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Strategija razvoja turizma v občini
Šmartno pri Litiji
Občina Šmartno pri Litiji pripravlja strategijo razvoja turizma. Osnovni namen priprave stra-
tegije je urediti področje turizma in pripraviti podlage za razvoj občine, poleg tega pa bo
proces priprave dokumenta povezal vse tiste, ki turizem prepoznavajo kot svojo priložnost.

V procesu priprave strategije bomo izvedli več delavnic na katerih bomo iskali
odgovore na vprašanje kdo so zainteresirani nosilci turističnega razvoja občine
ter kaj danes in jutri lahko ponudimo gostu, ki pride v našo občino. Vse, ki že
danes delujete na področju turizma bomo povabili, da se udeležite delavnic po
posameznih krajih, vsekakor pa vsi zainteresirani vabljeni, da spremljate objave
delavnic na spletnih straneh občine in se jih udeležite. Več informacij pa lahko
dobite tudi v Javnem zavodu Bogenšperk.

Joži Vovk

Spoštovane in spoštovani,

zakorakali smo v novo leto. To je
prineslo nekaj novih odločitev pri
občinskem proračunu, ki smo ga
morali, zaradi spremenjene finančne
situacije, zmanjšati na odhodkovni
strani. Upam, da nam bodo prihod-
nji meseci glede »gospodarnosti« bi-
všega vodstva bolj naklonjeni in da
so skriti »aduti« dokončno prišli na
plano.

Kljub vsemu, pa se po 12 letih ob-
stoja občine lahko pohvalimo, da
smo dostop do občinskih prostorov
omogočili tudi invalidom. Večno
temo, ki je burila vse občane, smo se
lotili z reorganizacijo občinske upra-
ve. Kot sem že zapisal pred volitvami
želim, da je uprava servis občanom
zato tudi nastala sprememba. Prav
tako smo pristopili k pripravi doku-
mentov s katerimi upam, da bomo
občino naredili bolj prijazno. V po-
stopku je predlog za zmanjšanje ko-
munalnega prispevka. Glede tega je
pripravljena strokovna analiza, ki
čaka še na mnenje občinskega sveta.
Zato upam, da bo jesen prinesla
spremembo tudi na tem področju.

Vstopamo v mesec februar, ki je kul-
turno obarvan. Naši kraji so tako ali
drugače navdihovali oziroma bili
povezani z različnimi umetniki, ki so
priznani tako doma kot v tujini.
Malo občin se lahko pohvali s tako
bogato kulturno dediščino. Upam,
da ji bomo v prihodnjih letih dali
večjo težo. Vse to pa se navezuje na
prijaznost našega okolja do ljudi, ki
tako ali drugače potujejo skozi naše
kraje ali se tu ustavijo. Turizem.
Beseda o kateri velikokrat spregovo-
rimo, manjkrat pa jo udejanjamo. Da
ne bo pomote; veliko akterjev je na
našem prostoru, čas pa je, da le to
povežemo in nadgradimo. Zato sem
z veseljem podprl idejo o strategiji
turizma v naši občini. Turizem smo
ljudje. Naj to obvelja tudi v naši ob-
čini.

Rajko Meserko, župan

ŽUPANOV KOTIČEK NAPOVEDUJEMO

2. pohod ob dnevu žena Primskovo
Zbirališče je v soboto, 7. marca, ob 8. uri na Kopačiji ob Trgovini Golob (Gradišče 8,
Primskovo). Pohod je posvečen dnevu žena. Hodili bomo v skupini. Bodite primerno obuti
in oblečeni, imejte rezervna oblačila, zaželene so pohodniške palice. Za malico in nekaj
pijače poskrbi organizator, nič pa ne bo narobe, če jo prinesete tudi s seboj. Parkirate
lahko v okolici starta. Pot ni naporna in je primerna za vse starostne kategorije (priporoč-
ljiva starost nad 10 let).

Odidemo v skupini s Kopačije po vzhodnem robu Primskove gore proti Kuklju
in navzdol skozi gozd v dolino Primskovega v Mengeš in naprej proti
Bratnicam. Ob tromeji občin Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Trebnje za-
vijemo levo po južnem obronku skozi gozd do Dolnjega Vrha, kjer bo kratek
postanek. Nadaljujemo skozi Gornji Vrh in Sevno do Kopačije, kjer tisti, ki me-
nijo, da ne bi mogli zaključiti celotnega pohoda, zaključijo ali pa nadaljujejo do
vrha Primskove gore in si ogledajo tri cerkve vrh stožčastega nekaj manj kot 600
metrov visokega vrha. Ta del poti je dolg približno 6,5 km. Za ta del pohoda
bomo potrebovali cca. 2 uri hoje skupaj s postankom na Dolnjem Vrhu.

Tisti, ki se bomo odločili za celotno traso, pa nadaljujemo s Kopačije proti
Poljanam, mimo kmetije Vidgaj naprej izpod novega daljnovoda do Vinjega
vrha. Iz Vinjega vrha zavijemo bolj levo proti Obli Gorici in Stari Gori do kri-
žišča s kapelico sv. Antona. Gre za križišče glavne ceste Primskovo – Šmartno
pri Litiji. Prečkamo križišče in nadaljujemo proti Mihelci, jo povsem na meji z
občino Ivančna Gorica obkrožimo in nadaljujemo navzdol v vas Primskovo, po
kateri je celotno območje tudi dobilo ime. Tu pa se začne zadnji naskok po ju-
gozahodnem delu proti Gradišču oziroma vrhu Primskove gore s tremi cerkva-
mi vrh gore in ostanki obzidij iz časov turških vpadov. Tu uradno zaključimo,
potem pa navzdol še približno 850 metrov do Kopačije. Če bo vreme slabo,
bomo prehodili samo prvi del poti v dolžini 6,5 km. Do petka, 6. marca se mo-
rate obvezno prijaviti na naslov info@levstik.si, da poskrbimo za vse podrobno-
sti dobrega počutja na prireditvi. Prijavnina znaša 5 €, vanjo pa je vključena ma-
lica, napitki in revija Levstikova pot. Podrobnosti o pohodu so tudi na naslovu
http://www.levstik.si, lahko pa tudi pokličete na številko 041 649-351.

Zavod Levstikova pot

Anton Klinc vodi družinsko podjetje, ki se že več kot 20 let ukvarja z vzgojo in
prodajo vseh vrst zelenjave, rož, grmovnic…Poudarek bo na aktualnem sajenju,
izbiri sadik in seveda tudi na vzdrževanju  le teh skozi vso sezono. Vzemite si
čas in prisluhnite nasvetom, da boste znali izbrati najbolj primerne rastline,
vzdrževati rože, ki vas bodo razveseljevale skozi celo leto in da boste uživali v
doma predelani zdravi zelenjavi, sadju in jagodičevju. Delavnico organizira
Društvo za razvoj podeželja LAZ in je ob finančni podpori Občine Šmartno
pri Litiji brezplačna. Zaradi organizacije prosimo za prijave na tel. št. 070 303
321 ali e-mail drustvo.laz@gmail.com
Več o programu predavanj in delavnic si preberite na: www.laz.si

Jelka Babič

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Predavanje o izbiri, sajenju,
presjanju in vzdrževanju rastlin
Društvo za razvoj podeželja LAZ  vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje, ki
bo v četrtek, 19. 2. 2015, ob 17. uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji.
Predavanje bo vodil g. Anton Klinc, vrtnar iz Moravč pri Gabrovki.

Odprta vrata zaposlitvene pisarne ponedeljek 16.2. 15.00 - 20.00 MC Litija

Zabavni tečaj španskega jezika torek 17.2. 17.00 MC Litija

Kirgizija, potopis Malwina Szedikowska torek 17.2. 18.00 MC Litija

Potopis: Okoli sveta – Andrej Morelj torek 17.2. 19.00 Knjižnica litija

DIY izdelaj svoj izdelek iz gline četrtek 19.2. 17.00 MC Litija

Arhitekturno svetovanje četrtek 19.2. 14.00 - 16.00 MC Litija

Predavanje: četrtek 19. 2. 17.00 Gostilna Pustov mlin, Cerovica

»Sajenje, presajanje, nega rož, zelenjave, grmovnic, borovnic…«, Tone Klinc, vrtnar iz Moravč pri Gabrovki

U3 – študijska skupina dediščina - predavanje četrtek 26.2. 18.00 Kulturni center litija

Likovne delavnice z Barbi in Tino petek 20.2. 17.00 MC Litija

Koncert pevskega društva ZVON sobota 21.2 19.00 Kult. dom Šmartno

gost večera MPZ Obrtnik iz Lenarta

Odprta vrata zaposlitvene pisarne ponedeljek 23.2. 15.00 - 20.00 MC Litija

Delavnica Oihane Intervju z delodajalcem ponedeljek 23.2. 18.00 MC Litija

Zabavni tečaj španskega jezika torek 24.2. 17.00 MC Litija

Ura pravljic torek 24.2. 18.00 Knjižnica litija

Ura pravljic četrtek 26.2. 18.00 Knjižnica litija

Abonma: Prevare -MGL četrtek 26.2. 19.30 Kulturni center Litija

Otroška matineja: sobota 28.2. 10.00 Kulturni center Litija

Zaljubljena predstava – Andreja Zupančič
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Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva v občini Šmartno
pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - Februar 2015

Skupaj za 
čisto Savo

Z deli se je pričelo še na območju 
zaselka Jeze, kjer se bo poskuša-
lo v okviru danih vremenskih raz-
mer čim hitreje zgraditi cca. 100 m 
kanalizacijskega sistema po regio-
nalni cesti R2 416. V času gradnje 
je predvidena popolna zapora dela 
ceste, ki bo tudi ustrezno označena.  
V teh dneh poteka tudi gradnja 

črpališča ob mostu v neposredni bližini 
industrijske cone v Zagorici. Pravkar 
se je zaključila gradnja razbremenilni-
ka visokih voda 3, ki bo omogočil pri-
ključitev obstoječega kanalizacijskega 
omrežja nad regionalno cesto Litija–
Šmartno na novo zgrajeno omrežje.

