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ŠMARČAN  
je glasilo krajevne skupnosti Šmarca.

Uredniški odbor: Andraž Dolar, Matic Podržaj, Sabina 
Romšak, Mitja Šarec, Matjaž Šporar, Tina Tonin, Simon 
Zorman

Lektoriranje: Barbara Šarec

Fotografija na naslovnici: Matjaž Šporar 

Tehnična priprava in oblikovanje: Urška Sokler,  
Oblikovalnica Sokler

Tisk: Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s.p.

Naklada: 550 izvodov

Izdajatelj: KS Šmarca

E-pošta: ks@smarca.net

Navedbe in podatki v objavljenih prispevkih ne izražajo vedno tudi 
mnenja uredniškega odbora, za njihovo vsebino odgovarjajo avtorji 
prispevkov.

17. Kulturni poletni festival Studenec 2017

Poletno gledališče Studenec

Poletno gledališče Studenec

Opera 

NABUCCO
 SNG Opera in balet Ljubljana 

sobota, 24. junij, ob 21. uri

Informacije in rezervacija  
vstopnic preko spleta:

www.studenec.net

Informacije in rezervacija vstopnic po telefonu:

051 61 61 51 Marjana

051 61 41 41 Urša
vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Ljubezenska igra s petjem 
Domača gledališka predstava

Premiera:  
petek, 21. julij, ob 21. uri 

Ponovitve: 22., 28., 29., 30. julij in  
3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14. avgust, vse predstave ob 21. uri

Osnutek scene DIVJI LOVEC 
Jože Napotnik
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Uredništvo glasila Šmarčan
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Besedilo in fotografije: Matjaž Šporar

Ureditev dela Poljske ceste s parkiriščem  
pri cerkvi svetega Mavricija

Zaključek rekonstrukcijskih 
del parkirišča in dela ceste mimo 
cerkve sv. Mavricija v Šmarci 

V mesecu aprilu se je po dol-
gotrajnih postopkih zamenjave 
lastništev, izpeljavi vseh pravnih 
poslov, geodetskih meritvah in 
pridobitvi vseh soglasij lastnikov 
sosednjih parcel pričelo z rekon-
strukcijskimi deli Poljske poti 
mimo cerkve svetega Mavricija, 
ki se v nadaljevanju navezuje na 
regionalno cesto Mengeš–Dup-
lica. Dela so obsegala prvo fazo 
izvedbe, nadaljevanje pa bo sle-
dilo predvidoma po pridobitvi 
soglasja DRSI – Direkcije Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo 
za priklop s Poljske poti, ki ima 
status občinske ceste na že prej 
omenjeno regionalno cesto. Ko-
munalno podjetje Kamnik je kot 
izbrani izvajalec dela opravilo so-
lidno in tudi zaključilo pred do-
govorjenim rokom. Vsa potrebna 
dela, ki so potekala usklajeno, 
so obsegala: meritve podajnosti 
obstoječe tamponske podlage, 
zamenjavo ustroja v delu ceste, 
ureditev odvodnjavanja in jav-
no razsvetljavo. Kot protiprašno 
zaščito se je na nevezano nosil-
no plast tampona izvedla vezana 
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Zazelenjena brežina
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Prezračevana prana plošča 45*45 cm

Prana plošča 45*45 cm
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Tampon
(lahko tudi ločilni sloj)Grobi asfalt

Fini asfalt

Padec 2%

DETAJL 1

DETAJL 1 (stik asfalta s pranimi ploščami
in prezračevanje temelja cerkve) 1:20
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Označevanje PM: granitne kocke
10*10*10 cm v vrsti po 4 skupaj
Skupaj: 80 kom

6 PM - neoznačenih
(samo občasno parkiranje)

9+1 PM - označenih

Predviden prostor za INFO tablo

Ponikovalnica

Razširitev cestišča -
čim bolj proti njivi (kolikor se da)

Oblikovana mulda
v asfaltu

Padec 2%

Rešetka

Predvidena ulična svetilka

Predvidena ulična svetilka

Obstoječa ulična svetilka

Padec 2%
odvodnjavanje čez
robnik na njivo

Zaključek asfalta z vrtnim
robnikom v višini asfalta

Ureditev okolice cerkve Idejni osnutek ureditve parkirišča je izdelal Peter Kovač

Ureditev okolice cerkve

Izdelava tamponskega ustroja cestišča
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zgornja nosilna plast iz obrabno-
-zaporne plasti asfalta v debelini 
7 centimetrov. Zaradi navezave 
padcev na obstoječe višinske 
kote je bila izvedba odvodnja-
vanja zelo zahtevna. Ker gre za 
malo prometno cesto s povpreč-
no obremenitvijo manj kot 100 
vozil na dan, je cesta široka 3,0 m, 
omogoča pa pogojno srečevanje 
dveh osebnih vozil z izrabo ban-
kin. Odstranjena je bila starejša, 
že poškodovana cestna svetil-
ka, nadomestili so jo z dvema 
novejšima, na novo je bilo pot-
rebno položiti kabel in valjanec 
ter izvesti priklop na obstoječe 

Asfaltiranje parkirišča

Priklop uličnih svetilk

Stroj za nanos asfalta

omrežje s preizkusom delovanja. 
V času rekonstrukcijskih del je 
bila vzpostavljena popolna zapo-
ra ceste. 

Skladno z že predhodno opra-
vljenimi deli pri urejanju okolice 
cerkve svetega Mavricija so bila 
na parkirišču ob cerkvi izvedena 
tudi zaključna dela, idejno zasno-
vo pa je izdelal Peter Kovač, štu-
dent arhitekture. Ob cerkvi smo 
zaradi učinkovitega prezračeva-
nja temeljev vgradili kanal in ga 
prekrili s prirejenimi pokrivnimi 
ploščami, ki omogočajo prezra-
čevanje. Preostala potrebna dela 

za ureditev parkirišča so obse-
gala še odvodnjavanje, izdelavo 
naprave požiralnika iz betonske 
cevi DN 40 z dobavo in montažo 
rešetke LTŽ ter izdelavo priključ-
ka cevi PVC DN 160 na obstoječo 
ponikovalnico. 

Po končanih delih bo izveden 
tudi postopek kategorizacije v 
skladu z Odlokom o kategoriza-
ciji občinskih cest na območju 
Občine Kamnik, kar bo omogoči-
lo tudi redno vzdrževanje Poljske 
ceste.
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Nekaj besed o uspešnem pod-
jetju Interblock, ki večino svojega 
poslovanja opravi v tujini, nam je 
zaupal gospod Joc Pečečnik.

Znano je, da trenutno veliko 
časa preživite v tujini, kjer us-
pešno delujete. Kje so po vašem 
mnenju razlike med tujim in 
domačim poslovnim okoljem?

Razlika je velika. V tujini je 
svet drugačen. Kapitalizem je trd 
in neizprosen. Vsaka napaka je 
draga in te lahko uniči. Ni lah-
ko. V tujini se dela bistveno več 
kot v Sloveniji. Naša država je še 
vedno napol socialistična, kar je 
dobro, če bomo finančno na dol-
gi rok zdržali. Nepojmljivo je, da 
imamo zastonj javno zdravstvo, 
brezplačno šolstvo, rekreativne 
dejavnosti. Tega v krutem kapita-
lizmu skoraj ne poznajo. Tempo 
je v Sloveniji počasnejši in ljudje 
imajo še vedno prijatelje. V tujini 
tega skorajda ni več.

Če bi vas vprašal za nasvet 
bodočim mladim podjetni-
kom, kako bi odgovorili na 
vprašanje, katera izkušnja v 
poslovnem svetu vas je najbolj 
zaznamovala?

Fotografije: arhiv podjetja Interblock 

INTERBLOCK MENGEŠ
Intervju z gospodom Pečečnikom  
in izjave zaposlenih

To, da sem po 20 letih spoz-
nal, da moram poslušati sebe in 
osnovno kmečko logiko, ki sem 
se je naučil na Hrastarjevi doma-
čiji, kjer je bila rojena moja mami. 
Povedal bi jim, da bodo za uspeh 
morali narediti več, kot si ta tre-
nutek zamišljajo.

Izjave zaposlenih
Primož Romšak: “V podjetju sem 
začel kot skladiščnik, kasneje pa 
mi je podjetje prisluhnilo in omo-
gočilo premik v oddelek nabave, 
kjer sem po nekaj letih postal sa-
mostojni nabavnik. To, da sem del 
kolektiva Interblock, mi omogoča 
osebnostno rast, me izpolnjuje 
in sem na to tudi zelo ponosen. 
Vedno skušam doseči ali preseči 
zastavljene cilje in upam, da se to 
odraža tudi pri mojem delu.”
Marko Šarec: “V podjetju In-
terblock sem zaposlen kot vod-
ja oddelka sestave mehanike in 
PID-ov ter njihovega ožičenja. To 
delovno mesto mi prinaša pre-
cejšnjo odgovornost do dela in 

zaposlenih, oboje pa sprejemam z 
veseljem in častjo, saj imam ugo-
dne pogoje za delo, možnost nap-
redovanja in sem za svoje delo 
ustrezno nagrajen. Na delo ho-
dim z veseljem tudi zaradi dobrih 
medosebnih odnosov.”
Borut Zupančič: “Do podjetja 
čutim pripadnost in odgovornost. 
Delo v Interblocku mi je velik iz-
ziv, me motivira, k temu pa pri-
pomore tudi sproščeno delovno 
okolje in pozitiven odnos.”

Oddelek proizvodnje

Joc Pečečnik

Aleš Zupančič

Aleš Zupančič: “Vedno znova se 
soočamo z novimi izzivi, zremo 
v prihodnost in stremimo k no-
vostim. Dobri medosebni odnosi, 
spodbujanje k inovativnosti in tim-
ska naravnanost nam je vsem go-
nilna sila tudi v turbulentnih časih.”
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Dušan Berlec: “V podjetju sem 
že od samega začetka, ko sem 
prve igralne aparate sestavljal v 
svoji nedokončani hiši. To so bili 
časi, ko smo bili vsi po malem 
»multipraktiki«, na vse si se mo-
ral spoznati, za vse poprijeti, saj si 
nismo mogli privoščiti, da bi za-
poslili kader za vsak oddelek. Ve-
lika odgovornost je bila že takrat 
in je seveda še danes, saj gredo 
naši izdelki po celem svetu in tudi 
najmanjša težava je na drugem 
koncu sveta velika. Interblock je 
preprosto del mene, saj sem tudi, 
ko fizično nisem prisoten, ved-
no z ¨enim očesom¨ v podjetju. 
Interblock je moja družina in mi 
prav toliko tudi pomeni.”
Aleksander Zupanc: “Moje delo v 
podjetju je vse prej kot dolgočasno, 
poleg dela v proizvodnji me vese-
lijo številni obiski sejmov po celem 
svetu. To mi daje energijo in zagon, 
da premagamo še take ovire, ter 
osebnostno motivacijo, da se vsak 
dan znova naučim česa novega.” 
Franc Berlec: “Ponosen sem, da 
že 17 let sodelujem pri razvoju 
produktov in avantgardni viziji 
podjetja.”
Tomaž Svetec: “Delo v podjetju 
skušam opravljati nadvse spoštlji-
vo, odgovorno in kakovostno. Skrb 
za varno in udobno delovno oko-
lje ter dobro počutje v podjetju sta 
zame izrednega pomena.”
Alfred Horvat: “Teče že dvanajsto 
leto, odkar sem prvič prestopil prag Oddelek skladišča in nabave

Dušan Berlec

Janez Spruk

podjetja. Ključnega pomena zame 
in mojo dolgoletno zaposlitev v In-
terblocku je dober in pošten odnos 
med zaposlenimi ter spoštljiv od-
nos vodstva do zaposlenih.”
Rok Ulčar: “Delo, ki ga opravljam 
na ožičenju igralnih mest, je vse 
prej kot enolično. Vzdušje v kolekti-
vu in odnosi so bili vedno korektni, 
zato z veseljem prihajam v službo.”
Igor Zobavnik: “Zelo rad op-
ravljam delo voznika. Ta poklic mi 
omogoča veliko stika z ljudmi in 
menim, da sem v 14-ih letih uspel 
vzpostaviti dobre odnose z našimi 
strankami in dobavitelji, s kateri-
mi se srečujemo dnevno. Podjetje 
je zelo sodobno, kar omogoča ne-
prestani osebnostni razvoj.”
Rudolf Balantič: “Podjetju sem 
se pridružil šele z novim letom in 
zelo sem zadovoljen, da mi je bila 
dana možnost sodelovati v tako 
dobrem kolektivu.”
Damijan Radman: “S fanti iz ko-
lektiva se poznamo že dolgo časa, 
v podjetju pa sem šele dobro leto. 
Način dela in vse, kar nam pod-
jetje omogoča, urejeno delovno 
okolje, kolektivni dopust, ugodni 
delovni pogoji so tisto, kar nas 
dela tako uspešne.”
Boštjan Pervinšek: “Desetletje in 
več pri podjetju mi prinaša vedno 
nove izzive in tudi veliko odgovor-
nost. Delo opravljam s ponosom 
in veseljem.”

