so se pripravili
na novo sezono. Nastopili so cicibani in cicibanke ter mlajši dečki in deklice.
Plezalna sekcija DPČ je imela na tekmovanju dva tekmovalca. Poleg že ome-
njene Tinkare, ki je z 2. mestom odlično začela novo sezono, je na tekmi nasto-
pil tudi Bine Meke, ki si je na svoji tekmi za državno prvenstvo nasploh priple-
zal 26. mesto.
Naslednja tekma za državno prvenstvo bo 11. In 12. Junija v Šmartnem pri
Litiji. Na domači steni se bo predstavilo 7 tekmovalcev PS DPČ, saj bodo na-
stopile vse kategorije od najmlajših vse do članov. Pričakujemo tudi najboljše
slovenske športne plezalce in plezalke, ki dosegajo dobre rezultate tudi v med-
narodnem merilu. Vse vljudno vabimo, da si ogledajo tekmovalce v dveh plezal-
nih dneh. Pričakujemo, da jih bo nastopilo preko 200. Seveda bo najbolj zani-
miv finale članov in članic, ki bo v soboto ob 20. uri. Vstopnine ni.

Jernej Peterlin 

PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

2. mesto za Tinkaro Meke na prvi
tekmi za DP 
V Šempetru pri Novi gorici se je 21. maja 2011 začela nova sezona državnega
prvenstva v športnem plezanju. Na prvi tekmi so se pomerile le mlajše kategorije.
Odlično je v kategoriji cicibank plezala Tinkara Meke in dosegla 2. mesto.

5. Poletna »MUSTANG BAR« liga v malem nogometu 
Sezona 2011
Športno društvo Šmartno pri Litiji  Vas vabi k sodelovanju v 5. poletni ligi v malem
nogometu za sezono 2011.

Liga se bo odvijala na igrišču pri OŠ Šmartno pri Litiji med vikendi (petek oz. sobota)
v večernem času. Tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu ter na koncu z
zaključnim turnirjem. Igra se po pravilih futsal NZS brez akumuliranih prekrškov.
PRIJAVA:
Ekipe, ki so pripravljene sodelovati na tekmovanju, se lahko pripravijo na gsm:
040 / 613 669 (Toni), 041 / 281 067 (Jani), 041 / 280 951 (Vinko)
ali na e-naslov: poletna_liga@hotmail.com, najkasneje do  15. junija 2011.
Liga  se prične predvidoma  v petek, 24. junija.
Datum zaključka lige  je odvisen od števila sodelujočih ekip.
Vsaka ekipa je pred začetkom tekmovanja dolžna poravnati stroške prijavnine, ki
znaša 160 €.
Vsem prijavljenim ekipam bomo pravočasno poslali tehnična navodila glede
tekmovanja. Žrebanje 1. kroga bo predvidoma v petek, 17. junija.
Igra se na lastno odgovornost!

ŠD Šmartno pri Litiji

Leto je bilo naokoli in zopet smo se
odpravili na taekwondo tekmovanje v
Beograd, kjer se je odvijala že 12.
Trofeja Beograda.
Tekmovanje smo združili tudi z izle-
tom, saj nas je spremljalo kar nekaj
staršev in prijateljev taekwondoja.
Tekmo vanja se je udeležilo 380 bor-
cev iz 14 držav. Naš klub je zastopalo
8 tekmovalcev, kateri so se glede na
konkurenco, zelo dobro izkazali. Re-
prezentant Domen Pirc je po dveh
premaganih Moldavcih ter borcu iz
Srbije zasluženo in prepričljivo osvojil
1. mesto. Izbran pa je bil tudi za naj-
boljšega borca med kadeti. V dobro
borko se kali tudi Patricija Zupan, ki
je v kategoriji nižjih pasov, po dveh
zmagah osvojila 1. mesto. Pohvala
tudi vsem našim ostalim tekmoval-
cem za osvojena mesta, ki so si jih pri-
borili, saj je bilo na tem tekmovanju
zelo veliko dobrih tekmovalcev.