Več na: www.cista-sava.si.

Dela na kanalizacijskem sistemu v Šmartnem pri Litiji

IZ DELA POLITIČNIH STRANK - SDS

SDS jim ni uspelo uničiti, ostajamo
edina resna alternativa
Vstopili smo v leto 2015, za katerega si preprosto želimo, da bi bilo boljše od prejšnjega. Za
Slovensko demokratsko stranko, predsednika Janeza Janšo in nenazadnje za državo bi bilo
že težko slabše. »Lansko leto je bilo leto, ki so ga strici iz ozadja namenili za to, da uničijo
Slovensko demokratsko stranko, pa jim to ni uspelo. Nasprotno, konec leta se je stranka po-
novno zavihtela na prvo mesto med vsemi parlamentarnimi strankami, leto se je končalo
bistveno drugače, kot so to načrtovali,« je nedavno dejal Janez Janša.

Toda nič ne kaže, da bi si lahko obe-
tali resnično izboljšanje situacije.
Janeza Janšo še kar naprej dušijo s
političnimi sodnimi postopki, odgo-
vorni za državo pa z njo ne znajo ali
nočejo odgovorno upravljati. Veliko
polemik znova sproža postopek pri-
vatizacije, ki ga, kot vsakič doslej, za-
virajo mencingerjanski zagovorniki
nacionalnega interesa. Vse zgolj zato,
da bi ohranili vzvode vpliva v klju-

čnih institucijah v državi. Zanimivo
pa je, da Mencinger ni imel tovrstnih
pomislekov, ko je bilo potrebno na
hitro privatizirati Bajtov inštitut.
Bojazen, da gre za razprodajo slo-
venske srebrnine, je odveč. Tuji last-
nik bo kvečjemu manj izčrpaval ku-
pljeno podjetje, manj financiral re-
žimske institucije, s čimer bo več de-
narja ostalo za razvoj in nova delo-
vna mesta. Peticija Preprečite raz-

prodajo! je torej akcija, ki je usmerje-
na proti brezposelnim in ljudem, ki
živijo od lastnega dela. V tem proce-
su velja izpostaviti Telekom, ki je za
stare elite še toliko bolj pomemben,
saj razni lobiji vsako leto izčrpajo de-
setine milijonov evrov, s katerimi ob-
vladujejo medije in javno mnenje.
Sploh se zapleta pri prodaji vseh ti-
stih podjetij, ki jih določeni krogi
smatrajo za molzne krave. Temu je
potrebno narediti konec. Svoje stri-
njanje s privatizacijo lahko izrazite
tudi s podpisom peticije ZA privati-
zacijo na spletnem naslovu
http://za-privatizacijo.org.
Vlada ima težave tudi z zlatim fiskal-
nim pravilom.  Čeprav se v SDS za-
vedamo, da letos od Cerarja dejansko
še ni mogoče pričakovati uravnote-
ženega proračuna, in smo pripravlje-
ni pri prehodnem obdobju podpreti
bolj fleksibilno varianto, pa zagotovo
ne moremo podpreti izvedbenega
zakona, ki bi izničil temeljno načelo
ustavne spremembe. Ravno zato, da

ne bi vsakokratna vlada sama odlo-
čala, kdaj je situacija tako resna, da
lahko porabi več, kot se zbere v pro-
računu, je bilo zlato fiskalno pravilo
vpisano v ustavo.
Vse bolj kaže, da gredo vladna priza-
devanja zgolj v smeri krpanja prora-
čunske luknje. Namesto, da bi izved-
la ukrepe, ki bi razbremenili prebi-
valstvo in gospodarstvo, uvaja nove
davke in dajatve, ter krči sredstva
tam, kjer to prizadene najšibkejše.
Tako je na primer ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost, šport in mladi-
no ukinilo financiranje učne pomoči.
Ministrstvo naj bi tako privarčevalo
3,3 milijone evrov, od šol pa zahteva-
jo, da učno pomoč osnovne šole še
naprej izvajajo, a brez plačila. Ob tem
učitelji opozarjajo, da mnoge odloč-
be o dodatni strokovni pomoči sploh
niso bile upravičene. Je to odgovorno
upravljanje z državo in njenimi po-
tenciali? 
Slovenska demokratska stranka zato
ne čaka križem rok na razpad siste-

ma, ampak želi s konstruktivnimi
predlogi ponuditi vsaj nekatere
nujno potrebne rešitve, ki jih aktual-
na vlada očitno ni sposobna. SDS je
v zadnjih tednih v Državnem zboru
predstavila že dva sistemska ukrepa,
ki bi ukinila volonterska pripravni-
štva in mladim omogočila boljši po-
ložaj na trgu delovne sile.
Žal je vlada zavrnila oba, in to samo
zato, ker sta bila predlagana s strani
opozicije. Ker na tem področju ni
prostora za politični prestiž, ampak
je pomembno, da slovenska politika
končno nekaj naredi za mlade, je po-
slanska skupina SDS, upoštevaje vse
vladne pripombe, v zakonodajni po-
stopek ponovno vložila predlog
Zakona o ukrepih na področju pri-
pravništva. Tokrat je koaliciji zmanj-
kalo izgovorov in Državni zbor je
predlog sprejel v nadaljnjo obravna-
vo. To je pomembna zmaga za vse
mlade.

OO SDS Šmartno pri Litiji
OO SDS Litija

PGD PRIMSKOVO

Novo vodstvo PGD Primskovo
Sredi januarja so se na rednem letnem občnem zboru zbrali članice in člani PGD
Primskovo. Na seji so pregledali delo v lanskem letu in si zadali naloge za leto 2015, spre-
jeli so nov statut društva in izvolili novo vodstvo gasilskega društva.

Poslovil se je dosedanji predsednik
društva Janko Vidgaj, ki je društvo
vodil vse od ustanovitve leta 2009
dalje, zamenjal pa ga je Damjan
Smrekar, ki bo skupaj s člani uprav-
nega odbora vodil društvo do izteka
kongresnega obdobja Gasilske zveze
Slovenije leta 2018. V upravnem od-
boru so še Janko Vidgaj, Jernej
Selan, Rudi Bregar, Janez Vidgaj,
Simeona Miklavčič, Alojzij Smrekar
in Franci Bregar.

Lansko leto so pričeli z gradnjo no-
vega gasilskega doma, uspelo jim je
narediti izkop, vso pozidavo, zaklju-
čili pa so z izdelavo strehe. Vse to so
opravili z lastnimi sredstvi in delom,
donacijami krajanov in podjetij, le-
tošnje leto pa pričakujejo tudi
pomoč iz proračunskih sredstev.
Do pomladi bo osnovni tečaj za ga-
silca opravilo enajst novih članov,
načrtujejo pa tudi druga usposablja-
nja in vaje, upajo pa, da ne bodo
imeli intervencij, čeprav se bodo
tudi na to redno in temeljito pripra-
vljali. Računajo, da bi imeli letos
tudi otvoritev gasilskega doma, ali
jim bo uspelo, pa bo jasno v prihod-
njih mesecih.

Rudi Bregar

RAZMIŠLJANJE O EKOLOGIJI

Šmarčani in Litijani v skupno
čistilno akcijo
Zelo pogosto se odpravljam s kolesom in na tek v naravo. To je vsaj zame nekaj najlepšega.
Srečam veliko sprehajalcev, rekreativcev, ljubiteljev narave in miru, ki ga nam nudi narava.
Da pa le ni vse, kot bi si prijatelji narave želeli, poskrbijo »sovražniki« narave.

Se sprašujete zakaj »sovražniki«?
Zato, ker jih drugače ne morem ime-
novati, glede na njihovo početje z
naravo. Pri rekreativnem koriščenju
javnih poti  v občinah Litija in
Šmartno pri Litiji, je ob njih in po
njih pravo smetišče, bolje rečeno ko-
munalni odpad, ki ga merimo v de-
setinah kilometrov. Moram reči, da
je vsako leto huje. S predpostavko, da
smeti dokaj redno odstranjujejo
upravljavci  cest in, da imamo vsako-
letne čistilne akcije, je količina od-
padkov nerazumno velika. Pestrost
in vrsta odpadkov govori, da so jih
»izgubili« po večini mlajši ljudje. Na
prvem mestu so prazne pločevinke
in plastenke, na drugem raznovrstna
embalaža od različnih prodajalcev
hitre prehrane, sledijo prazne ciga-
retne škatle, niso redki odsluženi
avto-osvežilci, da ne omenjam na
stotine ali tisoče cigaretnih ogorkov
in prežvečenih žvečilk. Kar me še
posebej zaskrbljuje, pa so odloženi
večji kosi komunalnih odpadkov,
tako iz gospodinjstev kot gradbeni-
štva in odsluženi avtomobilski deli,
tudi gume. Vse to smo nekoč, v
nekih drugih časih doživljali kot
»normalno« stanjena »pri nas na bal-