Boštjan Horvat: “Pred slabim le-
tom sem prišel v Interblock z že 
kar nekaj delovne podlage. Delov-
ni pogoji tukaj so veliko boljši kot 
kjerkoli doslej.”
Jure Prišel: “Poleg običajnega 
dela v podjetju sem imel nekajkrat 
možnost službeno obiskati kakšen 
sejem in vsaj malo videti svet. To 
mi predstavlja vedno nove izzive.”
Matej Kavka: “V podjetju sem še 
bolj novinec, vendar moram priz-
nati, da je to moja najboljša služ-
ba do sedaj.”

Janez Spruk: “Vsak dan pridem 
na delovno mesto z veseljem in 
elanom, ker vem, da me čaka-
jo prijetni izzivi, ki jih nikoli ne 
zmanjka. Delovno okolje je spro-
ščeno in stimulativno. S strani de-
lodajalca imam občutek, da ceni 
moj prispevek k podjetju, kar je v 
teh časih redkost.”
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V adventu 2016 nam je uspelo zamenjati stara dotra-
jana cerkvena vrata. V cerkev zdaj s ceste vstopamo skozi 
dvokrilna vrata, medtem ko v zakristijo z dvorišča vstopa-
mo skozi enokrilna vrata. Notranja enokrilna vrata pa po-
vezujejo zakristijo s prezbiterijem.

Nova glavna vrata

Stara glavna vrata – znotraj

Sveti Mavricij v Šmarci

Stara glavna vrata – zunajVgrajena medeninansta ploščica v glavna vrata

Nova vrata v cerkvi  
sv. Mavricija v Šmarci

V letu božjega usmiljenja
2016

Ko vesoljno cerkev vodi papež Frančišek
In je slovenski metropolit Stanislav Zore,

dekan in župnik v Šmarci pa g. Janez Gerčar,
smo v župnijski cerkvi Sv. Mavricija v 
Šmarci zamenjali troje vrat: zunanja
glavna vrata v cerkev in zakristijo ter

notranja vrata iz zakristije v prezbiterij.
Po načrtih arhitektke Sonje Sekavčnik iz 
Šmarce je mizarska dela opravil mizar 
Niko Gerčar iz Lukovice, pasarska dela 

pa pasar Janez Humar iz Nevelj.

Šmarca, v adventu 2016
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Vrata so izdelana iz kvalitetne-
ga macesnovega lesa in so z zu-
nanje strani obložena s patinira-
no bakreno pločevino. Tako smo 
spoštovali izkušnje naših predni-
kov, ki so že stara vrata obložili s 
pocinkano pločevino, saj so vre-
menske in temperaturne zahteve 
pri našem svetišču velike. Delno 
so zaščitena z obstoječima nad-
streškoma, ki sta enako obdelana 
s patinirano bakreno pločevino 
kot so nova vrata.

Vratne kljuke so izdelane po 
načrtih. Po lesenem modelu so 
vlite v medenini, kar velja tudi 

Notranja vrata, ki vodijo iz zakristije v prezbiterij, so iz masivnega 
macesna s furniranimi polnili, ki so luženi in lakirani v barvi obstoječe 
stenske obloge. Zgornji del vratnega krila je prosojni vitraž s simbo-
lom goloba – Svetega duha. Stekleni vitraž je izdelala slikarka, gospa 
Mira Ličen Krmpotić iz Pirana.

Mizarska dela:  
Niko Gerčar, Prevoje

Pasarska dela:  
Janez Humar, Nevlje pri Kamniku

za dekorativne križe na vhodnih 
vratih in svetlečo letnico izdelave 
vrat nad glavnim vhodom. 

Pri izdelavi vrat je bilo upora-
bljeno sodobno okovje. Upam, 

da bodo nova vrata v našo cer-
kvico služila tako dolgo kot stara 
ter da bomo skoznje stopali radi 
in pogosto. Bog daj!

Detalj izdelane medeninaste kljuke

Nova vrata v zakristijo Notranja vrata v zakristijo Stara vrata v zakristijo

Besedilo:  
Sonja Sekavčnik, dipl. ing. arh.
Fotografije: Ivan Sekavčnik in 
Matjaž Šporar

Leseni model:  
Aleš Sluga, Kamnik

Livar odlitkov:  
Janez Kavar, Tržič

Vitraž:  
Mira Ličen Krmpotić,  
akademska slikarka, Piran

Projekt:  
Sonja Sekavčnik, dipl. ing. arh., 
Šmarca
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Zgodovina Krajevnega doma Šmarca je zelo pe-
stra, saj je objekt skozi čas do današnjih dni go-
stil najrazličnejše dejavnosti. Postavitev samega 
objekta sega najmanj v sredino 19. stoletja, kajti na 
kamnitem sklepniku nad vhodnimi vrati v današnji 
vrtec je skupaj z inicialkama J. in P. vtisnjena letni-
ca 1845. Po ohranjenem arhivskem gradivu lahko 
sklepamo, da je poslopje zgradil Jožef Punčah in je 
sprva služilo dejavnosti mlina, kasneje pa je na tem 
mestu svoje mesto našla tudi tovarna portlandske-
ga cementa. Med zanimivejše dejavnosti, poveza-
ne z današnjim Krajevnim domom, vsekakor sodi 
šmarska zadružna elektrarna, ki je tu obratovala v 
letih 1912–1960. Krajevni dom Šmarca s kulturno 
dvorano predstavlja danes eno od pomembnejših 
središč krajevnega dogajanja in s svojimi prosto-
ri nudi veliko možnosti za udejstvovanje krajanov 
na različnih področjih. Dvorana poleg raznovrstnih 
kulturnih prireditev nudi gostoljubje športnemu 
društvu, v večernih urah pa se v njej izvaja tudi več 
oblik rekreativne vadbe za različne starostne sku-
pine. V starejšem delu poslopja trenutno gostuje 
vrtec, ki s svojo dejavnostjo oskrbuje lepo število 
otrok, s prizidkom k osrednjemu objektu pa so dom 
za svoje aktivnosti dobili tudi gasilci. 

Besedilo in fotografije: Matjaž Šporar

Prenova društvene sobe v Krajevnem domu Šmarca
Zaradi pomanjkanja društvenih prostorov v naši 

okolici je Krajevna skupnost Šmarca v mandatnem 
obdobju 2014–2018 med zastavljene cilje in plane 
delovanja uvrstila tudi prenovo prostorov v prvem 
nadstropju, ki so ostali na razpolago po ukinitvi sta-
novanjske namembnosti v preteklosti. S to prenovo 
se bo bistveno izboljšala izkoriščenost javnih pro-
storov, ki bodo namenjeni za širšo uporabo kraja-
nov, povečali se bosta racionalnost in praktičnost 
rabe prostorov.

Društveni prostori obsegajo okoli 35 m² upo-
rabne površine in niso bili v uporabi že več let. 
Potrebna je bila celostna obnova, saj je bil prostor 
popolnoma neuporaben za kakršnekoli aktivnosti. 
Zamenjani sta bili dotrajani in mestoma neuporab-
ni vodovodna ter električna instalacija. Potrebna je 
bila dodatna izdelava predelne stene za izvedbo sa-
nitarij, v koncept obnove celotnega prostora pa je 
bila funkcionalno umeščena tudi manjša čajna ku-
hinja. Talna obloga celotnih prostorov je izdelana iz 
keramike, ki je obstojna in enostavna za vzdrževa-
nje. Nameščena je tudi pohištvena oprema, ki sledi 
potrebam društvenih prostorov. V prihodnosti bo 
nameščen še monitor LCD z možnostjo Wi-fi, ki bo 

Društveni prostori pred prenovo Montaža pohištvene opreme 
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služil za morebitne računalniške 
predstavitve. 

V Krajevni skupnosti upamo, 
da bodo naši krajani prenovo 
društvene sobe razumeli tudi kot 
spodbudo za izvajanje različnih 
društvenih aktivnosti ter da se 
bodo uporabniki v njej počuti-
li prijetno in domače. Šmarca je 
s tem pridobila koristno javno 
družbeno infrastrukturo za širitev 
in razvoj izobraževalnih, društve-
nih, kulturnih in drugih za družbo 
pomembnih dejavnosti. Društva, 
ki do sedaj niso imela možnos-
ti uporabe skupnih prostorov, 
bodo te sedaj lahko uporabljala 
za svoje aktivnosti (sestanke, sre-
čanja, vaje, razne igre, tekmova-
nja, ocenjevanja, razstave).

Prvi uporabniki prostorov 
bodo z uporabo pričeli najver-
jetneje v letošnji jeseni. Krajevna 
knjižnica Šmarca je že izkaza-

Načrt društvene sobe

Društvena soba po prenovi 

la velik interes, da bi ta prostor 
lahko uporabljala za bralne urice 
najmlajših. Seveda pa vabilo velja 
tudi odraslim, saj v kamniški knji-
žnici že sedaj potekajo »Srečanja 
s knjigo«. 

Ob zaključku del pa se stano-
valcem in uporabnikom Krajevne 
knjižnice Šmarca, ki domujejo v 
istem nadstropju, zahvaljujemo 
za potrpljenje v času, ko so se iz-
vajala obnovitvena dela.

DOSTAVA NA DOM
 01 831 2449

Perovo 27, Kamnik  
na kamniški obvoznici, 
vsak dan od 9. ure

PRI NAS SI LAHKO 
PRIVOŠČITE PESTRO IZBIRO  
PIZZ, SOLAT, ZREZKOV, 
SLADIC IN JEDI NA ŽARU.
Imamo lep vrt in veliko sončka! Vabljeni.

15 VRST MALIC V LOKALU 
PON-PET     9.00-14.00
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Pogovarjal se je Andraž Dolar. 

Osebnosti Šmarce – Marja Kodra
Marja Kodra je upokoje-

na profesorica slovenščine in 
mentorica dijaške gledališke 
skupine Rudolfi, ki s svojimi 
predstavami navdušuje in pol-
ni dvorane kulturnih hramov, 
ne samo v Kamniku, temveč 
tudi širom Slovenije. 

Kakšni spomini vas vežejo 
na Šmarco?

Rojena sem v Kamniku, v 
Šmarco smo se preselili leta 
1978, potem ko smo zgradi-
li družinsko hišo. Od začetka 
sem pogrešala Kamnik. Če bi mi 
nekdo pred tem, ko smo začeli 
graditi hišo, rekel, da se bomo 
preselili v Šmarco, bi se mi zdelo 
čudno, vendar se Šmarce nava-
diš, saj je bolj umirjena. Tukaj je 
lepo. Ljudje so prijazni in se med 
seboj pozdravljajo, tudi če se ne 
poznajo; to mi je všeč. Vseeno se 
zelo rada vračam v Kamnik, peš 
ali s skirojem, in srečujem ljudi, ki 
jih nisem videla že dolga leta. 

Kot profesorica slovenščine 
ste se vsakodnevno srečevali z 
mladimi. Kako gledate na da-
našnje mlade, kakšni so?

Današnji mladi so podobni 
tistim generacijam mladih, ko 
sem začela učiti. Razlika je v tem, 
da so danes veliko bolj odprti, 
pravzaprav ni nobenih tabu tem, 
ki so bile včasih pogosteje zasto-
pane. To se izraža predvsem pri 
uprizarjanju literarnih del. Včasih 
je bilo določene zaznamovane 
besede težko izgovoriti, danes 
to mladim ne predstavlja pro-
blemov in zadržkov. Na splošno 
so današnji mladi bolj odprti in 
sproščeni. Pomembno je, da si 
vzameš čas in jih spoznaš. Z mla-
dimi imam zelo dobre izkušnje.

Že dolga leta ste tudi men-
torica dijaške gledališke skupi-
ne Rudolfi. Kakšni spomini vas 
vežejo na skupino?

Res je, letos mineva že 23 let 
od ustanovitve gledališke skupi-
ne. Čeprav sem v pokoju, imam 
še vedno blagoslov vodstva šole 
in željo po nadaljnjem sodelo-
vanju. Igralska zasedba je zelo 
dinamična. Pride ena ekipa dija-
kov, ko zaključijo srednjo šolo, se 
poslovijo in že pride druga eki-
pa. Nekateri ostanejo še kakšno 
leto ali dve. Delati z mladimi 

je res lepo. Znotraj skupine se 
spletejo močne vezi, ki ostanejo. 
Zato marsikateri dijak, ki je igral 
pri Rudolfih, rad reče, da so bili 
najlepši trenutki gimnazije prav 
Rudolfi. Skupina ni samo običaj-
na kratkočasna obšolska dejav-
nost, ampak je nekaj več, mladi, 
ki ji dajejo življenje, doživljajo 
svoj osebnostni razvoj. Vsak član 
prejme velik doprinos k življenju. 
Jaz dajem njim in oni dajejo meni 
voljo, energijo. Skupina bi bila 
težko tako dobra in sploh obsta-
la, če ne bi bilo tega vzdušja.