Izstopala je reprezentanca iz Mol da -
vije, s katero so se naši borci prvič sre-
čali v ringu, vendar smo jim bili ena-
kovredni nasprotniki, saj smo proti
njim zabeležili 3 zmage. 
V nedeljo smo si vsi skupaj ogledali
znani beograjski živalski vrt, ki je bil
res vreden ogleda, saj smo stari in
mladi uživali v občudovanju živali.
Rezultati:
Domen Pirc – 1. mesto
Patricija Zupan – 1. mesto
Aleksandra Rozina – 2. mesto
Tadej Pirc – 3. mesto
Maja Strmljan – 3. mesto
Sara Rozina – 3. mesto

Tekmovala sta še Patricija Matoz in Žan Kaštigar.

V zagrebški dvorani Sutinska vrela, se
je v soboto, 14. 5. 2011, trlo okoli 570
tekmovalcev iz 61 klubov, kjer je po-
tekalo tekmovanje v borbah ter tehni-
ki. Domači Taekwondo klub Šmartno
– Litija je na to tekmovanje peljal 3

TAEKWONDO KLUB ŠMARNO – LITIJA 

Klub niza uspehe
tekmovalce v borbah ter 1 tekmoval-
ca v tehniki, pod vodstvom pomočni-
ka trenerja Mihe Tomažiča. Repre -
zentant v tehniki, Rok Mohar, je na
svoji zadnji pripravljalni tekmi pred
evropskim prvenstvom v tehniki os-
vojil v svoji kategoriji odlično 1.
mesto, kar je spodbuda za prihajajoče
evropsko prvenstvo. Borec Domen
Pirc je tokrat počival, ker ga čaka 1.
vikend v juniju, velika tekma z repre-
zentanco, Avstrija Open, ki je tudi
zadnje pred njegovim odhodom na
evropsko kadetsko prvenstvo v bor-
bah. V soboto nas je presenetila
Patricija Zupan, ki je v kategoriji ka-
detinj B zabeležila 4 prepričljive
zmage ter s tem osvojila 1. mesto,
prav tako Tadej Pirc, katerega smo že
vajeni med dobitniki kolajn. Naši če-
trti tekmovalki, Aleksandri Rozina,
pa je žal zmanjkalo nekaj pik za na-
predovanje. Roku ter Domnu želimo
čim boljši rezultat na prihajajočih ev-
ropskih prvenstvih ter da bi še veliko-
krat zastopala nas ter Slovenijo v
Evropi. 
Rezultati:
BORBE:
Tadej Pirc – 1. mesto
Patricija Zupan – 1. mesto
TEHNIKA:
Rok Mohar – 1. mesto

Taekwondo klub Šmartno - Litija

Na tekmi šestega kroga končnice za
obstanek so sicer doživeli poraz proti
Ribnici, ki je bila boljša s 30:25. Po
tekmi so bili v taboru Šmartnega ne-
koliko razočarani: Po porazu so se
mož nosti Šmartnega za obstanek še
nekoliko zmanjšale, a puške še niso
vrgli v koruzo: »Dokler imamo teore-
tične možnosti za obstanek se mora-
mo boriti do konca. Če pa se nam ne
bo izšlo, se nam pač ne bo,« je pred
zadnjimi štirimi tekmami razmišljal
trener Jaka Keše.
Na gostovanju pri Ormožu pa je
Šmart no začelo niz štirih zmag, s ka-
terim je zaključilo sezono. Zmagalo je
z 31:28.
Sledil je obračun z novomeško Krko,
Šmarčanom pa ni preostalo drugega
kot igra na vso moč in boj za vsako
žogo. To jim je na igrišču uspelo pri-
kazati in tako so si še drugič v letoš-
njem prvenstvu priigrali zmago nad
Krko. Dobro so začeli tekmo in po-
vedli s 4:1 in tudi s 7:3. Nato jim je
zbranost popustila in Krka se je vrnila
v tekmo. V 16. minuti so Dolenjci
prišli do izenačenja na 7:7. Do konca
prvega polčasa so prišli tudi do mini-
malnega vodstva, za 12:11 je zadel
Rojc. Tudi drugi del igre se je začel
izenačeno. Po desetih minutah igre pa
so domači rokometaši prišli do večje
prednosti. Poznala se je bolj intenzi-
vna obramba in manj napak v napa-
du, kar jim je prineslo prednost 21:16,
ko je v 45. minuti zadel Simon čič.