kanu«. Prišla je osamosvojitev,
Evropa, strogi okoljevarstveni pred-
pisi, mnogo ozaveščanja za skrb in
odnos do narave. In spremembe na
bolje zaradi našega naravovarstvene-
ga odnosa so bile kaj hitro opazne.
Ni držalo dolgo, in spet smo že sko-
raj tam, kjer smo bili. Tudi ob stru-
gah potokov in rek je zopet videti
polno navlake s prevladujočimi vre-
čkami, pred vsem na grmičevju, ki
jim jaz pravim kar »markacija so-
vražnikov narave«. Kaj se je zgodilo z
nami, da smo šli toliko korakov
nazaj? Očitno je to posledica, vsaj
zame, premalo ozaveščanja o skrbi in
odnosu do narave – morda smo za-
spali na lovorikah iz pred nekaj let!
In po mojem prepričanju, tudi pre-
malo kaznovanja »sovražnikov nara-
ve« za svoja sprevržena dejanja, če ga
sploh je kaj, se sprašujem? 
Predlagam, da se v prihajajoče spo-
mladanske čistilne akcije zelo inten-
zivno vključijo obe občini skupaj, vse
osnovne šole, gimnazija, vsi javni za-
vodi, ki se ukvarjajo z mladimi in vsa
društva, ki so prejemniki denarja iz
občinskega proračuna. Obvezna
udeležba, brez opravičil vseh našte-
tih, bi imela tudi vzgojni učinek,

poleg tega pa bi dejansko kvalitetno
očistili naše okolje v katerem biva-
mo, se rekreiramo, sproščamo, dela-
mo, skratka živimo. In še predlog. Za
dejansko zagotovljeno kar največjo
udeležbo na akciji, tudi vseh občank
in občanov obeh občin, bi morali
obe občini in vse KS prispevati kak-
šen evro za dobro malico in en an-
sambel ob koncu akcije. Ker bi bil to
eden največjih dogodkov v skupni
organizaciji Litije in Šmartna, bi za-
gotovo pritegnila tudi veliko spon-
zorjev in donatorjev. Zaključek mega
akcije udeležencev bi bil na velikem
parkirišču na Ježi v Litiji, ime
pa»Mega Eko srečanje prijateljev
narave«, ne pa da se zgolj posamez-
niki in par organizacij trudi po svoje
in na koncu jih čisti deset, pa še to
tistih, ki po navadi nič ne odvržejo v
naravo, ampak so zgolj prijatelji na-
rave. Na prej opisan način pa bi ga-
rantirano zajeli tudi tiste, ki bi v tej
akciji »po nesreči« čistili za sabo, kar
bi imelo največji učinek, tako izved-
beni, kot vzgojni. Pred vsem mora-
mo mladim dati vzgled in jim vcepi-
ti spoštovanje narave.

Boris Doblekar,
občinski svetnik občine Litija
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MPZ Zvon gostoval v Šempasu
20. decembra so domačini v Šempasu pripravili božični koncert, k sodelovanju na njem, pa
smo bili povabljeni tudi pevke in pevci MEP Zvon iz Šmartnega pri Litiji.

Božični čas smo si olepšali s tem na-
stopom, posebno podmladek nas je
glasbeno poživil! Skupna pesem je
bila nadvse čudovita, je dejala Vida,
ena izmed pevk.
Drugi pevec Matej še dodaja: govo-
rica domačinov iz Šempasa je zelo
zanimiva, potrebno je biti nadvse pa-
zljiv pri poslušanju, da jih lahko ra-
zumeš. Bilo je zelo lepo, posebno pa
po koncertu, ko smo muzikantje odi-
grali podoknico nekemu njihovemu
pevcu ponoči ob pol enih zjutraj. Ta
gospod se nas bo za zmeraj zapolnil,
saj je bil veselo presenečen. Z vtisi
nadaljuje tudi Marko: na tokratnem
gostovanju v Šempasu, je bilo zelo
prijetno, saj se je ponovno pokazalo,
kako sproščeno je lahko druženje
pevcev in pevk.
Vsekakor se v našem zboru čuti po-
vezanost in želja, da zbor kot tak ob-
stoji in se trudi z nadaljevanjem svo-
jega dela. Na tokratni vožnji je sicer
nekoliko manjkal predsednik, ki v
avtobusu na svoj način dviguje mo-
ralo, pa vendar je bila tokratna pot z

avtobusom zanimivo doživetje. Ne
gre pozabiti, da smo na tej poti pro-
slavili prihod vnučka in morebitnega
bodočega pevca Zvona z vsemi priti-
klinami, ki se za praznovanje spodo-
bijo. Ponovili smo besedila, kot tudi
potrdili izdelavo novih metuljčkov
za naše fante iz pod rok pevke Vide.
Našteto ni zanemarljivo, saj pevci s
tem  prispevajo k vzdušju-k duši
zbora, da bi nam  tako vsem bilo pri-
jetno in lepo. Te duše marsikateri
zbor na žalost nima, pa je lahko
vrhunski iz stališča petja.
Zapeli pa smo tako, kot zbor že
mnogo let ni pel. Pa ne, da bi bilo
tako blesteče, predvsem je bilo sproš-
čeno in prijetno, malo pa smo se po-
čutili važne zaradi odličnih instru-
mentalistov, ki so nas spremljali pri
petju. Med njimi Samo, Ema, Tina,
Matjaž in Matej, ki so po nastopu s
svojo dobro voljo prispevali še k
odlični zabavi. No, imamo pa srečo,
da jih imamo in da jim, vsaj tako
zgleda, ni odveč nastopati z nami.
Pomembno je, da naša zborovodki-

nja Marija ne pričakuje od zbora
preveč, temveč samo toliko kot ve, da
zmore vsak posameznik, ki tvori
zborovski mozaik.
Tudi to srečo smo imeli v Šempasu,
saj je bila zadovoljna in nam je na-
klonila prijetne poglede tekom petja.
Ti pa so zelo pomembni, saj nam
vlivajo pogum, postanemo še bolj
sproščeni in lepše pojemo. Skratka
bili smo povsem primerljivi z zbo-
rom iz Vrhnike, ki je tudi pel na tem
koncertu.
Vesel sem, da se zbiramo fantje in
dekleta in ohranjamo to, kar ni le
tradicija ampak več. Je povezanost in
tu nastajajo čudovite vezi med pevci.
In to je čar Zvona in prijetno je po-
misliti, da so tako čutili že pred
30,50 in 100 leti, sicer bi Zvon že
davno potonil na listo pozabljenih
zborov. Mlado srce vsakega člana
zbora je življenje Zvona!
Naj bo zdrav in tako mladosten tudi
v letu 2015!

Marija Celestina

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Praktičen prikaz - Rezi vinske trte
Konec janaurja v zasneženi in sončni soboti je vinogradniško Vinogradniško društvo Štuc
organiziralo prikaz zimske rezi vinske trte.

Teoretična in praktična znanja na osnovi lastnih izkušenj je z udeleženci delil
Jože Simončič, ki za vinograde in sadovnjake skrbi tudi v Kartuziji Pleterje.
Udeležba je bila zelo velika, vreme več kot čudovito, hrana in pijača več kot
odlični. Vse skupaj se je dogajalo v in ob vinogradu Janeza Jereta v Jazbinah.

Rudi Bregar

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Češnjo v vsak dom na Primskovem
Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je bilo Primskovo v ne tako daljni preteklosti
prava dežela češenj. Češenj je vedno manj, zato v Zavodu Levstikova pot želijo vzpodbudi-
ti prebivalce območja Primskovega, da bi v vsaki družini oziroma ob vsaki hiši zasadili vsaj
eno novo drevo. V prihodnje namreč načrtujejo, da bo imelo tudi Primskovo praznik če-
šenj, da se bodo tjakaj ponovno vračali ljudje prav zaradi okusnih sadežev.

Češenj je nešteto vrst glede na čas
cvetenja in zorenja in mnogi trdijo,
da so plodovi češenj najbolj erotično
sadje na zemeljski obli.
Češnja (znanstveno ime Prunus
avium) je ime za sadno drevo ali nje-
gov sadež hkrati. Sodi med koščiča-
sto sadje. V sredini rdečega, pogosto
tudi rumeno-rdečkastega sadeža je
seme, ki ga raznašajo ptiči. Češnje
jemo surove ali kuhane v kompotu,
skuhamo marmelado ali spečemo

češnjev zavitek. Lahko jih vložimo
ali uporabimo kot dodatek k jogur-
tu. Iz njih lahko naredimo tudi češ-
njev sok. Z akcijo zasajanja češenj na
Primskovem začenjajo to pomlad.
Zato vabijo k sodelovanju, omogo-
čajo pa, da to v vašem imenu naredi-
jo v zavodu. Zagotovijo ustrezno
kvalitetno sadiko glede na čas zore-
nja, kopanje jame, gnojenje ob zasa-
ditvi in zaščito korenin z mrežo in
zasaditev. Lahko se odločite, da novo
drevo zasadite sami, zavod pa vam
zgolj zagotovi ustrezno sadiko. Na
voljo so sorte, ki zorijo v različnih
obdobjih, izbirate pa lahko med sor-
tami najraneja iz marke, riversova
rana, burlat, merton crane, van, sun-
burst in lapins. Za naročila do sredi-
ne februarja vam nudijo popust, po-
drobnosti pa si preberite na naslovu
www.levstik.si. Lahko pa seveda tudi
pokličete na številko 041 649-351.