Si predstavljate svoj vsak-
dan brez Rudolfov? Bi si upali 
trditi, da vas osebnostno bo-
gatijo?

Ne, zaenkrat si tega še ne 
predstavljam. Skupina mi je veli-
ko dala in me osebnostno boga-
ti. Je pomemben dodatek moje-
mu življenju že vseh 23 let. Gledališke skupine Rudolfi

Marja Kodra
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Mislite, da bi danes v Šmarci 
lahko zaživela domača gledali-
ška skupina, ki bi aktivno delo-
vala in prirejala igre? 

Bi. Le nekdo bi moral biti, ki bi 
vse te mlade, starejše združeval. 
O tem sem že razmišljala, če na 
primer v šoli ne bi imela več pod-
pore, bi mogoče tukaj v Šmarci 
začela z eno takšno skupino. 
Mladi zelo radi delajo, samo pot-
rebno jih je navdušiti.

Ali je po vašem mnenju 
Šmarca kulturno »zaspana«? 
Konkretno mislim na uprizori-
tev iger v kulturnem domu in 
njihov obisk. 

Ja, saj se skoraj nič ne doga-
ja, edino to, da se povabi kakšno 
skupino iz okoliša, zato bi bila 
domača igralska skupina dobro-
došla. Spomnim pa se, da je pred 
leti bila domača skupina. Mislim, 
da slaba obiskanost iger, prire-
ditev ni samo lokalni problem. 
Strašno velik problem je bil, ko 
sem jaz začela delati, kako prido-
biti občinstvo. Če bi bila v Šmarci 
domača skupina, si upam trditi, 
da bi jo krajani prišli trikrat gle-
dat, če pa gre za tujo skupino, je 
obisk bolj vprašljiv. 
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Gasilke in gasilci PGD Šmarca se vsako leto ude-
ležimo raznih tekmovanj, od gasilske orientacije 
do gasilskega kviza, vendar vsi najbolj pričakujemo 
''glavno'' tekmovanje. Na tem tekmovanju sodelu-
jejo ekipe iz celotne občine Kamnik, ki štejejo po 
9 članov in se med seboj pomerijo po starostnih 
razredih. 

Letos pa so imeli naši mladinci in mladinke prav 
poseben izziv, kajti na vrsti je bila memorialna vaja 
Matevža Haceta, prvega predsednika Gasilske zve-
ze Slovenije. Ta vaja je posebna zato, ker imajo mla-
dinke in mladinci opravka z vodo in poteka tako, da 
morajo speljati vodo iz hidranta do požarne črte in 
podreti dve tarči. 

Ker gre za vajo z večjo količino vode, smo na 
naših vajah potrebovali nesebično pomoč strojni-
kov, saj smo le tako lahko uspešno izpeljali naše 
''mokre'' vaje v vročih dneh. Kljub temu, da je vaja 
namenjena mladinskim ekipam, predstavlja od-
lično popotnico za vse tiste, ki bodo napredovali 
v prostovoljne gasilce, saj se pri gašenju požarov 
zelo pogosto uporablja taktika gašenja, ki temelji 
na Hacetovi vaji.

Na naše ''glavno'' tekmovanje pa se niso prip-
ravljali samo mladinci in mladinke, ampak tudi naše 
pionirske in članske ekipe. Pionirske ekipe so se 

Naše »glavno« gasilsko tekmovanje

dvakrat tedensko pripravljale na tekmovanje, da pa 
nikoli ni bilo dolgočasno, smo vedno poskrbeli, da 
so odšli domov k svojim srečnim mamam in oče-
tom premočeni do nogavic in s hinavsko velikim 
nasmeškom.

Z malo večjo resnostjo so se priprav lotili naši 
člani A in B. Letos gasilci iz Šmarce pošiljamo na 
tekmovanje kar tri ekipe članov A in eno ekipo čla-
nov B. Na vajah članov se je velikokrat zgodilo, da 
sta imeli obe ekipi članov vaje istočasno in tako 
smo izkoristili to priložnost, da smo drug drugemu 
pomagali in se občasno tudi malo nasmejali.

Gasilskih tekmovanj se v Šmarci zelo radi ude-
ležujemo, saj je to priložnost, da se naučimo novih 
veščin in obnovimo stare, kajti le to nam omogoča 
uspešno in učinkovito delovanje našega društva. Za 
konec pa še pregovor, ki nam pogosto pride na mi-
sel po tekmovanjih: važno je sodelovanje.

Na pomoč!

Najmlajši na gasilskem tekmovanju

Pripravljeni za tekmovanje

Pregled čete
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Šmarca, ki spada pod okrilje Ga-
silske zveze Kamnik, je bilo usta-
novljeno leta 1983. Aktivni člani 
svoje poslanstvo, da pomagajo 
ljudem ob požarih in ostalih na-
ravnih nesrečah, opravljajo zav-
zeto in odgovorno. Pri udejstvo-
vanju in odzivih na klice na 
pomoč uporabljajo dve gasilski 
vozili. Prvo udarno vozilo z ozna-
ko GVC 16/25 za posredovanje 
ob požarih in drugih nesrečah je 
moderne zasnove in je bilo na-
bavljeno leta 2011, izdelano pa je 
bilo v skladu z veljavno tipizaci-
jo gasilskih vozil. Z nabavo tega 
vozila so šmarski gasilci postavili 
nov mejnik na področju poso-
dobitve lastnega voznega parka. 
Drugo vozilo, ki služi kot vozilo za 
prevoz moštva in dodatne opre-
me, je namenjeno za prevoze na 
usposabljanja in intervencije, slu-
ži pa tudi za prevoz mladih gasil-
cev na razna tekmovanja. Vozilo 
že dolgo služi dejavnosti gasil-
cev, saj je bilo nabavljeno v letu 
1997. Zaradi normalne uporabe 
skozi leta so bile na vozilu teh-
nične pomanjkljivosti in poškod-
be karoserije. Takšne poškodbe 
so normalne in se pojavijo ob iz-
vajanju intervencij ali ob normal-
ni uporabi. Člani društva so se 
odločili, da se vozilo obnovi. Na 
pomoč jim je priskočil ličarsko-
-kleparski mojster Dušan Papež 
s svojim podjetjem Avtoličarstvo 
in kleparstvo Papež, ki je kako-
vostno opravilo potrebna ličar-
sko-kleparska dela na celotnem 
vozilu v vrednosti 4.200,00 €. 
Zunanjo grafično podobo vozila 
je zasnovalo in izdelalo podjetje 
Enzo grafika iz Domžal v vred-
nosti 600,00 €, del tega stroška 
pa je pokrilo podjetje Nevtrin 

Besedilo in fotografije: Brane Kralj in Matjaž Šporar 

Obnova gasilskega vozila  
PGD Šmarca za prevoz moštva − GVM 1

d. o. o. iz Podgorja. Napisi so 
izdelani v skladu z navodili, ki 
jih predpisuje zakonodaja za 
opremo in vzdrževanje gasilskih 
vozil. Vozilu so v podjetju Izpu-
šni sistem Ambrož iz Podgorja 
v celoti menjali izpušni sistem v 
vrednosti 200,00 €. Opravljena je 
bila celotna rekonstrukcija elek-
tronapeljave v izvedbi podjetja 
Avtoelektrika Grega Cvirn s. p. iz 
Podgorja v vrednosti 320,00 €. 
Dobavo in menjavo radijske-
ga sprejemnika ter zvočnikov je 
omogočil Matej Kavka iz Nožic, 
strošek pa je znašal 150,00 €. Na 
koncu je bilo opravljeno general-
no čiščenje vozila, ki ga je opravil 
Matija Česen iz Hudega.

Nove označbe  
na vozilu

Obnovljeno vozilo GVM 

Skupna vrednost prenove, ki 
presega 5.500,00 €, v celoti pred-
stavlja donacijo. Stroške dela in 
materiala so pokrila zgoraj na-
vedena podjetja in fizične ose-
be. Društvo s to obnovo ni imelo 
nobenih dodatnih stroškov. Pri 
organizaciji in koordinaciji obno-
ve je največji del prispeval član 
društva Marko Šarec.

Ne glede na dejstvo, da je 
omenjeno vozilo že preseglo 
»polnoletnost«, pa bo tako pre-
novljeno zagotovo še kar nekaj 
let lahko služilo potrebam gasil-
cev našega društva.
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Besedilo in fotografije: Mitja Šarec

Prvomajska budnica v Šmarci
V zgodnjih jutranjih urah je 

tudi letos 1. maja v Šmarci po-
tekala tradicionalna budnica 
Mestne godbe Kamnik in kam-
niških mažoretk. V kamniški 
občini budnice z godbo tradici-
onalno potekajo že vrsto let, se-
veda po časovnem razporedu iz 
enega kraja v drugega. Zaključni 
nastop godbe in zadnja leta tudi 
mažoretk pa pripada osrednji 
prvomajski prireditvi Občine Ka-
mnik, ki je letos potekala na pre-
novljenem in na veselje mnogih 
občanov ponovno oživetem Sta-
rem gradu nad Kamnikom. 

Godbeniki in mažoretke, ki so 
se tako že okoli 4.30 z budnice 
v Podgorju pripeljali v Šmarco, 
so v povorki skozi celotno Jera-
novo ulico, ki predstavlja stari 
del naše vasi, naznanili praznični 
dan – mednarodni dan delavstva, 
ki ima korenine že na koncu 19. 
stoletja. Z živahnimi in praznični-
mi melodijami godbe ter uigra-
nim vihtenjem palic mažoretk je 
bilo zares lepo v živo spremljati 
budniško povorko vse do kapeli-
ce na koncu Jeranove ulice.

Tudi letos, kot že nekaj zad-
njih let, sta KS Šmarca in PGD 
Šmarca ob tem dogodku orga-
nizirala brezplačno pogostitev 
vseh krajanov, ki so prišli pozdra-
vit godbenike in mažoretke. Vsi 
prisotni krajani so tako dobili 
slasten golaž, pijačo pa so lah-
ko kupili v bližnji gostilni. Kljub 
zgodnji jutranji uri se je zbralo 
nekaj deset krajanov, med njimi 
tudi župan občine Kamnik, ki so 

veselo pozdravili vse godbenike 
in mažoretke, za katere je bilo 
prav tako lepo poskrbljeno, saj 
smo zanje pripravili nekaj hrane 
in osvežilne pijače v obliki, da so 
jo lahko vzeli s seboj na nadaljnjo 
pot po občini.

Tako je letos prvomajska 
budnica ponovno lepo uspela, 
saj jo je poleg prisotnih krajanov 
slišal (žal pa ne videl) marsikate-
ri krajan Šmarce. Tudi prihodnje 
leto se nameravamo potruditi 
in povabiti krajane na budnico 
ter pripraviti manjšo pogostitev. 
Lepo je videti, če se krajani sre-
čamo ob takšnih prazničnih do-
godkih – upam, da vsako leto v 
večjem številu.

Vas obvestimo in povabimo 
tudi naslednje leto – prav tako  
1. maja zjutraj!

Kamniška godba

Nastop mažoretk 

»Šele ponoči izveš,  

koliko zvezd  
je na nebu.«

 Srečko Kosovel
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Med pomembne ljudi iz na-
šega kraja prištevamo med dru-
gim tudi Franceta Tomšiča. Kot 
prepričan sindikalist in borec za 
pravice delavcev je pokazal, da je 
Slovenija zrela za resnične in ve-
rodostojne sindikate. Njegovemu 
spominu je bila namenjena prire-
ditev v organizaciji Slovenske de-
mokratske stranke. Okrogle mize 
so se udeležili poznavalci njego-
vega dela, njegovi takratni sode-
lavci, predstavniki SDS in mno-
goštevilni obiskovalci. Omenjeni 
dogodek je zelo pomemben, ker 
je bil lik Franceta Tomšiča tokrat 
predstavljen celovito in korektno, 
s čimer je njegova vloga v sloven-
ski novejši zgodovini ustrezno za-
gotovljena. Tega dejstva se v SDS 
zavedajo, zato je bila smiselna pri-
sotnost magistrice Mojce Inkret, 
Janeza Janše, Slavka Kmetiča, Jo-
žeta Erčulja in članov Izvršilnega 
odbora (IO) ter Nadzornega od-
bora (NO) Delavske zveze SDS, ki 
se trudijo nadaljevati začeto delo 
Franceta Tomšiča.