Deset minut pred koncem so povedli
tudi za pet, za 24:19 je poskrbel
Vodišek. Prednost so Šmarčani zadr-
žali do konca in si priigrali pomembni
točki v boju za obstanek. Po zmagi so
bili v društvu zadovoljni, časa za vese-
lje pa ni bilo veliko, saj jih je čakala že
tekma sezone z neposrednim tekme-
cem za obstanek – Slovanom.
»Slovana letos še nismo premagali in
tudi zato mu prepuščamo vlogo favo-
rita. Dvakrat so nas premagali tudi v
domači dvorani,« se je nevarnosti
Ljubljančanov pred tekmo zavedal
Keše. A Šmartno je tekmo odigralo v
popolni postavi, saj so igralci zacelili
vse poškodbe, kar je pripomoglo k tre-
tji zaporedni zmagi. Na tekmi brez
obramb je Šmartno premagalo Slova -
na s 40:36 in si priborila dober položaj
za obstanek pred zadnjo tekmo pr -
ven stva. »Zmaga proti Slovanu nam je
omogočila, da sami odločimo o našem
obstanku. Še pet tekem pred koncem
končnice smo bili v slabem položaju,
zdaj pa smo dobili priložnost, ki jo na-
meravamo izkoristiti,« je po tekmi po-
vedal Filip Gradišek.
Gradišek se je dotaknil tudi zadnjega
obračuna s Slovenj Gradcem, ki je
čakal Šmartno, : »To bo povsem dru-
gačna tekma. Tudi za Slovenj Gradec
je ta tekma za biti ali ne biti. Kakršne
koli kalkulacije odpadejo. Pripravljeni
smo na boj in osredotočeni na tekmo.
To bo preizkus za nas kot ekipo, saj
bo pomembna vsaka žoga, vsak napad

in vsaka obramba.« V natrpani dvora-
ni Pungrt je Šmartno ob odličnem
vzdušju premagalo Slovenj Gradec in
si tako zagotovilo obstanek. Domači
rokometaši so vodili ves prvi polčas,
največ z 11:8 po zadetku Simončiča v
22. minuti. Pred iztekom časa so si
priborili tri gole naskoka pred drugim
polčasom. Šmart no je v drugem delu
odlično nadaljevalo in si priigralo že
pet golov prednosti. A Slovenj Gra -
dec se še ni vdal. Gostje so se pribli-
žali le na gol, potem ko je Merda -
novič v 48. minuti zadel za 22:21.
Domači so po minuti odmora pono-
vno prišli do večje prednosti, z nekaj
pomembnimi obrambami se je izka-
zal tudi Muratovič. Zmago so potrdi-
li v zadnji minuti z atraktivnim cepe-
linom, končni rezultat 32:27 je posta-
vil Šmejc.
Veliko slavje se je s šampanjcem zače-
lo že na igrišču. Slovenj Gradec je os-
vojil 11. mesto in se bo na dodatnih
tekmah z Izolo boril za igranje v 1.
SRL v naslednji sezoni, v 1. B državno
rokometno ligo pa je izpadel Slovan.
Cilj pred začetkom prvenstva je tako
izpolnjen. Nastop v 1. SRL v nasled-
nji sezoni je zagotovljen kar je velik
uspeh za klub iz Šmartnega pri Litiji.
Za to so zaslužni vsi igralci, trenerji in
delavci v društvu, ki so pripravili zgo-
dovinsko sezono za RD Šmartno
Herz Factor banka. K uspehu ste pri-
pomogli tudi vsi gledalci, ki ste obi-
skali tekme in spodbujali naše roko-
metaše. Zahvala torej vsem omenje-
nim, ki so skupaj poskrbeli, da se bo
tudi naslednjo sezono v Šmartnem
igrala 1. SRL.
Sezona bo se za šmarske rokometaše
zaključila z dnevom rokometa, ki bo
letos na sporedu v soboto, dne 18. ju-
nija 2011, v popoldanskih urah na
zunanjem rokometnem igrišču pri
OŠ Šmartno.

David Jakopič
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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. avgusta 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.

ak va rel: Pa vel Smo lej, Jeruzalem

PLANINCI  VABIJO!