Rudi Bregar

OBMOČNO ZDRŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Iz dela OZRK Litija

Leto 2015, ki prihaja ni nič druga-
čno kot preteklo leto, kljub temu pa
terja od slehernega nekoliko druga-
čen pristop pri uresničevanju tekočih
nalog in programov pa tudi odgo-
vornejši pristop pri načrtovanju na-
daljnjega dela, razvoja in aktivnosti
Območnega združenja Rdečega
križa Litija.
Izkušnje iz preteklih let, ki smo si jih
pridobili na posameznem področju
dela, nam bodo služile kot dobra os-
nova, tako pri organizaciji našega
dela, pri krepitvi kadrovske in mate-
rialne podlage, predvsem pa pri do-
grajevanju že doseženega in našem
sodelovanju z državnimi institucija-
mi, lokalnimi skupnostmi -  občina-
ma in njunimi organi ter drugimi
pravnimi in fizičnimi subjekti na po-
dročju delovanja organizacije
Rdečega križa.
Prizadevali si bomo za dosledno
uresničevanje  programskih izhodišč
za delovanje Območnega združenja
Rdečega križa Litija. Te naloge so
usmerjene tudi v pridobivanje novih
prostovoljcev in sodelavcev za obo-
gatitev obstoječih in novih progra-
mov. Namenjeni bodo za hitro in
učinkovito ukrepanje pri reševanju
ter lajšanju socialnih in materialnih
stisk družin in posameznikov. Vse to

z namenom, da se poveča  skrb pri
uresničevanju ter širjenju humanitar-
nih načel, ki so namenjena tudi varo-
vanju in spoštovanju človeka.
Za dobro delovanje in izvajanje spre-
jetih programov pa je potreben, po
eni strani usposobljen kader, po
drugi strani pa večje število dejavnih
prostovoljcev - aktivistov tudi iz vrst
mladih članov.  Tem nalogam smo
tudi za leto 2015 namenili posebno
pozornost. Še naprej mora biti naše
vodilo pomoč brez razlikovanja, brez
predalčkanja po strankah, veroizpo-
vedi ali kako drugače. Videti mora-
mo le človeka, njegovo trenutno sta-
nje, njegovo stisko in mu po svojih
močeh pomagati.

Po 33. členu statuta Območnega
združenja  Rdečega križa Litija kra-
jevni odbori KORK skrbijo za  opra-
vljanje sprejetih nalog, med temi je
tudi skrb za pobiranje članarine in
prostovoljnih prispevkov. Vse  kraje-
vne  organizacije RK si zadajo nalo-
go, da prostovoljci organizacije RK v
prvih  mesecih novega leta  to nalogo
izvedejo. Podajo se od vrat do vrat in
pobirajo članarino oziroma poprosijo
za članstvo.

Danica Sveršina

Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pričeli dodatno zbirati sred-
stva za nabavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in prehrambnih dobrin,
s katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno in materialno ogroženim
družinam, ki so jim te dobrine nujno potrebne. V tem času  je velika pripra-
vljenost  prebivalcev iz našega območja, da  poklonijo oblačila in  obutev
OZRK Litija, ker  jih več ne potrebujejo.  Oblačila  naj bodo čista in zašita, ni
pa potrebno, da so očiščena v kemični čistilnici.

V sklopu dogodka, smo na pobudo direktorice ZD Litija ga. Jožefe Kežar in
župana Občine Litija g. Francija Rokavca, pričeli zbirati prostovoljne prispev-
ke za nakup defibrilatorja, ki bo nameščen nekje v centru Litije.
Spoštovani občani, svoj prispevek za nakup defibrilatorja  lahko nakažete na
TRR SI56 031101001003831, namen: AED defibrilator,
oziroma oddate prispevek v hranilnik RKS, ki je postavljen v ZD Litija. 

Kupci ste v posebne zbiralne košare
lahko donirali izdelke z daljšim
rokom trajanja,  namenjene socialno
ogroženim družinam in posamezni-
kom  v naši okolici. Zbrali smo
polno košaro  hrane, ki jo bomo raz-
delili pomoči potrebnim. Za nesebi-
čno pomoč in ustvarjanje boljšega
sveta se zahvaljujemo trgovini Lidl
in vsem , ki ste v akciji sodelovali in
prispevali.

OZRK Litija

Akcija za nakup defibrilatorja
V ponedeljek, 22. decembra 2014, je bila otvoritev energetsko saniranega Zdravstvenega
doma Litija.

V trgovini Lidl
zbirali hrano
za socialno
ogrožene
V sodelovanju  s trgovino  Lidl v Litiji, je v
mesecu decembru potekala akcija zbira-
nja hrane za socialno ogrožene.

Obiskovanje starejših, osamljenih in
invalidnih oseb
Ob izteku  leta so  se prostovoljci po krajevnih organizacijah RK spomnili na starejše , bolne
in invalidne osebe. Z obiskom na domu ali v domu za starejše so  s skromnim darilcem ter pri-
jazno besedo  tudi tem  osebam  pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav.
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V 80. letu je tiho zaspala naša mama, stara mama, prababica

JOŽEFA SMREKAR
(1935 - 2015) 

po domače Amraškova Pepca, iz Sobrač 8a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje, sveče in darovane maše. Zahvaljujemo se župniku g. Petku za lepo opravljen obred,

pevcem, pogrebnemu zavodu Perpar in predstavnikom KS Sobrače za ganljive besede slovesa.
Iskrena hvala kolektivom Peskokop Kepa d.o.o., KGL d.o.o. in BTC d.d..

Žalujoči vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

ZAHVALA

Našla si lučko,
ki sveti v temi,

dala zaklad nam si,
ki v jutru žari.

DOM TISJE

Paliativna - blažilna oskrba
v Domu Tisje
V Domu Tisje se zavedamo, da so spremembe stalnica našega dela. Težimo k nenehnim iz-
boljšavam z namenom boljšega počutja stanovalcev. Sem spada tudi uvajanje  subtilne
skrbi za stanovalce  ob koncu življenja - paliativna oskrba (v nadaljevanju blažilne oskrbe).
Obdobje, ko se življenje izteka, je lahko zelo težko. Umiranje je proces neustavljivega in ne-
popravljivega rušenja notranjega ravnotežja v telesu, ki privede do stanja, ko življenjski
procesi niso več možni. Delovanje vitalnih organov se zmanjšuje, nato povsem odpovedo.
Smrt je nepopravljiv in dokončen konec vseh življenjskih procesov. Telo umre. Oskrba  v tem
obdobju ima določene posebnosti, zaradi spremenjenih procesov na fizičnem , psihičnem in
duhovnem nivoju človeka.

Organiziranje blažilne oskrbe v
našem domu poteka že dalj čas.
Zaposlene smo  dodatno izobraže-
vali z namenom ustrezne obravnave
stanovalcev po principu blažilne
oskrbe. Tako zaposleni vemo kakšen
je pomen blažilne oskrbe. To je akti-
vna, vseobsegajoča oskrba posamez-
nika z neozdravljivo in neobvladljivo
boleznijo, ki priznava življenje in
umiranje kot naraven proces. Smrti
se ne pospešuje in ne zavlačuje.
Zajema negovanje, obvladovanje bo-
lečine in spremljajočih simptomov
bolezni in lajšanje psihičnih, social-
nih in duhovnih problemov.
Glavni namen blažilne oskrbe je
omogočiti optimalno kakovost ži-
vljenja in dostojno življenje do
smrti. Bistveni principi so indivi-
dualno blaženje simptomov, dobra
komunikacija, delo v timu, spoštova-
nje stanovalčeve volje in odločitev,
dostojanstvo, obveščenost o bolezni,
zdravljenju in oskrbi.
V tim za blažilno oskrbo so vključe-
ni različni profili strokovnjakov s
področja zdravstven nege, medicine,
socialnega dela in drugi,  ki skrbijo
za dobrobit stanovalca in njihovih
bližnjih. 
Stanovalci imajo ob koncu življenja
številne simptome, ki jih premaguje-
mo z zdravili in številnimi drugimi
ukrepi, ki imajo blagodejne učinke
na njihovo počutje. Prav tako je po-
membno, da svojci razumejo naše
pristope ob pojavu nekaterih simp-
tomov v fazi umiranja npr. zakaj se
pri težki sapi ne dodaja kisik, kako se
blažijo bolečine. Še zlasti je težko ra-
zumljen vnos hrane in pijače, ki je ob
koncu življenja močno okrnjen, ker
odpovedujejo centri za žejo, lakoto
in sitost. Kar 97 % bolnikov ne čuti

lakote. V kolikor je ohranjena mož-
nost komunikacije, ga vprašamo ali
potrebuje hrano ali pijačo in naj
ustrežemo njegovi želji.
Pogosto se zgodi, da če umirajočemu
prepustimo, da sam odloča o hranje-
nju, bo sam omejil vnos hrane.
Dehidracija in druge presnovne
motnje povzročijo povečano nastaja-
nje endorfinov* v možganih, ki bla-
godejno vplivajo na stanovalca
(*opiati, ki jih proizvaja naše telo in
zmanjšujejo bolečino).
Stanovalec pričakuje, da se bomo
posvečali njemu in ne bolezni, zato
pričakuje da ga poslušamo, sledimo
njegovim željam in potrebam. Da
mu zagotavljamo občutek varnosti,
bližine, da naslavljamo njegov strah,
potrtost in utrujenost. Ob tem ne
pozabljamo tudi na njegove bližnje.
Spodbujamo svojce, prijatelje oziro-
ma pomembne druge osebe, ki so
imele v življenju stanovalca pomem-
bno vlogo, da sodelujejo z nami pri
izvajanju blažilne  oskrbe in so v
oporo stanovalcu v trenutkih, ko po-
trebuje topel stisk roke, sočutje in
ljubezen. Hkrati v paliativni oskrbi
nudimo tudi podporo, sočutje in
pomoč  svojcem pri njihovem sooča-
nju s težko boleznijo, bližajočo se
smrtjo svojca in žalovanjem. 
V ta namen smo v domu oblikovali
skupino za samopomoč za podporo
stanovalcem, svojcem in zaposlenim v
zvezi z blažilno oskrbo in žalovanjem,
ki se srečuje enkrat mesečno, vodijo jo
strokovne delavke doma in domska
zdravnica, vsi pa imajo pridobljeno
ustrezno strokovno izobrazbo. 
Ozaveščenost lastne minljivosti se
razlikuje od človeka do človeka.
Današnja čas je smrt in umiranje po-
tisnila ob rob in s tem marsikoga
oropala za pomemben del razmišlja-
nja in lastne duhovnosti. Obdobje,
ko se življenje izteka, je lahko zelo
težko ali pa je posebna izkušnja, ki še
zadnjič poveže ljudi med seboj. O
tem bi morali spregovoriti, saj sta
rojstvo in smrt del našega življenja
ali kot je rekla zdravnica, onkologi-
nja Metka Klevišar: »Družba, ki za-
nika umiranje in žalovanje, zanika
tudi življenje.«

Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s., 
namestnica.direktorice za ZNO

DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LILA

Otvoritev dveh likovnih razstav
V decembru sta bili odprti dve likovni razstavi:  1. decembra je bila v KC prva samostojna
razstava avtorice Jelke Jantol,  3. decembra pa v litijski knjižnici Pregledna razstava del
društva Lila, ki je potekala  ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture.

Razstavljali so: Nubia Anžel, Marko Begič,  Darja Bernik, Marija Bregar
Hostnik, Miroslav Debelak, Igor Fortuna, Gabrijela Hauptman, Jelka Jantol,
Danijela Kunc, Marjeta Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Sonja Perme, Jelka
Polak, Hajdeja Praprotnik, Milan Rudolf, Sabina Slana Cvikl, Marija Smolej,
Pavel Smolej, Marijana Šuštaršič, Anita Vozelj,  Jelka Zajc. Razstavo si lahko
ogledate še do srede februarja.

Osrednjo prireditev za 15 letnico
Lila načrtuje v vseslovenskem tednu
ljubiteljske kulture, ki je maja. Poleg
prikaza dela vseh sekcij na ločenih
razstavah v Litiji in Šmartnem, se bo
ulica v stari Litiji spremenila v Lila
ulico. Tam bo odprti atelje na pro-
stem, mobilna razstava in še kaj. 
Razstave:
• 2. marca bo ob 17. uri  v avli litijske
občine razstava slikarja Antona
Sveršine, ki je v letu 2013 prejel prvo
nagrado na ex temporu Vače.
• V marcu, ko praznujejo mame in
vse ženske, bo v šmarski knjižnici
razstavljala Mala Lila. 
Povabilo k ustvarjanju:
če vas mika, ste še vedno vabljeni, da

se nam pridružite. 
Tedenska srečevanja:
Cici Lila (otroci od 4 do 8 let) vsak
ponedeljek od 16.30 do 18. ure,
Mala Lila (mladi od 9 do 15 leta)
vsak četrtek od 17.30 do 19. ure, 
Lila (od 16 let naprej) vsako sredo
od 18. do 20. ure.
Zbiramo tudi prijave za novoustano-
vljeno Naj Lilo (za mlade od 16 let
naprej) in literarno sekcijo Lila piše. 
Poglejte na FB (društvo Lila), pišite
nam na Lila, CKS 5, 1270 Litija,
E-posta: joza.ocepek@t-2.si, ali kli-
čite na tel.: ( Joža) 041-443-555.

Joža Ocepek

DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LILA

15 letnica delovanja
V letu 2015 bo Lila obeležila 15 letnico delovanja. V arhivu društva je shranjena notica, da
so se ljubiteljski slikarji zbrali na prvem ex temporu pri Berti Juvan na Vodicah.

Člani društva Lila so se od leta  2014
poslovili na srečanju v Megličevem
ateljeju, kjer so  skupaj ugotovili, da je
bilo leto za Lilo uspešno in aktivno.
Programsko volilni občni zbor je po-
tekal 28. januarja 2015. Potrdili so
delovno in finančno poročilo za leto
2014 in smelo načrtovali program za
leto 2015. Društvo je v zadnjih
osmih letih, odkar je samostojno,
razširilo svojo dejavnost v likovni
sekciji LILA in uvedlo tedenska sre-
čevanja otrok in mladine od 4. leta
do 15. leta starosti. Poleg  že delujo-

čih Cici Lile in Male Lile so ustano-
vili še Naj Lilo, kjer bodo ustvarjali
mladi od 16. leta naprej. Nekateri
člani društva se izražajo tudi na lite-
rarnem področju, zato je nastala še
literarna sekcija Lila piše. Spodbudili
bodo še delo v video in foto sekciji.
Izvolili so vodstvo: Lilo še naprej
vodi predsednica Joža Ocepek, pod-
predsednika sta Zoran Poznič in
Anita Vozelj, Darja Bernik je tajnica,
Danijela Kunc blagajničarka. Izvolili
so tudi vodje vseh sedmih sekcij.

Joža Ocepek

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Aktualni razstavi
v mesecu kulture
Februar, mesec kulture prinaša kulturne
dogodke, posvečene slovenskemu kultur-
nemu prazniku.

V Knjižnici Šmartno je v petek, 6.2.
potekal večer Valvasor in Prešeren,
univ. dipl. zgodovinar Jernej Kotar je
predstavil literarno zgodovinske po-
vezave med obema avtorjema. Večer
sta pripravila JZ Bogenšperk in
Knjižnica Litija, sodelovali so učenci
Glasbene šole Litija in Šmartno. Ob
tem dogodku je bila v šmarski knjiž-
nici ponovno razstavljena stalna
zbirka del  akad. slikarja Jožeta
Megliča.

Čeprav Andreju Morelju manjka
nekaj tisoč km, oz. nekaj ur letenja z
letalom, da bi objel zemeljsko kro-
glo, vas bo s potopisom popeljal sko-
raj v vse kotičke sveta: v prekrasno
Francosko Polinezijo v Pacifiku –
na Tahiti in Mooreo, v naj deželo –
pokrajinsko: Norveško, v  Kanado –
do Skalnega gorovja in mesteca
Niagara. V Rio de Janeiro, San
Francisco, Kyoto, Annecy v Franciji,
na Japonsko, na Tahiti in Sejšele, v
Švico na prekrasna smučišča, do
Turčije,…  Spoznajte lepote sveta,
od Nordkapa do Avstralije, v torek,
17. 2. 2015, ob 19. uri, v Knjižnici
Litija.

V marcu pa vabljeni na potopis o
Peruju, Marjan Janežič bo o svojem
potovanju spregovoril 19. 3. ob 19.
uri, v Knjižnici Šmartno. 

Aleksandra Mavretič

V Knjižnici Litija je bil 10. februarja
literarni večer in odprta fotografska
razstava ob slovenskem kulturnem
prazniku. Pesnik in pisatelj Jože
Sevljak je do zdaj izdal devet pesni-
ških zbirk, štiri kratke proze, zbirko
pravljic Kamnov škrat, slikanico
Kako je martinček shujšal in romana
Zeleni kres in Načeta vrv. Tokrat je
podrobneje predstavil svojo osem-
najsto knjigo, roman Le vkup, le
vkup. Milan Amon je napisal več
knjig o Konjšici in s tem postavil te-
melje za turistično promocijo kraja,
kjer počiva slavni dirigent s soprogo.
Njegov čut za lepoto pa zaživi v nje-
govih fotografijah, ki nastajajo ob
raziskovanju in potepih po daljni in
bližnji okolici. Tokrat je razstavo po-
imenoval Odsev sončnih žarkov v
letu 2014. V kulturnem programu so
sodelovali učenke in učenec GŠ
Litija in Šmartno. 
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Okoli sveta
Knjižnica Litija vas vabi na potopisno pre-
davanje Andreja Morelja - Okoli sveta.
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Ob dnevu žena in materinskem dnevu bodo stene šmarske knjižnice ponovno
polepšala dela najmlajših umetnikov, ki delujejo v KUD Lila, Litijskem likov-
nem ateljeju. Razstava bo odprta 12. 3. ob 18. uri, v Knjižnici Šmartno. 

Že v Osnovni šoli Prežihovega
Voranca v Ljubljani je urejal šolsko
glasilo Solzice. Od leta 1994 je v
časnikih in revijah Slovenec, Turist,
Delo Reportaže, Delo Dom, Nede-
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Domovinski večer z Igorjem Pirkovičem
V torek, 27. januarja, se je v Knjižnici Šmartno kot pesnik predstavil Igor Pirkovič, znan
televizijski obraz.