Njegovo delo v času velikih 
sprememb je bilo izredno pogu-
mno. Slovenija je bila takrat šele 
na poti k samostojni državi. Iz-
gradnja družbenih podsistemov, 
kot so sindikati, je bila kot oranje 

Besedilo: Branko Mrak
Fotografije: Matej Zorko

France Tomšič in pravi delavski sindikati

nove ledine. Moje osebno mnenje 
je, da je njegov politični doprinos 
premalo poudarjen. Organizira-
nje delavstva vzporedno režim-
skim sindikatom, ko je bil totali-
tarni sistem še v polni funkciji, je 
bila izzivalna politična akcija. Se-
danji režimski t. i. sindikati pa so 
še dandanes, leta 2017, obupno 
zastareli in ostanek temačne pre-
teklosti. Upajmo, da se bo poso-
dobitev ali še bolje kar radikalna 
sprememba zgodila čim prej! Za-
puščina in zgled Franceta Tomšiča 
bi bila na tak način zagotovljena. 
Korist bi imeli vsi, od samih de-
lavcev do celotne družbe in same 
države Slovenije.

Prireditev je bila zgledno or-
ganizirana, vzdušje je bilo odlič-

Razpravljalci na okrogli mizi o Francetu Tomšiču. Moderatorka gospa Mojca 
Inkret z gosti S. Kmetič, J. Janša in J. Erčulj

Uglednemu gostu so organizatorji izročili simbolično darilo
Gosti prireditve s člani Delavske zveze SDS.  
Druga z leve na fotografiji je sestra F. Tomšiča

no in zaključku je sledila še za-
kuska. Med druženjem smo se v 
pogovorih lahko dodatno infor-
mirali o Francetu Tomšiču, saj so 
nastopajoči prijazno pojasnjevali 
in razlagali zanimivosti. Sindika-
lizem je pomembna komponen-
ta vsake urejene sodobne druž-
be, katere delovanje je mnogim 
premalo znano. Izobraževanje je 
zagotovo celoživljenjski proces, 
ki ga tovrstni dogodki pospešijo. 
Zahvala gre organizatorjem, go-
spe Mojci Inkret, predsednici DZ 
SDS, in Rudiju Veršniku, predse-
dniku OO SDS Kamnik.

Podrobnejše informacije o 
Francetu Tomšiču so sicer doseg-
ljive na klasičnih in novih medijih.
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Star pregovor pravi, da se dob-
ro z dobrim vrača. Tako v Domu 
krajanov v Šmarci že nekaj let in-
tenzivno potekajo dobrodelne 
prireditve vsaj dvakrat na leto. V 
današnjem času je vse več ljudi, 
ki so v hudi finančni stiski in po-
sledično na robu preživetja. Ne 
le v širši okolici, ampak tudi med 
nami, v naši vasi, so ljudje, ki se 
vsakodnevno borijo za kruh in 
mleko ter potrebujejo pomoč, a 
se nočejo pokazati, nočejo prositi 
za pomoč oziroma jim je nerodno.

Pred leti, ko ste Šmarčani 
pomagali moji družini, naše-
mu Anžetu, da smo lahko pos-
tavili invalidsko dvigalo, ko ste 
nam pomagali, da Anže ni samo 
doma, pač pa da kot družina lah-
ko gremo na izlet s prilagojenim 
prevoznim sredstvom, takrat sem 
se odločil, da bom tudi sam po-
magal, kolikor bom lahko, in se s 
tem zahvalil za vso vašo pomoč, 
dragi vaščani Šmarce.

Do sedaj mi je uspelo osem 
let zaporedoma pomagati z vsa-
koletnimi dobrodelnimi koncerti, 
ki so postali že kar tradicional-
ni in ste jih lepo sprejeli. Letos 
bodo minila tri leta, odkar se je 
ustanovila, lahko rečemo, naša 
šmarska glasbena skupina The 
Eccentrics, ki smo jo že predsta-
vili v eni izmed prejšnjih številk 
glasila Šmarčan.

Tudi oni so prisluhnili klicem 
na pomoč in tako na svojih sa-
mostojnih koncertih zbirajo 
sredstva za pomoči potrebnim. 
Tako so zbirali hrano za ANINO 
ZVEZDICO, v lanskem letu pa so 
zbirali sredstva za pomoč družini, 
ki se pripravlja na otrokovo ope-
racijo v tujini. Tudi letos bodo v 
mesecu decembru na svojem 
samostojnem koncertu z glasbe-
no gostjo zbirali sredstva, ki jih 

Besedilo in fotografije: Simon Zorman 

Dobrodelnost v naši vasi

bodo namenili v dobrodelnost 
(več o tem pa v naslednji številki).

Marsikomu smo lahko vaščani 
Šmarce za zgled, saj niti enkrat ob 
takih dogodkih naša lepa dvorana 
ni ostala prazna, vedno ste znali 
prisluhniti klicu na pomoč in ved-
no nam je kot organizatorjem z 
vašo pomočjo uspelo pomagati.

Naj omenim, da bo v tem letu 
še dvakrat potekala dobrodelna 

prireditev, in sicer 16. septembra 
2017 bomo skušali z vašo po-
močjo, dragi vaščani, pomagati 
Tilnu, da bo lahko prišel do ele-
ktričnega invalidskega vozička, ki 
bo fantu in njegovi družini olajšal 
vsakodnevno premagovanje ovir 
doma, v naravi, prevoze k zdrav-
niku in v trgovino. Ker me nekate-
ri sprašujete, koliko stane takšen 
voziček, naj samo omenim, da 
se cena takšnega vozička giblje 

2. rojstni dan skupine The Eccentrics (dobrodelni 17. 12. 2016)

2. rojstni dan skupine The Eccentrics (dobrodelni 17. 12. 2016)



19

ŠmarčanŠmarčan

leto 3, štev. 1, junij 2017

od 6.500 € dalje, ta, za katerega 
bomo zbirali, pa znaša 7.502 €. 
Našel se bo kdo, ki bo vprašal, ali 
tega ne krije ZZZS. Da, krije, toda 
v primeru, v katerem se je znašla 
omenjena družina, ne.

Potem pa bo glasbena skupi-
na The Eccentrics 16. decembra 
2017 praznovala svoj tretji rojstni 
dan in tudi takrat bodo zbirali za 
pomoči potrebnim. Tako vas že 
sedaj vabim, da se odzovete na 
njihovo povabilo. Vsi, ki ste bili 
decembra 2016 na njihovem kon-
certu, ste se lahko na koncu tudi 
posladkali, saj veste, bila je torta, 
kot se za rojstni dan spodobi.

Dovolite mi, spoštovani bralci, 
da se obrnem na vas, da nam v 
uredništvo sporočite, če poznate 
koga, ki je pomoči potreben. Lah-
ko pa se obrnete tudi neposredno 
name (simon30ster@gmail.com) 
in bomo skušali pomagati. Skupaj 
mi boste v pomoč pri izbiri, komu 
pomagati. Vem, da v današnjem 
času ni nikjer v izobilju vsega, 
toda če se odpovemo kakšni ka-
vici, kadilci mogoče kakšni škatlici 
cigaret in ta svoj prispevek damo 
v prostovoljne prispevke na do-
brodelnih prireditvah v Šmarci, 
bomo skupaj lahko marsikomu 
pomagali. Dragi vaščani, imejmo 
odprte oči za ljudi v stiski in vsem 

nam bo lepše. Torej, že sedaj vas 
vabim na glasbeni večer v našo 
prelepo dvorano v Domu kultu-
re v soboto, 16. septembra 2017, 
da pomagamo Tilnu, ki nas takole 
nagovarja:
»Spoštovani vaščani Šmarce!
Sem Tilen, ki ne morem hoditi, 
rad pa bi se vozil. Hvala vam 
vsem, ki boste prišli na glasbe-
ni večer, ki ga prireja moj prija-
telj Simon z glasbeno skupino 
The Eccentrics.
Iz vsega srca sem vam hvale-
žen za vašo dobroto. Naj se 
vam dobro z dobrim vrne.«

Torej, bodimo še naprej odpr-
tih src in pomagajmo po svojih 
najboljših močeh. Upam, da se 
vidimo na kateri izmed teh prire-
ditev.

SPLETNI PORTAL
smarcan.si

• Novice iz Šmarce
• Napoved dogodkov v Šmarci
• Podatki iz šmarske vremenske  
 postaje
•	Oznanila	naše	župnije
•	In	še	veliko	več	…

Veseli bomo vaših prispevkov 
iz dogodkov in ostalih novic 
ter vabil, ki so v povezavi  
s Šmarco – z veseljem  
jih bomo objavili!

www.smarcan.si

Dobrodelni koncert v Krajevnem domu Šmarca

Rojstni dan skupine The Eccentrics, ki je reden gost na dobrodelnih prireditvah
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Besedilo: Vanda Levar, dipl. vzg. predšolskih otrok

Prosta igra in igra na prostem
Prosta igra in igra na pros-

tem sta za otrokov razvoj 
neprecenljivi.

Prosta igra v vrtcu sicer obsta-
ja, vendar bi je bilo v večini od-
delkov lahko bistveno več. Igra 
je namreč še vedno prevečkrat 
razumljena kot postranska dejav-
nost, ko ni drugega, pomemb-
nejšega dela, torej neke vodene 
dejavnosti. To kaže, da je tako v 
(prikritem) kurikulu vrtcev kot 
tudi v mentaliteti ljudi še ved-
no prisotno napačno splošno 
prepričanje, da ima igra manjšo 
vrednost, kar velja za pedago-
ške ustanove in za družino. Sto-
rilnostna in tekmovalna družba 
se premalo ozira na razvojne 
posebnosti otrok in dejstvo, da 
otroci potrebujejo čas za svoje 
zorenje. 

Težko je našteti vse prednosti 
in koristi, ki jih ima obilje domi-
šljijskega igranja na razvoj otro-
kove osebnosti kot celote, torej v 
socialnem, čustvenem, gibalnem 
in kognitivnem pogledu. Že ko-

nec sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja je naš vodilni slovenski 
otroški psiholog dr. Ivan Toličič 
zapisal, da »v igri pride do izra-
za otrokova dejavnost; v njej se 
izražajo otrokov intelektualni ra-
zvoj, njegovi motivi, vrednotenja, 
čustveno doživljanje, osebnostne 
lastnosti itd. Zato je otrokova 
igrana dejavnost ena izmed naj-
naravnejših poti, ki nam na po-
seben način odkriva dinamično 
strukturo in delovanje otrokove 
osebnosti. Med otrokovo igro in 
njegovim delom ni ostre meje. 
V igri otrok razvije razne spo-
sobnosti in tudi delovne navade, 
zato se loteva vedno zahtevnej-
ših nalog. Tako otrok postopo-
ma preide od igralnih situacij k 
raznim oblikam aktivnosti, ki jih 
uvrščamo med njegove delovne 
naloge. Otrok, ki se je v zgodnji 
otroški dobi uspešno uveljavil 
in razživel v igri, bo tudi kasne-
je v šolskem obdobju uspešen 
in osebno uravnotežen pri šol-
skem delu. Otrokova aktivnost 
je poleg dispozicij in dejanskih 
možnosti za razvoj, ki jih nudi 
okolje, pomemben dejavnik, ki 
omogoča, da otrok svoje zmož-
nosti za duševni razvoj do kraja 
razvije. V zvezi s tem šele doja-
memo nenadomestljivo vlogo 
otroške igre v predšolski dobi za 
celoten razvoj otrokove oseb-
nosti.« (Toličič-Smiljanič, 1979, 
str. 183).

V Vrtcu Antona Medveda Ka-
mnik smo v tem šolskem letu po-
sebno pozornost namenili prav 
prosti igri, ker se zavedamo, kako 
velik je njen pomen. Prosta igra 
je igra, pri kateri otrok lahko ima 
okvir, kaj se igra, vendar znotraj 
tega sam izbira, kaj bo dejansko 
delal. Pravila si prilagaja, z dru-
gimi sodeluje, s tem izboljšuje 
svoje socialne veščine, uči se po-

gajanja, sodelovanja, vodenja in 
sledenja. To so zelo pomembne 
veščine, ki jih otrok osvaja spon-
tano preko igre.

V Vrtcu Antona Medveda Ka-
mnik sledimo viziji, da je za zdrav 
in ekološko ozaveščen način živ-
ljenja potrebno otrokom ponov-
no približati naravo. Predvsem 
pa se zavedamo, da se otrokove 
možganske funkcije najboljše 
razvijajo v naravnih okoljih, torej 
na prostem. V naravnem okolju 
se najbolje razvijajo otrokova po-
zornost, govor, finomotorika, gra-
fomotorika, fonološko zavedanje, 
sposobnosti branja in adaptacije 
na socialno okolje. Ključno za ra-
zvoj otroka je spontano gibanje, 
ki ga otrokom najlažje omogoči-
mo prav v naravnih okoljih.