4. 6. Jeruzalem – srečanje slov. planincev
Planinska sekcija DU

12. 6. Velikolaška kulturna pot 
Planinska sekcija DU

12. 6. Gorniška pot Planica – Pokljuka 
(etapa Vršič – Robičje) Litijska sekcija

12. 6. Kremžarjev vrh – družinski izlet
18. 6. Kobariški Stol Planinska sekcija DU
18. 6. Ciprnik Savska sekcija
24. 6. Planina nad Vrhniko Planinska sekcija DU
3. 7. Kanjavec Litijska sekcija
9. 7. Vrtača Planinska sekcija DU

Rallyja Saturnus se je udeležilo 64
posadk, med njimi sta bila tudi brata
Jeriha iz Velike Štange, z dirkalnim
vozilom WV Polo 14. 16V. Voznik
Albin  in sovoznik Dušan Jeriha sta
vozila  v diviziji ena  za Slovensko
prven stvo in v skupini sedem za Ev -
rop sko prvenstvo. V petek sta odpe-
ljala hitrostno preizkušnjo v Sto žicah
in pokazala konkurenci, da sta na
rally dobro pripravljena. V soboto se
je v Trbovljah in Hrastniku odvi -
jal prvi del. Vremenski pogoji so bili
ugodni, a sta brata Jeriha že po prvi
hitrostni preizkušnji imela tehnične
težave s podvozjem dirkalnega vozila.
Kljub težavam Albin in Dušan nista
obupala. Ob zaključku  prvega  dela  je
nju na ekipa okvarjen del zamenjala,
tako da sta ne delj ski drugi  del, ki je
potekal mimo Janč, preko Metna ja in
Viš nje gore, odpeljala brez tehničnih

težav. Drugi del rallyja je bil sestavljen
iz šestih hitrostnih preizkušenj in vse
so potekale v zelo težkih pogojih, saj je
bila zaradi dežja proga premočena in
drseča, na določenih odsekih blatna in
popeskana, vidljivost pa zelo slaba.
Brata Jeriha sta na rallyju Saturnus
presenetila svojo konkurenco in si
privozila tretje  mesto v Slovenskem
in drugo v Evropskem prvenstvu. V
generalni razvrstitvi sta bila
odlična dvanajsta v Slovenskem  in
devetnajsta v Evropskem prvenstvu.
Albin in Du šan sta nad rezultatom
navdušena, saj  je to njun šele tretji
rally in že osvajata stopničke in odli-
čne rezultate. Zahvaljujeta se star-
šem, Matjažu, Bo janu, Špeli, glavni-
ma pokroviteljema vulkanizerstvu
Kastelic in Radiu 1 Geoss, ter vsem
navijačem, ki so stali ob progi in na-
vijali.

34. rally Saturnus 
Od 13. do 15. maja se je v okolici Ljubljane in v Zasavju odvijal eden najprepoznav -
nejših rallyjev v Sloveniji. 

Verjetno ni Šmarčana, ki je ne pozna:
nasmejana drobna tekačica, ki vztrajno
nabira kilometre in s svojim vzorom
spodbuja k zdravemu načinu življenja

ter doseganju večjega notranjega zado-
voljstva. Mija Loc. Že dol go ne več
samo maratonka, ampak že nekaj let
ultramaratonka, ki ji ne zmanjka izzi-

Ultramaratonka iz Šmartna

In se je začelo. Poletna sezona 2011.
Čas na katerega čaka vsak atlet.
V Kopru je ob lepem sončnem vre-
menu potekal otvoritveni miting le-
tošnje poletne sezone. Čisto nov sta-
dion (prvi v Sloveniji, ki ima modro
progo) in ugodne vremenske razmere
so botrovale k odličnim rezultatom.
Martin je nastopil v svoji paradni di-
sciplini troskok in že na prvi tekmi
pokazal odlično pripravljenost.
Postavil je nov osebni, klubski in tudi
nov rekord stadiona v Kopru z rezul-
tatom 15.49m, kar je tudi letošnji
najdaljši skok v Sloveniji. Rezultat je
potrditev dobrih treningov, Martin
pa v nadaljevanju sezone pričakuje
naskok na 16m.

S. H

Martin v začetku sezone z rekordom

Dež pregnal pohodnike
Litijski planinci imamo zadnjo soboto v maju rezervirano za pohod na Geoss. Zadnjih
pet let je organizator pohoda Planinsko društvo Litija, za prvih 17 pohodov pa je
poskrbelo društvo Geoss.