Ob branju pesmi iz svojega prvenca, Slovenska pesem, je spregovoril o pome-
nih besed domovina, narodna zavest. Poudaril je, da se Slovenci premalo zave-
damo pomena slovenske pesmi, saj ne sprejmemo zakona, ki bi zaščitil slo-
vensko glasbo in določal njeno predvajanje na radijskih postajah. V kulturnem
programu je nastopil Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji, pod vodstvom
Štefana Vidica. 
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Večer z Vladimirjem Habjanom
Vladimir Habjan, slovenski planinski pisec, urednik, novinar in fotograf, se je rodil 18.
maja 1957 v Ljubljani.  Po izobrazbi je sociolog, dejaven pa je na vseh področjih. Kot pla-
ninski vodnik, alpinist, gorski reševalec, publicist in fotograf.

lo, Fit, Naš Stik, Gea, Planinski vest-
nik, Grif, Sokol objavil več kot 400
člankov s planinsko tematiko. Za
prilogo revije Gea je 1999 pripravil
priročnik Gorništvo. V obdobju
1995-96 je bil urednik planinsko-al-
pinistične rubrike v reviji Turist. Od
leta 2001 je odgovorni urednik
Planinskega vestnika. Zaposlen je
bil v Elesu kot informatik, od leta
2007 pa kot novinar revije elektro-
gospodarstva in spletnega portala.
Napisal je več knjig, planinsko izle-
tniških vodnikov. V zadnjih letih sta
izšli Živeti z gorami (2013), pri knji-
gi Reševanje v gorah (2012) pa je bil
urednik. Vladimir Habjan bo svojo
ljubezen do gora in pisanja predsta-
vil v Knjižnici Litija, 24. 3. ob 19.
uri. Prireditev sodi v sklop prazno-
vanj 110 letnice Planinskega društva
Litija. 

Aleksandra Mavretič
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Mala Lila se predstavi

Vpis predšolskih otrok v vrtec
Ciciban za leto 2015 / 2016

Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji,
Tel.: 01/ 898 73 25, E-pošta: os.smartnovrtec@guest.arnes.si

Obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban dobite v tajništvu šole ali na spletni strani vrtca
(v zavihku Dokumenti):  http://www.os-smartnolitija.si/index.php/dokumenti-vrtec. 

Izpolnjene obrazce pošljite po pošti ali jih oddajte v tajništvu šole od 15. do 31. marca 2015.
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca več kot je prostih mest,

bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Informativni dan bomo v vrtcu Ciciban pričeli 4. marca 2015, ob 17. uri,
kjer si boste skupaj z otrokom ogledali gledališko predstavo. Po njej si boste ogledali prostore

vrtca in dobili želene informacije. Zaključili bomo ob 19. uri. 

VRTEC CICIBAN

Veseli koledniki
Pri Metuljčkih poteka projekt spoznavanja ljudske tradicije skozi vse leto. Prvi od običajev
v koledarskem letu je koledovanje, ki je že skoraj pozabljen. 

V vrtcu Ciciban poteka ta tradicija že peto leto, zato smo še bolj z veseljem od-
krivali pomen koledovanja. Naučili smo se koledniško pesem, izbrali Gašperja,
Miha in Boltežarja ter izdelali sonce in zvezdo, ki sta simbol kolednikov.

Na torek, 6. 1. 2015, smo šli po vrtcu
Ciciban ter od vrat do vrat prinašali
lepe misli za dobro leto. Pot nas je
vodila na Občino Šmartno, mimo
frizerskega salona do Osnovne šole
ter po poti nazaj mimo župnišča.
Povsod so bili veseli našega obiska in
voščil za dobro leto.
Hvala vsem za darove in se vidimo
naslednje leto. Tisti, ki nas niste sre-
čali pa si preberite koledniško
pesem.

VESELI KOLEDNIKI

Čase pregledujemo,
zase koledujemo
in za leto mlado
preobračamo navado:
nič od vas ne prosimo
mi darove nosimo.
Meh za smeh in vrečo sreče,
Ciciban za nami vleče,
ne za hišo zidano,
le za voljo židano.

(Oton Župančič)

Bernarda Smrekar

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

V muzeju
Reka Sava je naša najdaljša reka in življenje in delo naših prednikov je bilo z njo tesno po-
vezano, zato imamo v petem razredu v letnem načrtu raznih dni že nekaj let en dan na-
menjen ogledu Muzeja splavarjenja in rudarstva v Litiji.

Letos smo si zbirke prvič lahko ogledali na dveh lokacijah, v Kulturnem centru
in v novih prostorih Mestnega muzeja. Po muzejskih zbirkah nas je vodila
gospa Helena Hauptman. Ob njenem zanimivem pripovedovanju so se učenci
seznanjali s časi, ko je bila reka Sava še plovna in so bile v Litiji obrti, povezane s
to dejavnostjo, od vrvarn do lesarskih delavnic in gostiln. Spoznavali so tudi

delo v rudniku in si ogledali maketo
topilnice, ki je stala na mestu današ-
nje trgovine Tuš. Take drobne zgod-
bice o prvi čebelarski pravdi, ki je na-
stala zaradi onesnaževanja iz topilni-
škega dimnika, se otrokom za vedno
vtisnejo v spomin in jih znajo poveza-
ti z drugimi dogodki. Seveda pa ni
manjkalo tudi vprašanje, kdaj si bomo
lahko ogledali tudi pravi rudnik. 
Del muzejske zbirke, namenjene
predvsem staremu litijskemu mostu,
nastaja v novih prostorih Mestnega
muzeja. Tu imajo shranjen križ z
Jezusom, ki je stal na starem lesenem
mostu in menda so ga nepridipravi v
tistih časih večkrat vrgli v vodo, pa so
ga prebivalci vedno znova potegnili
ven in ga ponovno postavili na most.
Sedaj je v muzeju na varnem.
Napačno si predstavljate, če mislite,
da muzej enkrat vidiš in vse veš. S po-
močjo ljudi, ki cenijo preteklost, se
muzejske zbirke vedno znova dopol-
njujejo in omogočajo, da spoznavamo
preteklost in če imate mogoče sliko,
na kateri ste vi ali vaš dedek in babica,
ki sta se v mladosti  slikala na litij-
skem mostu, vas v muzeju vljudno
prosijo, da jim jo pokažete in o njej
kaj več poveste. 

Jožica Žurga
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Akcija “Šolar na smuči”
Kar seješ, to žanješ. Tega se zavedajo na Združenju slovenskih žičničarjev in na Smučarski
zvezi Slovenije in da bo njihova »žetev« v prihodnosti čim bolj bogata, je potrebno »seme«
smučanja posejati v mladega človeka... 

Organizirali  so  odlično akcijo »Šolar na smuči« in na smučišča povabili os-
novnošolce petih razredov. Ponudili so jim brezplačne smučarske vozovnice in
strokovno vodenje učencev, ki bodo prvič stopili na smuči. Športni pedagogi

naše šole so se povezali z organiza-
torjem, z ustrezno opremo opremili
učence, ki so to potrebovali in v
torek, 20. januarja, se je dogajal ču-
dovit smučarski dan na Rogli, ki bo
prav vsem, tako izkušenim smučar-
jem kot začetnikom, ostal v lepem
spominu. Jožica Žurga
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Januar v šoli
Januar je bil letos športno obarvan.

Že prvi teden so šestošolci preživeli v
zimski šoli v naravi pri Treh kraljih
na Pohorju. Vreme jim je bilo naklo-
njeno, saj je bilo dovolj snega, da so
lahko osvajali in utrjevali svoje smu-
čarsko znanje. 
Petošolci so se pridružili akciji
Združenja slovenskih žičničarjev in
Smučarske zveze Slovenije z naslo-
vom Šolar na smuči. Cilj akcije je, da
ostane učencem prvi stik z alpskim
smučanjem za vedno v spominu.
Organizatorji so tako ponudili brez-
plačne smučarske vstopnice in stro-
kovno vodenje učencev, ki so prvič
stopili na smuči, naši športni peda-
gogi pa so poskrbeli za potrebno
smučarsko opremo. Vsi učenci so
preživeli nepozaben smučarski dan
na Rogli.
Na zimskem športnem dnevu za
učence od sedmega do devetega ra-
zreda so učenci lahko izbirali med
smučanjem na Rogli, drsanjem na
Kongresnem trgu v Ljubljani in zim-
skim pohodom v okolici Šmartna.
Tudi četrtošolci so se na zimski
športni dan odpravili na drsališče v
centru Ljubljane.
Na šoli je potekalo področno prven-
stvo v nogometu za dečke in deklice.
Pomerile so se ekipe iz devetih os-
novnih šol. Med dečki je 1. mesto
osvojila ekipa OŠ Gradec, ki se je
tako uvrstila v finale. Naši fantje so
zasedli odlično tretje mesto. Ekipa
deklet naše šole pa je osvojila 1.
mesto in se tudi uvrstila v finale. Če-
stitamo!
Učenci, ki obiskujejo program Zdrav
življenjski slog, so obiskali fitnes na
OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri
Stični, kjer so se seznanili z različni-
mi fitnes napravami in jih tudi preiz-

kusili. Zadnjo soboto v mesecu pa so
tudi oni drsali na odprtem drsališču v
Ljubljani.
Prvih pet dni v mesecu so tretješolci
preživeli v CŠOD Fara, kjer so spo-
znavali obmejno področje Fare in
Kostela, se preizkusili v lokostrelstvu
in lončarstvu, preučevali vreme, šli na
nočni pohod, se družili ob športnih
dejavnostih v telovadnici  in v adre-
nalinskem parku, mikroskopirali, po-
stavljali šotore in kurili ogenj ter obi-
skali mejni prehod Petrina, kjer so
spoznali delo obmejnih policistov.
Domov so se vrnili polni novih vti-
sov in doživetij.
Petošolci so obiskali Mestni muzej
Litija, ki se je decembra preseli v
prostore stare Sodnije v Litiji - v ob-
novljene prostore nekdanje OŠ
Litija. Kustosinja ga. Helena
Hauptman jim je predstavila muzej-
ske zbirke in jih tako povedla skozi
preteklost naših krajev.
Tretješolci so tudi v letošnjem šol-
skem letu s svojimi likovnimi izdelki
sodelovali na mednarodnem likov-
nem natečaju Igraj se z mano. Na
natečaj je prispelo 5069 del. Med
njimi so bila izbrana tudi likovna
dela Luke Črčka, Hane Jereb, Zale
Kos in Davida Cizerleta in razsta-
vljena v Cankarjevem domu. Učenci
so se skupaj z učiteljico udeležili pri-
reditve, ki je potekala v organizaciji
Centra Janeza Levca in Društva za
kulturo inkluzije.
Učenci zadnje triade in njihovi starši
so na tradicionalni srednješolski
tržnici, na kateri se je predstavilo 24
srednjih šol, lahko spoznavali razli-
čne srednje šole in njihove programe.