Naša enota Sonček ima ču-
dovito naravno okolje: travnike, 
gozdičke ob Menini, gozdiček 
na mengeškem polju, »plažo« 
ob reki, homški hrib, sprehajalno 

Preizkušanje zgrajenega mostu Ribolov na mivki
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pot ob reki, gozdno učno pot v 
sosednji občini, starejši otroci se 
lahko podamo v bližnji park – Ar-
boretum … Čim več dejavnosti 
se trudimo prenesti na prosto, 
ker se zavedamo, da je najboljša 
učilnica tista, ki je ne omejujejo 
zidovi.

Ko združimo prosto igro in 
igro na prostem, dobimo zmago-
vito kombinacijo. Kako kreativni 
so otroci, ko imajo na razpolago 
nekaj kamnov, vej, lesenih pa-
lic in kup listja ali mivke! Takrat 
jim začne delati domišljija. »To je 
avto, to je ladja … In tole bo hiša. 
Moja torta je najlepša … Nare-
jena je iz kamenja, listja, vejic … 
Najboljša na svetu bo!« Prav jim 
pride vsak pokrovček, plastenka, 
celo najdena žlička. V otroškem 
svetu lahko vse oživi in postane 
točno tisto, kar jim v tistem tre-
nutku narekuje domišljija.

Kupljene igrače so lepe in 
sijoče. Način, kako se z večino 
med njimi igrati, je za nekatere 
vnaprej določen. Bi rekli, da je to 
dobro ali slabo? Otroku se lahko 
zasvetijo oči, ko dobi novo igra-
čo, ki si jo je želel. Prav tako ali še 
bolj pa se mu svetijo oči, ko sam 
gradi, sam ustvarja, sam določa 
pravila in igra različne vloge, ki si 

jih ob tem zamišlja. Ni prav, da 
ne cenimo dovolj takšne proste 
igre, ki je ob načrtovanem življe-
nju doma, v vrtcu in v šoli postala 
tako redka.

Spomnim se, kako smo kot 
otroci ves prosti čas preživeli zu-
naj s prijatelji, brez nadzora od-
raslih. Skakali smo »tanc šolo«, s 
kolebnico, »gumitvist« … Spom-
nim se, kako sem mami potrgala 
vse cvetove v koritih, da sem z 
njimi obarvala vodo v stekleni-
cah, ki smo jih potem prodajali. 
Plezali smo po drevesih, šli smo 
se »zemljo krast« in še mnoge 
druge igre, ki so danes že pretek-
lost ali pa jih vidimo redko. 

Izdelava torte

20 in več stvari, ki jih moraš storiti,  
preden boš star 7 let

1. Splezaj na drevo.
2. Poskusi se kotaliti s hriba.
3. Meči »žabice« (s ploščatimi kamni po vodni gladini).
4. Teci naokrog v dežju.
5. Spuščaj zmaja.
6. Opazuj in štej ribe.
7. Pojej jabolko, ki si ga utrgal z drevesa.
8. Kepaj se.
9. Išči skriti zaklad.
10. Naredi potičko iz blata.
11. Sankaj se.
12. Zakoplji nekoga v pesek.
13. Igraj se polžje dirke.
14. Hodi po podrtem drevesnem deblu.
15. Gugaj se na vrvi.
16. Nabiraj robidnice v naravi.
17. Poglej v notranjost drevesa.
18. Igraj se, kot da letiš na vetru.
19. Zatrobi na travico.
20. Splezaj na visok hrib.
21. Pojdi na lov za hroščki.
22. Poišči žabji mrest.
23. Poišči sledi živali.
24. Kliči sovo.
25. Posadi, oskrbuj in pojej.
26. Zakuri ogenj brez vžigalic.

Naj se vaši  

otroci igrajo,  

za vse drugo  

bo čas v š
oli.



22

ŠmarčanŠmarčan

leto 3, štev. 1, junij 2017

Dobro je, da smo se tega za-
čeli zavedati, ker le tako lahko 
kaj spremenimo. Ne dolgo nazaj 
sem nekje zasledila misel, s kate-
ro se popolnoma strinjam: »Igre 
naše preteklosti postajajo igre 
naše prihodnosti«.

Spodaj je naštetih nekaj pre-
dlogov, ki jih, če jih še niste, MO-
RATE storiti oziroma jih omogo-
čiti svojim otrokom.

So umazane Plezanje na drevesa

Besedilo: Dr. Veronika Šarec

Glasba in otroci

Od vseh naših čutov se prvi 
razvije sluh, in to že v maminem 
trebuščku. Zvok in z njim glasba 
dokazano vplivata na počutje 
otroka, glasbena aktivnost pa 
lahko močno vpliva na celostni 
razvoj otroka, med drugim iz-
boljšuje motoriko, koncentracijo, 
zvišuje kapaciteto spomina in in-
teligenčni kvocient.

Glasbena vzgoja je pomem-
ben del estetske vzgoje ter zago-
tavlja temelje za uravnotežen in 
skladen osebnostni razvoj otro-
ka. Glasbeni razvoj otroka pote-
ka povsem individualno, zato so 
razlike v razvoju med otroki iste 
starosti lahko zelo velike. Glas-
beno nadarjenost lahko ugoto-
vimo že zelo zgodaj, za uspešen 
razvoj pa otrok nujno potrebuje 
spodbude. Najpomembnejši čas 
za razvoj glasbenih sposobnosti 
je predšolsko obdobje, ko lahko 
otrok ob primernih spodbudah 

že dobro razvije sposobnost za 
tonske zaznave (višine in traja-
nja) in glasbeno občutljivost.

Otroci se rodijo s predispozi-
cijami za glasbeni razvoj, ki pa še 
niso izoblikovane sposobnosti, 
temveč predstavljajo le možnos-
ti za njihov razvoj. Zavedati se je 
potrebno, da imamo vsi ljudje 

vrojene glasbene sposobnosti, 
zato pogosto slišani stavek ‘jaz 
pa nimam posluha’ ne drži.

Bistvena naloga predšolske 
glasbene vzgoje, domače in insti-
tucionalne, je, da otroku omogo-
čimo doživljanje kvalitetne glas-
bene umetnosti, zbujamo veselje 
in ga spodbujamo k sprejema-
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nju, doživljanju in izvajanju vseh 
področij umetnosti: petju, plesu 
in gibanju, igranju, poslušanju, 
pa tudi vključevanju besedne in 
likovne umetnosti. Glasba naj bo 
del otrokove igre, delno pa tudi 
zvočna spremljava druge otroko-
ve zaposlitve oziroma igre. 

Za uspešen razvoj celovite 
otrokove osebnosti lahko og-
romno storijo njegovi starši, stari 
starši in ostale otroku ljube ose-
be, ki mu morajo v prvi vrsti nu-
diti varno zavetje in dober zgled. 
V njihovi družbi se mora otrok 
počutiti zaželen in ljubljen. Pri 
domači glasbeni vzgoji si lah-
ko pomagamo s poslušanjem in 
branjem glasbenih pravljic, re-
citiranjem ter petjem ljudskih in 
umetnih otroških pesmi, različ-
nim gibanjem ob glasbi, plesom, 
usmerjenim poslušanjem glasbe 
in različnih zvokov iz narave, nji-
hovim oponašanjem, igranjem 
malih glasbil in spodbujanjem 
otroka k izmišljanju novih me-
lodij in besedil, ki so lahko tudi 
»brezpomenska« ali pa otroci 
uporabljajo le posamezen zlog. 
Ker se majhni otroci učijo s po-
snemanjem, je izjemnega pome-
na, da vse omenjene dejavnosti 
z veliko veselja izvajajo tudi 
starši oziroma skrbniki.

Palček pravi: jejmo, jejmo,
kazalček pravi: pijmo, pijmo,
sredinček pravi: ja, kje pa dobimo,
prstanček pravi: mamici v skrinji vzemimo.
Mezinček je pa iz zibke gledal in vse mamici povedal.
Ti, ti, ti mezinček ti, ker si mamici povedal.

Ta z drevesa hruške stresa,
ta jih meče v prazne vreče,
ta na ramo vrečo vzame,
ta jo skozi vrata vozi,
ta pa gleda in pojeda.

Palček je zbolel,
ta ga ima rad,
ta ga daje spat,
ta mu žgančke kuha,
ta mali mu vse poje.

Znani madžarski skladatelj 
in pedagog Zoltan Kodaly je 
menil, da imajo starši moralno 
dolžnost poskrbeti za pogosta 
glasbena doživetja svojih otrok, 
še posebno otroške ljudske in 
klasične glasbe. Ljudske pesmi in 

primerno izbrane otroške ume-
tne pesmi spodbujajo razločno 
govorjenje, širijo besedišče ter 
krepijo občutek ugodja in samo-
zavesti. In ker pesem v številnih 
domovih izumira, se moramo še 
toliko bolj potruditi, da ji vrnemo 
pomembno mesto v domačem 
druženju.

Za majhne otroke so še po-
sebno priporočljive in priljublje-
ne prstne igre ter bibarije, ki 
jih je v slovenskem ljudskem in 
umetnem slovstvu obilo. Ob rit-
mičnem izgovarjanju verzov se 
vedno znova igramo z otrokovi-
mi prsti in drugimi deli telesa. V 
nadaljevanju navajam nekatere 
igre (ne pozabimo tudi znanih 
Križ kraž, Piške vagamo idr.), ki 
naj vas spodbudijo k igri z vašim 
otrokom, s čimer lahko združite 
prijetno s koristnim. 

Naštetih je tudi nekaj pre-
dlogov, 
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Na pustno soboto se zelo radi našemimo, ra-
jamo, se veselimo in zganjamo norčije. Otroci se 
tega dne še posebno veselijo, zato člani Kulturnega 
društva Šmarca v naši dvorani vsako leto pripravi-
mo rajanje, ki se ga udeleži veliko otrok, v maskah 
pa se nam radi pridružijo tudi starši. 

Tudi letos so dvorano napolnile živahne barve 
pustnih kostumov. Občudovali smo nežne prin-
ceske, zlobne čarovnice, prijazne mucke, rdečelič-
ne pikapolonice, strašne gusarje, spretne indijan-
ce, pogumne kavbojce s širokokrajnimi klobuki ter 
druge zanimive like iz televizijskih serij in risank. 

Besedilo: Tina Tonin
Fotografije: arhiv Kulturnega društva Šmarca 

Pustno rajanje 
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Slastni krofi z marmelado, glasba, 
smeh, skupinske igre, ples – vse to so 
stvari, v katerih otroci neznansko uži-
vajo. Starši pa se medtem radi družijo 
in malo poklepetajo. Opazujejo svoje 
malčke, ki jim nikakor ne zmanjka ener-
gije. Ko začnejo odpadati brki, cofki in 
pisane lasulje, ko se na tleh znajdejo 
klobuki in vilinske paličice, ko so obrazi 
živo rdeči in lasje popolnoma premoče-
ni – takrat je čas za počitek. Drugo leto 
pa spet veselo na delo! Ups, na rajanje!
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Besedilo: Katja Černelič, voditeljica v stegu Homec 1 

Šmarski šolarji v homškem stegu
Kdo sploh so skavti? Mor-

da jih prepoznamo po skupinah 
različno starih otrok, ki nosijo ru-
tice okrog vratu in včasih oran-
žne srajce. Prinesejo Luč miru iz 
Betlehema, pripravijo adventni 
sejem, včasih jih vidimo na kakšni 
orientaciji po okoliških krajih. 
Ampak za temi zunanjimi simboli 
in aktivnostmi se skriva vzgoja, ki 
ima svoje temelje v začetku 20. 
stoletja, ko je skavtsko gibanje 
ustanovil Anglež Robert Baden-
-Powell.