Člani planinske sekcije DU so se tudi letos
ustavili pri Beti in Franciju Indofu na Vačah.
Pohod so organizirali člani alpinističnega
odseka.

Letošnji 22. pohod je bil v znamenju
padavin. Že ponoči je močno deževalo,
padalo pa je tudi zjutraj, ko se večina
pohodnikov odpravi na približno 4 ure
trajajočo pot. Vendar se zaradi dežja
nihče ni jezil, saj je bil nadvse potreben.
Tudi planinci smo vrtičkarji, sicer pa je
sonce pregnalo oblake, še preden je
glavnina pohodnikov prispela na Vače.
Slabo vreme pa je vendarle vplivalo na
obisk. Le 35 udeleženec je poravnalo
startnino, 22 je bilo pohodnikov, 12 pa
kolesarjev. Hkrati s pohodom je na-
mreč potekal tudi 2. turno kolesarski
vzpon na Geoss. Številni planinci se
sicer jezijo na turne kolesarje, češ da jih
izrivajo s planinskih poti in da vozijo
tudi po stezah, ki so namenjene samo
hoji. Vendar pa v PD Litija menimo,
da je prav, da turno kolesarstvo poteka
tudi v okviru društva. Tudi na ta način

zagotavljamo, da se pri turnem kole-
sarstvu upoštevajo pravila, ki jih je
predpisala Planinska zveza Slovenije.
Na startu so bila ta pravila na voljo
vsem udeležencem, tako planincem,
kot kolesarjem. Osnovno pravilo pa je
ravno to, da se vozi le po poteh, za ka-
tere je to dovoljeno.
Ob 12. uri se je na cilju pri gostišču
Vrabec na Spodnji Slivni zbralo precej
več udeležencev, kot pa jih je zjutraj
plačalo startnino. Tudi to je dokaz, da
je interes za pohod večji, kot pa kažejo
podatki o uradno prijavljenih udele-
žencih.
Na krajši slovesnosti sta pohodnike
pozdravila predsednik društva Roman
Ponebšek in podžupan Litije Gregor
Zavrl. V prisrčnem kulturnem progra-
mu so nastopili učenci iz podružnične
šole Vače pod vodstvom učiteljice

Aleksandre Štrus. Viktor Čebela je po-
hodnike seznanil, da so v času od zad-
njega pohoda prejeli pet dnevnikov Iz
Geossa na 100 slovenskih vrhov, pla-
ninci, ki so jih poslali, pa so bili iz
Reke, Celja, Maribora in Zagorja.
Organizacijsko je pohod zelo lepo
uspel, za kar gre zasluga predvsem
vodji pohoda Sašu Borišku – Joulu in
njegovi ekipi iz alpinističnega odseka
PD Litija. Spet se je pokazalo, da so
dobro uigrana ekipa, da pa so hkrati
tudi odprti za nove ideje.
Trasa pohoda je zelo lepa in zanimiva,
zato se bomo v planinskem društvu
potrudili, da bo v bodoče udeležba na
pohodu boljša. Že sedaj bralce Marti -
novega glasu vabim, da se nam na zad-
njo majsko soboto v letu 2002 pridru-
žijo na 23. pohodu na Geoss.

Borut Vukovič

vov. Za mnoge nepredstavljivih 100
km: Ultramaraton med Firencami in
Faenzo, 28. maja. Pod vročim toskan-
skim soncem in v temni noči, ko nas je
večina sladko spala. Sama s seboj in
sebi edina prijateljica. Premagovanje
velike nadmorske višine, menjavanje
vročine in mraza, neskončni kilometri,
nepoznane situacije, cilj, uspeh.
Le kaj človeka vodi v takšna dejanja?
Norost? Dokazovanje? Pri njej? Nič
od tega. Kdor jo dobro pozna ve, da je
to enostavno njen način življenja,
način premagovanja ovir v življenju
in predvsem ljubezen do teka. In zato
ji vedno uspe! Vse ostalo je samo po-
sledica dolgoletnega garanja in nese-
bičnega razdajanja. Z vsakim kilome-
trom je še močnejša in modrejša. Tudi
za nas, ki ji skušamo slediti. Hvaležne
smo, da jo imamo. 
Čestitamo,  draga Mija! 

Karmen, Suzana in Mojca