Vanja Adamlje
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Naravoslovni tabor
V ponedeljek, 5. januarja 2015, se je 49 učencev iz tretjega in nekaj četrtošolcev matične
šole Šmartno in podružnične šole Velika Kostrevnica odpeljalo na petdnevno bivanje v
CŠOD, dom Fara, v eno najmanjših občin v Sloveniji, Kostel.

V teh petih dneh, stran od staršev, so
učenci doživeli veliko zanimivega in
se naučili mnogo koristnega za življe-
nje. Predvsem je moral vsak sam po-
skrbeti zase, sobivati s prijatelji, se
prilagajati, se umiti, preobleči, zložiti
obleko, si zavezati čevlje, pravilno
obleči pulover, ne pozabiti na bundo
ali obleči dolge nogavice, ker ga je
sicer zeblo (pa nikoli več tega ni po-
zabil), …
Ob dopoldnevih in popoldnevih so
zelo veliko časa prebili v naravi, kjer
so raziskovali potok Prifarski Jarak in
življenje v njem, glede na živali, ki so
jih našli, so določali čistost vode. Na
travniku ob robu gozda so iskali sledi
gozdnih živali in ugotavljali, čigave so
ter spoznavali rastline v gozdu.
Raziskovali vas Fara in značilno
Kostelsko hišo ter obrežje reke Kolpe.
Eno popoldne preživeli v gozdičku ob
Kolpi, kjer so si postavili šotore, pri-

pravili drva in kurišče, zakurili in si
sami spekli klobase in se tako naučili,
kako preživeti v naravi. Najbolj po-
gumni so si poiskali tudi hrano in jo
preizkušali.
Posebno doživetje je bilo, ko so obi-
skali policiste na mejnem prehodu
Petrina. Spoznali so njihovo delo in
instrumente, ki jih uporabljajo pri
svojem delu na meji.
Z navdušenjem so se udeležili strelja-
nja z lokom ter ter ustvarjali v lončar-
ski delavnici, kjer so spoznali delo
lončarja in izdelovali lončene izdelke.
V domu Fara je najnovejša pridobitev
adrenalinski park za otroke. Nekateri
z navdušenjem, drugi z veliko strahu,
le malo pa takih, ki si tega niso upali,
so se podali na premagovanje ovir vi-
soko nad tlemi. Kar dva dopoldneva
so preživeli nekaj metrov nad tlemi in
še bi, le če bi čas dopuščal.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

8. Mednarodni likovni natečaj
“Igraj se z mano”
Tretješolci OŠ Šmartno so sodelovali na 8. Mednarodnem likovnem natečaju "Igraj se z
mano", v Ljubljani. 

Med 5069 prispelimi likovnimi deli so bili na natečaju izbrana tudi likovna
dela Hane Velagić Jereb in Luke Črčka iz 3.a ter Zale Kos in Davida
Cizerleta iz 3.b razreda. Za nagrado so se v torek, 20.1.2015, udeležili likov-
nega dogodka Cankarjevem domu, ki je potekal pod okriljem Centra Janeza
Levca in Društva za kulturo inkluzije. Ob prijetnih zvokih jazz glasbe so
ustvarjali, se družili ob raznih igrah, skupaj postavili otvoritveno likovno raz-
stavo in prejeli priznanja, prisluhnili koncertu Zlatka z gosti ter si ogledali za-
nimivo kulturno prireditev z naslovom "Kaj sta se zmenila France in Janez".
Druženje s sodelujočimi in pester dan nam bo vsem udeleženim ostal v prijet-
nem spominu.  

Vanja Adamlje

Ob večerih so odšli na nočni sprehod
po Fari, tekmovali v kvizu, slišali
nekaj o preteklem življenju v Kostelu.
Seveda brez zabavnega večera zadnji
večer, doživetje na bivanju ne bi bilo
popolno, s predhodnim lepotičenjem,
nastopom posameznih stanovalcev
sob in plesom ob raznovrstnih lučkah
so zaključili nepozabno doživetje.
V prostem času, ki je prav tako zelo
pomemben, saj se takrat stkejo prav
posebna prijateljstva, doživijo prve
simpatije, naredi mini »zabava«, ki
ostane v spominu še dolgo potem,
piše dnevnik, pripravlja nastop, pre-
gleduje prispelo pošto, igra družabne
igre ali pa preprosto samo »čveka«, za
kar je vedno premalo časa. 
Ob vseh dejavnostih s katerimi so bili
učenci zaposleni od jutra do večera,
tako da ni bilo časa za domotožje.
Zvečer so od utrujenosti kmalu za-
spali in spali mirno vse noči, čeprav so
nekateri mislili, da so bedeli tja do
novega dne.

Kar prehitro je prišel petek, ko so se
dopoldan pomerili še v orientacij-
skem teku, sami pripravili kovčke, in
se v spremstvu učiteljic Darje, Jerneje,
Manje in Polone, vsi veseli, zdravi in
polni nepozabnih doživetij ter novih
znanj vrnili v domov.

Polona Zagorc, prof.

OSNOVNA ŠOLA LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Vikend seminar  
Zveza Sožitje jih je presenetila z možnostjo izvedbe drugega vikend seminarja v letu 2014.
To ponudbo so takoj izkoristili na že preizkušeni lokaciji. Ob koncu vikend seminarja  je člani-
ca društva dejala: » To je bilo zame najlepše novoletno darilo.«

Tokratnega druženja se je udeležilo
57 članov, staršev, skrbnikov in pro-
stovoljcev. V petek, 5. decembra 2014,
so se odpravili na pot z avtobusom,
precejšen delež udeležencev pa se je
pripeljal z avtomobili. Po namestitvi v
sobe, so jim uslužbenci hotela pripra-
vili sprejem s pozdravnim napitkom,
kjer so jih seznanili s prostorskimi
plani za dejavnosti društva in z boga-
to ponudbo njihovih hotelskih uslug
v času bivanja v hotelu.

Sledila je okusna in pestra samopo-
strežna večerja, kjer se je našlo nekaj
za vsak okus. V prijetnem vzdušju se
je nato odvijal  spoznavni večer, kjer
ni manjkalo pohvalnih besed in zado-
voljstva glede dosedanjega delovanja
Društva Sožitje Litija in Šmartno,
novih idej in seveda že standardne za-
skrbljenosti in upov glede gradnje
Varstveno delovnega centra v Litiji.
Konstruktiven večer so zaključili s
plesom v kavarni. Drugi večer so se

udeležili plesa v kavarni hotela, prese-
nečenje pa je bil tudi Predstava
Folklorne skupine Laško in velika
torta, ki so jo pripravili kot presene-
čenje.Za starše so pripravili tri preda-
vanja z naslovom Odnosi v naših
družinah, Pravice iz javnih sredstev in
Samostojnost naših otrok.
Udeleženci so aktivno sodelovali v ra-
zgovorih in številnim vprašanjem kar
ni bilo konca. Med tem so potekale
zaposlitvene delavnice za osebe z
motnjami v duševnem razvoju.
Likovno delavnico sta kot že tradi-
cionalno vodila Pavel in Marija
Smolej, pomagala pa jima je Slavi
Celestina.
Ustvarjalci so nastale izdelke pono-
sno pokazali na razstavi. Fitnes de-
lavnica pod vodstvom Alenke
Vidgaj in s pomočjo Polone Baš
Jere je potekala v fitnes centru in
udeleženci so neizmerno uživali.
Možnost plavanja je privabila šte-
vilne v bazen, kjer so se naužili vode
pod vodstvom Saše Šeško in še šti-
rih prostovoljcev.
Udeleženci so imeli med usmerje-
nim programom vikend seminarja
tudi čas zase, ki so ga preživeli v ba-
zenu, na klepetu s prijatelji ali na
sprehodu po parku. V hotelu so pri-
pravili bogat spremljevalni program,
ki ga je obarval Miklavž. Sami pa so
si dogajanje in odnose popestrili z
igro Skriti prijatelj.

Marjeta Mlakar-Agrež
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Dobrodelnost in novoletni nastop 
V predprazničnih dneh, je tudi na Podružnici s prilagojenim programom čas za hip tekel po-
časneje. Učenci in učitelji so se ozirali nazaj na prehojeno pot v iztekajočem se letu, se veseli-
li uspehov in skušali pozabiti vse slabo. Leto, ki se je izteklo je bilo za njih še posebej pomem-
bno. Uresničila se jim je velika želja, saj so 1.septembra vstopili v čisto novo šolo.