V Sloveniji imamo 4 skavtske 
organizacije, ena izmed njih je 
Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov, ki pa je razde-
ljena na več kot 70 lokalnih enot 
– stegov. En steg se nahaja tudi 
v Homcu, kjer delujemo Homški 
sončki. Vseh skupaj nas je več 

kot 100. Letos smo praznovali 
25. obletnico od našega začet-
ka. Imamo 5 starostnih skupin, ki 
jih imenujemo veje: najmlajši so 
volčiči in volkuljice (3.–5. razred 
osnovne šole), pri katerih otroci 
odkrivajo svet Knjige o džungli, v 
kateri Akela (sivi volk) vodi krde-
lo in varuje postavo, Bagira (črni 
panter) skrbi, da smo vedno v 
dobri kondiciji, kača Kaja (piton) 
poskrbi, da so naši prstki spretni, 
Balu (medved) pa uči džungel-
ske postave. Sledijo izvidniki in 
vodnice, mladi od 6. razreda OŠ 
do 1. letnika SŠ, ki se učijo različ-
nih veščin (kurjenje, prva pomoč, 
zgradbarstvo itd.) in življenja v 
naravi, trudijo se biti vedno prip-
ravljeni, v manjših skupinah se lo-
tevajo različnih izzivov. Naslednji 
so novi popotniki in popotnice 
v 2. letniku srednje šole. Njihov 
program je skoraj enak naslednji 
veji, veji popotnikov in popotnic 
od 3. letnika do starosti 21 let. 
Mladi tukaj v skupnosti odkrivajo 

sebe, svoje poslanstvo in meje, 
služijo znotraj skavtov in v družbi, 
načrtujejo in vodijo različne pro-
jekte. Ker so že starejši, se na po-
letni tabor odpravijo tudi v tujino 
(lani so bili na Slovaškem). Vsako 
vejo spremlja duhovni asistent, ki 
pomaga pri duhovni rasti. Zad-
njo vejo pa sestavljamo voditelji, 
ki pripravljamo in izvajamo pro-
gram za člane, hkrati pa se tudi 
sami razvijamo in napredujemo. 

Mlade želimo vzgajati, da 
bodo samostojni in odgovorni 
državljani, člani lokalnih skup-
nosti. To skušamo doseči na 
srečanjih, ki potekajo enkrat te-
densko. Teme srečanj so različ-
ne: od iger, orientacije, veščin 
preživetja v naravi, katehez, do 
delavnic, petja … Čim več časa se 
trudimo preživeti zunaj. Večkrat 
na leto imamo tudi posebna sku-
pna srečanja, na primer miklavž-
evanje, adventni sejem, zbiralne 
akcije papirja in čistilna akcija, 
orientacije, sodelovanje pri ma-
šah in veliko več. Trikrat na leto 
se vsaka veja odpravi na tabor: 
jesenovanje in zimovanje trajata 
3 dni, poletni tabor pa traja 7 ali 

JAKOB SLAPAR, 
volčiči in volkuljice

K skavtom sem začel hoditi, 
ker mi je o njih govoril oči in ker 
jih obiskuje tudi moj bratranec 
Peter, ki je zmeraj govoril, kako 
zabavno je. Na srečanjih se 
igramo in delamo razne nalo-
ge. Večkrat na leto gremo tudi 
na tabore. K skavtom hodim 
rad, ker počnemo stvari, ki jih 
rad počnem.

MATIJA KOŠIR,  
volčiči in volkuljice

Sem Matija Košir. K skavtom 
sem prišel v letošnjem šolskem 
letu. Želel sem si že prej, a se 
lahko volčičem priključiš, ko si 
v 3. razredu.

Za skavte sem se navdušil 
med obiskovanjem homškega 
oratorija, saj je med organiza-
torji veliko skavtov.

Na skavtskih srečanjih mi je 
najbolj všeč raziskovanje in te-
kanje po gozdu. Še bolj super pa 
je, ko se skupaj za več dni kam 
odpravimo in noro uživamo. 
Voditelji se za nas vedno zelo 
potrudijo. Dobil sem tudi veliko 
novih prijateljev. Všeč mi je, da 
si skavti vedno pomagamo med 
seboj. 

To, da sem se priključil hom-
škim volčičem, je bila najboljša 
odločitev in nikoli ne bom pre-
nehal biti skavt!
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10 dni. Cel steg se za en vikend 
zbere enkrat v času od aprila do 
junija, da se družimo in sprejme-
mo medse nove člane.

V homškem stegu so člani iz 
Homca, Preserij, Nožic, Radomelj, 
Mengša, Vodic, Jarš in Ljubljane, 

 
MONIKA LOBODA,  
izvidniki in vodnice
Sem Monika. Pri skavtih sem 
že 4 leta. Skavti so mi všeč, ker 
je tam dobra družba. Veliko se 
družimo med sabo in pridobi-
vamo polno novega znanja. 
Igramo se veliko zabavnih iger 
in si lahko pridobimo številne 
nove prijatelje. Za skavte sta 
me navdušila brat in sestra.

KLARA LOBODA,  
volčiči in volkuljice

Živijo, sem Klara. Pri skavtih 
sem 2 leti. Skavti so mi všeč, ker 
imamo dobre in zabavne vodi-
telje. Za skavte sta me navdušili 
sestri in brat. 

 
VERONIKA TONIN,  
volčiči in volkuljice

K skavtom hodim prvo leto. 
Začela sem hoditi, ker hodi tudi 
moj brat Gašper. Skavte zelo 
rada obiskujem, ker smo veliko 
v naravi in se nenehno giba-
mo. Dobila sem tudi veliko no-
vih prijateljev. Skavti so postali 
moja najljubša dejavnost.

kar nekaj pa je skavtov iz Šmar-
ce, med njimi tudi šmarski župnik, 
gospod Janez Gerčar, ki je duhov-
ni asistent najmlajši skupini. 

Vprašali smo nekaj naših čla-
nov iz Šmarce, da povejo, kaj 
delajo na srečanjih, kaj jim je 
pri skavtih najbolj všeč, zakaj so 
postali skavti.

Če bi si želel naslednje skavt-
sko leto skupaj z nami oditi no-

vim dogodivščinam naproti, bodi 
pozoren konec septembra, ko 
bomo objavili, kdaj se nam lah-
ko pridružiš. Spremljaš nas lah-
ko na Facebooku pod imenom 
Homški sončki, na spletni strani 
http://homec1.skavt.net/ pa naj-
deš kontaktne podatke, če te še 
karkoli zanima. Se vidimo!
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Kamnik z okolico je kraj z nad-
povprečnim številom rekreativnih 
športnikov in športnih društev 
glede na število prebivalcev. Med 
športe, prisotne v kamniški obči-
ni, sodi tudi gorsko kolesarstvo.

Gorsko kolesarstvo je vožnja 
s kolesom izven urejenih poti, 
običajno po gozdnih poteh, in je 
ena najbolj razvijajočih se špor-
tnih panog v svetu in pri nas.  
V kamniški občini ima dolgoletno 
tradicijo. V drugi polovici aprila 
je bila v Kamniku organizirana 
že 20. gorskokolesarska dirka z 
mednarodno udeležbo odličnih 
tujih kolesarjev. Dirko je organi-
ziralo društvo Calcit bike team, 
v katerem se v disciplini olimpij-
skega krosa kalijo številni mla-
di slovenski kolesarji. Kar nekaj 
med njimi jih prihaja iz Šmarce. 

Poleg olimpijskega krosa v 
gorskem kolesarstvu poznamo 
več disciplin. Spust in enduro sta 
pisana na kožo kolesarskim nav-
dušencem, ki uživajo v tehnično 
zahtevnih vožnjah po koreninah 
in obožujejo raznovrstne skakal-
nice. Zelo atraktiven je tudi BMX, 
disciplina, ki izhaja iz ZDA, neko-

Besedilo: Petra Kranjec

Gorsko kolesarstvo v Šmarci

liko manj poznan pa je 4-kros. 
Pred leti je bila ena bolj eksplo-
zivnih disciplin tudi eliminator, 
kros na izločanje, ki se v okviru 
svetovnega pokala vrača na ko-
lesarska prizorišča.

V Šmarci se lahko pohvalimo, 
da smo razvili tudi spletno plat-
formo za športne dogodke, pre-
ko katere se športniki prijavljajo 
na športne dogodke. Na spletni 
platformi www.prijavim.se sta 

FO
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poleg prijav tudi pestra galeri-
ja fotografij in oglasnik. Športni 
navijači lahko v živo spremljajo 
določene dirke na portalu, obja-
vljeni so rezultati, pokalna točk-

Blatno in zabavno

Zoja Kranjec na poti proti ciljuKamniški kros, dirka mladih
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ovanja, ogledate pa si lahko tudi 
dosežke športnikov in številne 
kratke filmčke. Portal je v veliko 
pomoč klubom, saj omogoča 
klubske prijave, in organizator-
jem športnih dogodkov, ki prej-
mejo listo prijavljenih samo z 
enim klikom. Kakovost storitve je 
prepoznala tudi Kolesarska zve-
za Slovenije, ki je že nekaj let naš 
partner.

Iz zgodovine:
Pred leti je bila v Šmarci, na 

mengeškem polju, organizirana 
dirka Slovenski Pariz–Roubaix, 

poimenovana po eni najtežjih 
cestnih klasik. Traso so speljali po 
ravninskih traktorskih poteh, dir-
ka pa je bila dolga 56 kilometrov. 
Udeležil se je je tudi sedaj na ža-
lost pokojni ultramaratonski ko-
lesar Jure Robič, petkratni zma-
govalec RAAM-a, dirke okrog 
Amerike, v kateri kolesarji na poti 
od zahodne do vzhodne obale 
ZDA brez prestanka prevozijo 
približno 4.800 km. Dirko Sloven-
ski Pariz–Roubaix so zaradi težav 
z dovoljenji kasneje ukinili, spo-
min nanjo pa še vedno obujajo 
nekdanji tekmovalci in navijači.

Skok Petra Zupančiča

Zmaga Jana Boltarja

Rok Naglič v akciji

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Na svojem profilu 

 

 
 

na povezavi 
 

https://www.facebook.com/Peter-
Nagli%C4%8D-

1490396721257432/?ref=bookmarks 
 

Foto galerija Šmarce  
s širšo okolico iz prve 
polovice 20. stoletja 
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Besedilo in fotografije: Ema Jenko

Jamarstvo na Slovenskem
Avseniki so po širnem svetu 

prepevali o lepotah Slovenije, ki 
jih naša pokrajina res ne more 
skriti. Eden izmed redkih še ne 
povsem odkritih predelov Zemlje 
so jame, ki jih je v Sloveniji regi-
striranih preko 11.000 oziroma 
približno 1 jama na 2 km2, kar je 
za tako majhno državo zelo ve-
liko. Zato ni čudno, da je ravno 
slovenski Kras postal »model« za 
svetovno terminologijo. Namreč, 
pokrajina med Tržaškim zalivom 
in Vipavsko dolino ter med So-
ško dolino in Brkini se imenuje 
Kras. To je planota s površino 
okoli 7.200 km2, na nadmorski 
višini od 200 m do 500 m, na ka-
teri so zelo razviti kraški pojavi, 
ki so postali »model« za svetovni 
kras. V Sloveniji so kraški pojavi 
razviti na 15 % kopne površine. 
Naši najznačilnejši kamnini, pri 
katerih je prisotno zakrasevanje, 
sta apnenec in dolomit, ki pokri-
vata 43 % površja (apnencev je 
35 % in dolomitov 8 %). V teh 
vrstah kamnin se tako razvijejo 
jame, različna brezna in drugi 
kraški pojavi. Na območju obči-
ne Kamnik je jame moč zaslediti 
predvsem v visokogorskem kra-
su, kjer se prepletajo pod povr-
šino kamniških planin. Manjše 
jame najdemo tudi na nižjih pre-
delih, kot je predel okoli Starega 
gradu, pod Žalami itd. Ena izmed 
lepših jam je Kamniška jama pod 
Zeleniškimi špicami z vhodom na 
nadmorski višini 1400 m, katere 
posebnost so aragonitni ježki. 
Zaradi nepridipravov pa je jama 
zaprta z železnimi vrati, da ne 
skrunijo njene lepote. Prav to, 
da varujejo lepote jam, pa je tudi 
ena izmed nalog jamarjev.

Kdo je jamar? Posameznik, ki 
po Postojni išče smerokaze za 
Postojnsko jamo, kupi vstopnico 
in se v belih čevljih iz semiša od-

pelje z vlakcem po jami, zagotovo 
še ni jamar, je nadobudni turist, 
ki si želi ogledati čudovite lepo-
te podzemlja. Jamar se običajno 
odpravi daleč od svojega doma, 
si obleče svoj topel podkombi-
nezon, nanj navleče še zaščitni 
kombinezon, obuje volnene no-
gavice in škornje, si natakne spo-
dnji in zgornji del pasu, ob čemer 
zarožlja vsa kovinska plezalna 
oprema, ki je pripeta na pasu, si 

natakne čelado z lučko, si za vrat 
obesi še rezervno lučko, pri če-
mer preveri, da obe luči svetita, 
vzame dvoje rezervnih baterij (ali 
karbid, če ima karbidovko), pre-
veri, da ima v žepu svojo astro-
folijo, in vzame svojo prenosno 
vrečo s steklenico vode in mali-
co. Nazadnje pogleda, koliko je 
ura na mobilnem telefonu, poš-
lje sporočilo svoji dragi osebi, da 
odhaja v jamo, in končno izklopi 
telefon iz omrežja, da se mu v 
jami ne bo izpraznila baterija, ko 
bo telefon iskal omrežje in signal 
GPS, ter se skupaj s prijatelji ja-
marji odpravi v rove podzemnega 
sveta. Jamar je strokovno uspo-
sobljena in preverjena oseba za 
delovanje v jamah, ki se ukvarja 
z raziskovanjem in dokumentira-
njem jam ter drugimi jamarskimi 
dejavnostmi. Vsak vstop v jamo 
ima določen negativni vpliv na 
jamsko okolje. Zato tako ime-
novani »obiskovalci jam«, ki niso 
usposobljeni za naravovarstveno 
in varno obiskovanje jam, s svo-
jim nepoznavanjem pravilnega 
obiskovanja jam povzročajo jami 
»škodo«. Jamarska društva izva-Jamar ne pozna blata

Naravna lepota
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jajo jamarske tečaje pod okriljem 
Jamarske zveze Slovenije.

Vsaka strokovna služba Jamar-
ske zveze Slovenije skrbi za posa-
mezna področja. Nekaj teh služb 
je: kataster jam, služba za varstvo 
jam, jamarska reševalna služba, 
služba za jamsko in tehnično po-
tapljanje, izobraževalna služba, 
varstveno-tehnična služba itd.

V svetu velja težavnost razi-
skovanja jame globine –1000 m 
za primerljivo težavnost visoko-
gorskih vzponov nad +8000 m. 
Pri tem lahko poudarim, da imamo 
Slovenci kar nekaj vrhunskih ja-
marjev, saj globine naših jam pre-
segajo tudi krepko čez -1000 m. 
Najintenzivnejše raziskave jam 
skupaj s tujimi jamarji se trenu-
tno odvijajo v Kaninskem po-
gorju, kjer imajo jame velik po-
tencial. Zaradi različnih tipov 
jam so v raziskovanje vključeni 
tudi jamarji potapljači. Tu gre za 
ekstremne potope, pri čemer je 
potrebno vso potapljaško opre-
mo prenesti na globino -1000 m,  
nato se potop šele začne. Kot 
vedno smo Slovenci v ekstre-
mnih športih pri vrhu v svetov-
nem merilu. Vsekakor pa je po-
membno omeniti tudi ostale 

nevisokogorske jame, ki se z glo-
binami ne morejo bahati, lahko 
pa s svojo neverjetno kapniško 
zasiganostjo in različnimi kra-
škimi strukturami zadovoljijo še 
tako zahtevnega obiskovalca. Te 
jame običajno ne presegajo glo-
bine -300 m.

Še nekaj o nesrečah v jamah. 
Nesreč v jamah, pri katerih bi 
posredovala jamarska reševalna 
služba, na srečo ni veliko, običaj-
no manj kot 10 na leto. Od tega 
je več kot polovica ponesrečen-
cev naključnih mimoidočih ali ži-
vali. Zaradi zahtevnosti terena je 
ob resnejši nesreči reševanje zelo 
dolgotrajno in zahtevno. Zadnje 
večje reševanje je potekalo v jami 
Primadona na Tolminskem Mi-
govcu na globini -200 m, kjer se je 
jamarju med plezanjem odkrušil 
oprimek. V reševalni akciji je so-
delovalo 41 jamarskih reševalcev, 
izvedel se je nočni let helikopter-
ske ekipe Slovenske vojske, v jami 
je bilo potrebno širjenje ožin, za-
radi zahtevnosti zunanjega terena 

Jame v številkah: 
• najdaljše jame v Sloveniji: Sistem Migovec 28.496 m (lokacija: 

zaledje Tolminke), Jamski sistem Postojnska jama 24.120 m (Pi-
vška kotlina), Kačna jama (sistem) 15.181 m (Divaški Kras),

• najgloblje jame v Sloveniji: Čehi 2 – 1.505 m (Rombonski podi), 
Sistem Mala Boka - BC4 – 1.319 m, Renejevo brezno – 1.250 m 
(Kaninski podi),

• najgloblja jama na svetu: Krubera – 2.197 m (Gruzija).

so sodelovali tudi gorski reševalci, 
samo reševanje jamarja pa je po-
tekalo malo manj kot 24 ur.

Vsekakor je jamarstvo poseb-
na športna dejavnost, ki je zaradi 
svoje zahtevnosti in posebnosti 
ne izvaja vsak. Kdor je deležen 
te časti, da si lahko ogleda eno 
izmed redkih koščkov neokrnje-
nega dela sveta in narave, pa je 
vsekakor očaran nad njo.

Reševalna vaja

Jamarski kombi

Brez škornjev ne gre
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Besedilo: Matic Podržaj

Obisk nadškofa Zoreta v naši župniji
V torek, 23. 5. 2017, je prvič 

prišel na uradni obisk v našo žu-
pnijo ljubljanski nadškof in me-
tropolit msgr. Stanislav Zore, sicer 
po rodu Selan iz Tuhinjske doline. 

Uro pred mašo se je najprej 
srečal z našimi birmanci, njihovimi 
starši in botri, za katere je v prijet-
nem vzdušju oblikoval katehezo 
oziroma nagovor. Po maši pa je 
sledilo še srečanje z raznimi sku-
pinami, ki delujejo v župniji. Pri-
sotni smo bili predstavniki gospo-
darskega sveta, Karitas, pevskih 
zborov, ključarjev, molitvene sku-
pine, ŽPS, svetopisemske skupine, 
pritrkovalcev … V uvodnem delu 
smo predstavili delovanje skupin, 
potem pa je nadškof nakazal še 
nekaj možnosti za razvoj oziroma 
poglobitev delovanja posame-
znih skupin. Predlagal je, naj se 
molitev in bogoslužje ne omeju-

jeta zgolj na prostore naše cerkve, 
ampak naj bosta posebno priso-
tna v naših domovih, družinah, ter 
da naj v molitev vključujemo tudi 
gospodarstvo, politiko, državo in 
s tem prosimo za blagoslov na 
teh pomembnih področjih.

Pri Karitas je omenil, da se 
pojavljajo nove stiske, predvsem 
osamljenost, ki jo v nekaterih 
župnijah premagujejo z rednim 
dnevnim ali tedenskim srečeva-
njem starejših in osamljenih pred-
vsem v dopoldanskem času. Pou-
daril je, da naj Karitas ne bo samo 
razdeljevalnica materialne pomo-
či, ampak tudi pomoč v osamlje-
nosti in drugih duševnih stiskah, 
ki bremenijo današnjega človeka. 

Nadškof je pohvalil urejenost 
župnijske cerkve, tako notranjo-
sti kot tudi zunanjosti. Spodbudil 

nas je, da poleg obnove materi-
alnih stvari poskrbimo še za ob-
navljanje naše žive skupnosti.

V drugem delu srečanja je od-
govoril na nekaj naših vprašanj. 
Glede na zmanjševanje števila 
duhovnikov se na ljubljanski ško-
fiji že pripravljajo na združevanje 
župnij. Na vprašanje o migrantih 
je odgovoril, da je naša krščan-
ska oziroma človeška dolžnost 
pomagati lačnemu, žejnemu, tuj-
cu, če potrebuje pomoč. O tem, 
kdo in kako vstopa na ozemlje 
naše države, pa so pristojne dr-
žavne institucije … Na koncu smo 
z molitvijo zaključili torkovo sre-
čanje in se že veselili ponovnega 
srečanja, ki je bilo v nedeljo, 28. 
5. 2017, ko je nadškof Zore po-
delil zakrament sv. birme našim 
birmancem.

Nadškof Zore v sproščenem pogovoru z birmanci
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Besedilo: Sabina Romšak

Izdelovanje cvetnonedeljskih butaric –  
živa kulturna dediščina

Cvetnonedeljske butare so 
šopi, izdelani iz določenih vrst in 
določenega števila šibja oziroma 
rastlinja, ki so jih v preteklosti iz-
delovali doma za lastne potrebe, 
v začetku 20. stoletja pa so jih za-
čeli v okolici večjih mest izdelo-
vati tudi za prodajo meščanom in 
so ponekod postale izdelek do-
mače obrti in turistični spominek.

Sama sem se tega roko-
delskega znanja naučila od svo-
je mame Ivanke pred 15-imi leti, 
že vrsto let pa v velikonočnem 
času pripravljam razstavo cvet-
nonedeljskih butaric v Budnarje-
vi domačiji v Zgornjih Palovčah 
ter ustvarjalne delavnice tako za 
otroke in mladino kot odrasle po 

Oblanci za slovenske butarice

vseh krajih v Sloveniji. V okviru 
delavnic poteka organizirano iz-
delovanje butar, ker želim ohra-
njati izdelavo cvetnonedeljskih 
butar v lokalni tradiciji.

Tako izdelovanje butar v or-
ganiziranih skupinah je za lo-
kalno skupnost priložnost za 
medsebojno druženje in za pre-
nos znanja na mlajše generacije. 
Specifične oblike butar v neka-
terih krajih na cvetno nedeljo tja 
privabljajo tudi turiste, vplivajo 
na prepoznavnost kraja in so del 
lokalne identitete.

Izdelovanje in blagoslavljanje 
cvetnonedeljskih butar je stara 
krščanska šega, v Evropi izpričana 
v 9. stoletju, ki je verjetno prekrila 

predkrščansko obredje, povezano 
s svetim rastlinjem. To naj bi vpli-
valo na rast in plodnost ter imelo 
zdravilno in zaščitno moč.

Po ljudskem verovanju cvet-
nonedeljska butara velja za zaš-
čitnico doma, domačih živali, ze-
mljišč in pridelkov, v preteklosti 
pa so jo uporabljali tudi za zašči-
to pred uroki, za zdravljenje ljudi 
in živali ter v številnih letnih še-
gah in šegah življenjskega kroga.
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Besedilo: Matjaž Šporar

Ob stodesetletnici ustanovitve Katoliškega  
izobraževalnega društva Šmarca  
v župniji Homec leta 1907

Pogled v čas naših dedov in babic, v začetek  
20. stoletja kulturne in izobraževalne zgodovine 
našega kraja, nam dokazuje, da jim ni šlo zgolj za 
skromno preživetje, ki so ga udejanjali v kmetijstvu, 
živinoreji in prebujajočih obrtnih dejavnostih, ki 
so jim bili osnova proizvodni objekti ob Mlinščici. 
Krepitev duha in zavzemanje za polnost življenja so 
ljudje namreč dodatno uresničevali pri verskih ak-
tivnostih ter na romanjih. Pozitiven odnos krajanov 
do kulture, želja po znanju in razvoj duhovnega raz-
mišljanja tedanjega človeka pa so začeli spodbujati 
tudi društveno dejavnost. 

Tako so se na prelomu 19. in 20. stoletja zače-
la ustanavljati prva kulturna društva, ki so ob svoji 
temeljni izobraževalni dejavnosti organizirala tudi 
različne kulturne prireditve. Letos mineva 110 let od 
ustanovitve Katoliškega izobraževalnega društva v 
Šmarci, saj začetek sega v daljnje leto 1907. Nabor 
aktivnosti se je počasi širil, kasneje so se priključe-
vale še ostale dejavnosti, kot so Kmetijsko društvo, 
Telovadni odsek Orel, Abstinenčno društvo itd. Kul-
turno-izobraževalno društvo Šmarca je takoj pričelo 
z aktivnostmi in je že v obdobju pred prvo svetovno 
vojno s številnimi dramskimi prireditvami, s knjižni-
co in predavanji ter podobnimi dejavnostmi dalo 
tehten doprinos k dvigu kulturno-prosvetne ravni 
krajanov in k utrjevanju narodne zavesti prebival-
stva. Vse večje število pridruženih članov je vodilo 
k boljši organiziranosti in ustvarjalnosti, s tem pa se 
je krepilo tudi družabno življenje na vasi.

Že kmalu po ustanovitvi društva, na velikonočni 
ponedeljek, 1. aprila 1907, je prizadevno članstvo 
priredilo društveno veselico. »Udeležba je bila za 
naše razmere naravnost ogromna in izpričuje torej, 
da imajo tudi pri nas ljudje smisel za napredek in 
izobrazbo; kajti društvo je šele letos ustanovljeno 
in imenovana prireditev je bila prva,« so zapisali v 
časniku Domoljub. Kot zanimivost naj dodam, da 
sta bili dve točki iz programa v zadnjem trenutku 
črtani. Okrajno glavarstvo je namreč prepovedalo 
izvedbo srečelova in javne dražbe petelina. Kljub 
temu so se nameravani dobitki dobro prodali in je 
imelo društvo čisti dobiček, ki ga je uporabilo za 
povečanje društvene knjižnice. 

V istem letu se je v Šmarci v sklopu Katoliško izo-
braževalnega društva ustanovilo še Kmetijsko dru-
štvo, ki je dobilo prostore ob že obstoječi Zadružni 
mlekarni. Prvotno je bil glavni namen društva, da 
si sezida svoje prostore ter si uredi prodajalnico in 
skladišče. V ta namen so dali tudi prednost izgra-
dnji prostorov za potrebe Kmetijskega društva pred 
gradnjo gasilskega doma, ki naj bi jo prestavili v pri-
hodnje leto. Kasneje pa so se dogodki odvijali tako, 
pa je bila za nov gasilski dom izbrana nova lokaci-
ja na Duplici, v neposredni bližini Tovarne pohištva 
Remec.

Društveno življenje brez lastnih prostorov pa 
se ne more primerno razvijati in društva, ki nimajo 
lastnih domov ali primernih prostorov, ne morejo 
uspešno delovati. Izkušnje so kazale, da kjer se pos-
tavi lasten dom, tam je v društvu več navdušenja 
in veselja, kar pripomore k ustvarjalnosti članstva. 
To so zelo kmalu spoznali tudi Šmarčani in si že v 
naslednjem letu zgradili lasten »Društveni dom«, ki 
je vključeval celotno homško faro. Iz ohranjenih na-
črtov je razvidno, da je imel dom precej prostorno 
dvorano s stransko sobo za garderobo, dvorana pa 
je imela tudi primerno galerijo. Ta društveni dom je 
dokazoval, kako uspešno lahko človek z združenimi 
močmi in navdušenjem ustvarja ter si gradi uporab-
ne objekte za dobrobit vseh. 

V mesecu marcu leta 1910 je v Ljubljani v sklopu 
časnika Domoljub izšla tiskana priloga Društvenik, 
ki je bila posvečena izobrazbi in novo nastalim dru-
štvom za lažjo organizacijo ter večji pretok informa-

Sprejemnica v Katoliško slovensko izobraževalno društvo 
v Šmarci iz leta 1910, arhiv Matjaža Šporarja
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cij. Društvenik podaja uspešno zgodbo Šmarčanov 
za vzor: »Priča nam, koliko premore navdušenje za 
dobro stvar. Kajti ko so se sešli prvič možje, da se 
pogovore, kako bi se napravil društven dom, so 
nabrali 500 kron, nakar so se oglasili še drugi dob-
rotniki, tako da se je nabralo prostovoljnih done-
skov 1350 kron. To je dalo poguma možem, ki so 
bili vneti za društven dom, da so se lotili dela. Ljudje 
so sami zastonj vozili potreben material skupaj in 
zato je dom stal samo 2009 K 66 v. v gotovini.«

Časnik Domoljub pa v svoji izdaji dne 19. 11. 1908 
v članku Slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo 
takole opisuje dogodek otvoritve in blagoslova: 
»Slovensko katoliško izobraževalno društvo si je v 
teku dobrega leta od ustanovitve pozidalo Društve-
ni dom v spomin letošnjega jubilejnega leta poleg 
Zadružne mlekarne in Kmetijskega društva, sredi 
vasi, z napisom: »Poduku in razvedrilu!« — V nede-

ljo, dne 15. novembra, je bil slovesno blagoslovljen. 
Slavnostni govor je prevzel poslanec tukajšnjega 
okraja g. dr. Krek, v katerem se je ozrl na letošnji 
znani trojni jubilej, omenil tudi še jubileja osvobodi-
tve kmečkega stanu leta 1848, pojasnil novi načrt za 
starostno zavarovanje ter pohvalil Šmarčane zaradi 
njihovega vzornega zadružnega delovanja in njiho-
ve požrtvovalnosti. Po blagoslovu je član Marijine 
družbe deklamiral papeževo himno iz »Bogoljuba«, 
nato so homški cerkveni pevci zapeli nekaj pesmi, 
zatem pa so dekleta Marijine družbe iz Šmarce 
uprizorila ganljivo igro »Lurška pastirica«, med ka-
tero je udarjal iz prijaznosti mekinjski tamburaški 
zbor. Ljudstva je bilo obilo vkljub burji in zimi, vmes 

Domoljubova priloga – Društvenik iz leta 1910

Načrt Društvenega doma v 
Šmarci - tloris in prerez

Društveni dom v Šmarci je bil prizidan k obstoječim prostorom Zadružne mlekarne leta 1908, avtor: Peter Naglič
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tudi veleč. gosp. dekan kamniški 
in še nekaj drugih duhovnikov. 
Vse točke sporeda so se proizva-
jale jako dobro; seveda učiti se je 
treba z veseljem. Splošno se hvali 
tudi poslopje, ki je kras celi vasi, 
in toliko bolj je to pohvaliti, ker 
je načrt, kakor tudi zidarska, mi-
zarska, kleparska in celo slikarska 
dela — vse izdelek uma in dlani 
tukajšnjih domačinov.«

Iz zgodovinskih zapisov je 
razvidno, da si je Izobraževalno 
društvo v Šmarci že prav kmalu 
kupilo lep nov gramofon, ki naj 
bi člane kratkočasil med odmori 
pri raznih predstavah. Prav tako 
so poskrbeli za delovanje Telo-

Gledališki list za igro Garcia Moreno 
iz leta 1910, arhiv Matjaža Šporarja

Igra Mlinar in njegova hči, leta 1926, avtor: Peter Naglič

vadnega odseka Orel ter si te-
lovadno orodje, sad domačega 
dela, postavili v lepo in visoko 
dvorano. Spomladi je pričel de-
lovati tudi strelski klub s svojimi 
puškami Flobert; svoj pripravni 
prostor so imeli strelci za poslo-
pjem mlekarske zadruge, v pri-
jetnem hladu poleg vode. Ni jim 
bila tuja niti glasbena dejavnost; 
tu mislim predvsem na domače 
tamburaše, ki so predstavljali ve-
liko veselje za občinstvo in zaba-
vo za mlade. Poučevanje in skrb 
za mladi rod pa je prevzel Leo-
pold Gostič, organist na Homcu, 
ki se je izkazal kot zelo sposoben 
vodja tamburašev. 

Ta kratek vpogled v aktivnosti 
naših prednikov in predvsem živ-
ljenje na vasi nam približa razmi-
šljanje tedanjega človeka. Dejstvo 
je, da je bil njegov vsakdan te-
žak, prežet s trudom za osnovno 
preživetje. A vendar se je začela 
prebujati tudi človekova duhovna 
komponenta in želja po kulturni 
omiki ga je spodbujala k različnim 
ustvarjalnostim, pretoku znanja in 
bujenju narodne zavesti. Mogoče 
izziv tudi za danes?
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»Brez njih nam trda prede!«
Čebele so se letošnjo zimo dodobra spočile, 

saj jim zimski mraz ni dopuščal, da bi zapustile 
toplo in varno gnezdo. V spomladanskih dneh 
so jih topli in sončni dnevi ter cvetoče znanilke 
pomladi že zvabili na prvo pašo. Sedaj jih lahko 
vsakodnevno srečujemo, kako letajo od cveta 
do cveta, in prisluhnemo njihovemu pomirjajo-
čemu brenčanju tudi v urbanem naselju. 

Kot opraševalke mnogih rastlin so nepogrešljive 
za obstanek kopenskih življenjskih združb. Na žalost 
pa se ljudje zavemo vloge živali in rastlin v naravi šele 
po tem, ko le-te izumrejo, in nato pišemo spomine 
v opomin. Zgodovina se ponavlja, a nas nikoli ne iz-
uči. Seveda si tega pri čebelah nikakor ne smemo 
dovoliti – da bi počasi vrsta za vrsto izumrla. Večina 
čebeljih vrst je zaradi človekove dejavnosti vse bolj 
ogrožena. Človek uničuje njihova gnezdišča z izseka-
vanjem gozdov, živih mej, oranjem njiv in pozidavo 
vedno več ozemlja. Tudi travniki, ki jih kmetje inten-
zivno kosijo in »izboljšujejo«, so za čebele zgolj zele-
na puščava, saj namesto živo pisanega cvetja raste le 
še trava. Človek neposredno škoduje čebelam tudi s 
škropljenjem insekticidov, ki jih razpršuje vsepovsod. 
S herbicidi uničuje še preostale cvetoče rastline, ki so 
se uspele zasejati med polji, cestami in potmi. Poglej-
te medonosno čebelo, kranjsko sivko (Apis mellifera 
carnica). Je sebična? Ne, ni! Marljivo dela, oprašuje 
in prinaša medičino, pelod v panje in skrbi za zale-
go. S tem, ko oprašuje rastline, nesebično omogoča 
obstoj številnih drugih rastlinskih in posredno tudi 
živalskih vrst, med drugim celo človeka. Čebelarji 
pobirajo med iz panjev, pa se jim čebele ne uprejo, 
vendar jim niso podrejene – česar bi se lahko člo-

Besedilo in fotografije: Andraž Dolar

Obvarujmo čebele
veški um kaj hitro 
domislil. Se bomo 
tudi mi naučili žive-
ti skupaj s čebelami 
in jim znali vračati z 
dobrim, preden bo 
prepozno?

Le malo ljudi 
poleg domače če-
bele pozna mno-
žico samotarsko 
živečih vrst, ki nam medu in voska ne morejo dati, 
vendar imajo pri opraševanju še kako pomembno 
vlogo. Slovenija nudi naravni habitat preko 500 vr-
stam čebel. Med bolj znanimi samotarskimi čebe-
lami je čmrlj, ki npr. oprašuje paradižnik in lucerno. 
Znano je, da so posamezne divje vrste veliko bolj 
uspešne pri opraševanju nekaterih kulturnih rastlin.

Kaj lahko nare-
dimo za čebele?

Veliko bomo 
storili že, če 
bomo doma oko-
li hiše sadili traj-
nice – rastline, ki 
vsako pomlad na novo odženejo, rastejo, cvetijo in 
jeseni pomrznejo do tal, v zemlji pa ostanejo novi 
brsti, ki odženejo že naslednje leto.

Zadnja leta Čebelarska zveza Slovenije močno 
spodbuja sajenje medovitih rastlin na poljih, v par-
kih in vrtovih. Vsako leto lahko opazujemo, kako se 
povečuje število poljskih površin, ki so posejane z 
ajdo, sončnicami, oljno ogrščico, deteljo. Od me-
dovitih trajnic so za čebele pomembnejši črni teloh 
(Helleborus niger), spomladanska resa (Erica herba-
cea), zlata rozga (Solidago species), žepek (Saturea 
montana), timijan (Thymus vulgare), žajbelj (Salvia 
officinalis) in druge. Ob robovih gred ali parcel lah-
ko posadimo manjše medovito grmičevje, kot je 
npr. navadna leska (Corylus avellana) ali vrba (Salix 
sp.). Od okrasnih rastlin zelo dobro medijo navadni 
liguster (Ligustrum vulgare), hibiskus (Hibiscus syra-
cus) in mnoge druge. Na večjem prostoru pa lah-
ko zasadimo medeče drevje: lipo (Tilia platiphylos), 
vrste javorjev (Acer sp.), češnjo (Prunus avium), divji 
kostanj (Aesculus hippocastanum) in domači kostanj 
(Castanea sativa) itd. 

Doma na vrtu lahko postavimo prezimovališča 
(bivališča) za samotarske čebele. Uporabimo lahko 
zidake ali pa kateri koli drugi material, npr. les, v 
katerega navrtamo majhne luknje, in ga postavimo 
na prisojno mesto. Čebele nam bodo hvaležne.
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Nagradna križanka

Sporočam
o vam

, da so srečni izžrebanci nagradne križanke,  
ki je bila objavljena v pretekli številki glasila Šm
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K r i ž a n k a: 
Sabina Romšak

ŠM
ARČAN

N
agrade: 1 x CD

, 1 x sončna očala, 1 x m
ajica Radia Sora

Geslo pošljite do 15. julija na naslov: KS Šm
arca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kam

nik  
ali na naslov e-pošte: ks@

sm
arca.net
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Da bi se izognili kritiki,  

je potrebno:  
nič delati,  

nič reči,  
nič biti.

Aristotel

Skrivnost življenja  

ni samo v tem,  

da živimo, temveč tudi v tem,  

da vemo, zakaj živimo.«

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Nihče ne ljubi  
domovine, ker je velika,  
temveč ker je njegova.

Slovenski pregovor

OBVESTILO 
ROK ZA ODDAJO ČLANKOV

Naslednja številka Šmarča-
na bo izšla predvidoma mese-
ca decembra, zato vabimo vse 
naše krajanke in krajane, da 
sodelujejo s prispevki o življe-
nju in dogodkih v našem kraju.

Vse ljubitelje fotografije pa 
vabimo, da predloge za na-
slovnico Šmarčana pošiljajo na 
naslov ks@smarca.net.

Uredniški odbor
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