Že tradicionalno so v mesecu decembru učenci in učitelji pripravili novoletni
nastop za starše. Udeležili so se ga tudi njihovi zvesti donatorji. Z nastopom
so se jim učenci tako na skromen način zahvalili za njihovo dobroto. Ogledali
so si ga predstavniki Rdečega križa Litija, ki učence obiščejo pred vsakim
novim letom in jih obdarujejo. Pridružil se jim je tudi predsednik Zavoda

Levstikova pot g. Rudi Bregar.
Sredstva zbrana v nekaterih podjet-
jih in med domačini ob Levstikovi
poti so že drugo leto namenili
Podružnici s prilagojenim progra-
mom, za pomoč otrokom iz socialno
ogroženih družin. Novoletni nastop
so učenci pripravili tudi za dijake
Gimnazije Litija, ki so v decembru
ponovno izvedli dobrodelno akcijo
in zbrali igrače ter živila za najbolj
ogrožene družine.
Res je, da si dobre čase naredimo
lahko sami- s srcem in dobroto.  Le
dobri ljudje delajo dobre čase, če se
imajo radi in če se najde čas za prija-
zno besedo. Učenci so ob koncu za-
želeli vsem prisotnim naj jim v
novem letu ne zmanjka idej in pogu-
ma, da tudi sami uresničijo svoje
sanje.

Alenka Vidgaj

GIMNAZIJA LITIJA

Air Gimnazija Litija
20. januarja smo na Gimnaziji Litija izvedli drugo tekmovanje v izdelovanju in spuščanju
papirnatih letal. Tokrat se je tekmovanja udeležilo le 9 dijakov, ki so bili na tekmovanje
bolje pripravljeni kot lani, tako da so bile dolžine letov in časi, ki so jih letala preživela v
zraku, daljši – kar nekaj letalom je uspelo preleteti šolsko telovadnico; opazovanje jadra-
nja nekaterih papirnatih plovil je bilo še prav poseben užitek.

Tekmovalci so se pomerili v treh tekmovalnih disciplinah: čas poleta, dolžina
poleta in natančnost mesta pristanka letala. Za izvedbo tekmovalnega dela je
skrbelo 5 dijakov četrtega letnika, ki so skrbno nadzorovali, merili in beležili.
V vsaki tekmovalni kategoriji so imeli tekmovalci dva poskusa – za končni
razpored se je upošteval boljši. Dobitniki nagradnega leta z letalom arhitekta
in pilota Marjana Leskovarja so: 
1. mesto: Luka Stegenšek, 3. a,
2. mesto: Rok Sonc, 3. b,
3. mesto: Luka Železnik, 3. a.
Vsi dijaki, ki so se tekmovanja udeležili, so dobili nagrado tudi v redovalnico
in pribitek pri pisnem ocenjevanju znanja.

Damjan Štrus, prof.

Na tekmovanje smo se začeli pripravljati že oktobra. Snovali smo ideje, ki
smo jih dva meseca nadgrajevali, preizkušali, izboljševali, opuščali in menjali.
Za izdelavo sefa je skrbel Rok Sonc, za organizacijske zadolžitve in izpolnje-
vanje vse dokumentacije, ki smo jo morali pošiljati organizatorjem, Hiši ek-
sperimentov, je skrbel kapetan naše ekipe, Luka Stegenšek, za raziskovanje,
preizkušanje, sestavljanje in izdelovanje posameznih delov sefa pa Tomaž
Zupan, Luka Železnik, Anže Mihelčič in Anže Malis. Skoraj vse delo smo
opravili sami, a moram priznati, da nam brez pomoči laboranta Branka
Koprivnikarja in mentorja Damjana Štrusa ne bi uspelo. 
V Novi Gorici smo zasedli peto mesto in z rezultatom smo zadovoljni. Kako
dobro je bil naš sef pripravljen, kaže podatek, da ga nobeni ekipi »vlomilcev«
ni uspelo odpreti, medtem ko je naša skupina vdrla v dva od treh sefov, v kate-
re smo na državnem tekmovanju vlamljali. Za naslednje leto smo pripravljeni
že z novimi idejami in pričakujemo še boljšo uvrstitev.

Anže Mihelčič, 3. b

GIMNAZIJA LITIJA

Videli, premislili in odklenili
Konec januarja smo se v Novi Gorici udeležili 1. državnega tekmovanja v odpiranju fizikal-
nih sefov. Naša naloga je bila izdelati sef, ki ga odpre pravilna rešitev zaporedja različnih
fizikalnih ugank. 

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO V. ŠTANGA

Turnir v
balinanju
Proti koncu starega leta, 27 decembra
2014, smo člani KŠD Velika Štanga,  organi-
zirali božično-novoletni turnir v balinanju.

Kljub hladnemu vremenu, saj je ter-
mometer kazal kar dve stopinji pod
ničlo, je nastopilo šest ekip. In sicer:
DU Litija, ŠD Golišče, Old boys
Hrastnik, DU Zalog ter prva in
druga ekipa domačega KŠD društva. 
Proti strupeno hladnemu vremenu
smo se borili s kuhanim vinom, bo-
rovničkami ter toplo hrano iz kotla,
katero je skuhal Skubic Janko. Da
nam ni nam kateri od igralcev ali
gledalcev zmrznil, smo zakurili še
dva ognja, kjer se je lahko bodisi po-
grel ali odtajal. V veliko čast smo si
šteli tudi obisk šmarskega župana g.
Rajka Meserka. 
Ob vse splošnem zadovoljstvu ter
prepričanju, da je ta prireditev zade-
tek v polno, smo si obljubili, da se
ponovno snidemo decembra 2015,
na božično-novoletnem turnirju v
balinanju.
Ob koncu naj še omenim  tri naj-
boljše zmagovalne ekipe:
1. Ekipa KŠD Velika Štanga
2. DU Litija
3. DU Zalog

Vse zainteresirane za najem
brunarice v športnem parku Komun, ali

dvorane v kulturnem domu Velika Štanga
obveščamo, da si lako rezervirajo termine.

•
Informacije in rezervacije:

Za  najem brunarice: 041 274 211
Za najem dvorane: 031 351 579

Športno kulturno društvo Velika Štanga

Pod Kamplovim hribom, konkretno
v športnem parku Komun, je vedno-
prijetno. Navkljub mrazu in trenut-
no slabemu vremenu, naj ostane tako
še naprej, kajti druženje naredi člo-
veka veselega prijaznega in sprošče-
nega do sočloveka.

Marjan Lukančič

TEAKWONDO

TDK pokal Ivančna Gorica
Najbližje tekmovanje Taekwondo kluba Šmartno-Litija je pokal Ivančna Gorica, katerega
organizira klub Kang, pod okriljem Tomaža Zakrajška, s katerim sodelujemo že vrsto let in
katerega smo za tako vrsto tekmovanja navdušili tudi mi. Naš klub se je tekmovanja ude-
ležil z osmimi tekmovalci.

Najbližje tekmovanje Taekwondo
kluba Šmartno-Litija je pokal
Ivančna Gorica, katerega organizira
klub Kang, pod okriljem Tomaža
Zakrajška, s katerim sodelujemo že
vrsto let in katerega smo za tako
vrsto tekmovanja navdušili tudi mi.
Naš klub se je tekmovanja udeležil z
osmimi tekmovalci.
Omeniti je potrebno, da je tokrat
Domen Pirc zadnjič v svojem življe-
nju tekmoval v kategoriji juniorji -
68kg, njegov brat pa zadnjič v kate-
goriji kadeti - 49 kg. To tekmovanje
je bilo polno čustev, saj smo se veseli-
li zadnjih nastopov Tadeja ter
Domna Pirc ter seveda nastopov
ostalih naših bolj ali manj izkušenih

tekmovalcev.  Tadej je še zadnjič med
kadeti osvojil 1. mesto. Svojo kvalite-
to je že pokazal na G-rang tekmova-
nju Croatia Open, kjer je tudi takrat
osvojil prvo mesto.
Prav zaradi tega je bil eden izmed
bolj opaženih tekmovalcev tega tur-
nirja. Njegov brat Domen ni zaosta-
jal, tudi njega je to zadnje tekmova-
nje med mladinci vpisalo med dobit-
nike zlate medalje, z razliko da je
imel še dodatno borbo z albanskim
tekmovalcem iz Kosova, katerega se
je na povabilo organizatorja ter al-
banskega trenerja po posvetovanju z
domačim trenerjem, tudi z veseljem
odzval. Ta borba je bila verjetno med
najbolj gledanimi na turnirju, in mi

smo se tega še toliko bolj veselili, saj
je Domen borbo zaključil predčasno
v 2. rundi. Svojega rezultata se je
verjetno najbolj razveselil najmlajši
med našimi tekmovalci Taj Cerar, saj
je med mlajšimi kadeti v svoji kate-
goriji osvojil 1. mesto.
Med začetnicami je tokrat presene-
tila Pia Smrekar ter med nižjimi pa-
sovi tudi ona odnesla zlato medaljo,
Sara Rozina pa je kot na eni izmed
tekem predhodno, zopet osvojila 2.
mesto. Na tretjem mestu sta zaklju-
čila Luka Bajc in Aleksandra
Rozina.
Na tekmovanju je še sodeloval Luka
Lokar, ki pa se še uvaja v ta tekmo-
valni šport in mu je bilo to ena
izmed dobrih izkušenj za naslednja
tekmovanja.

Trener Franci Šircelj je bil vesel za-
ključka sezone 2014, saj so mu bili
poplačani vsi treningi, ki jih je opra-
vil s tekmovalci in se že veseli na-
slednjih tekmovanj.

Janja Repina
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www.kosarkaskiklub-litija.net

www.wtf-taekwondo.si

Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !
Svoje prispevke in fotografije o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakdanjega življenja,
nam lahko vsakodnevno pošiljate naš e - naslov: martinov.glas@siol.com.

Za tiskan izvod Mg, je potrebno prispevke poslati najkasneje do 25. FEBRUARJA 2015
Nudimo vam objavo osmrtnic, zahval ali spominov. Oglaševanje za podjetja, samostojne podjetnike,
društva in posameznike. Cena zakupa oglasnega prostora: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV.
Informacije: Uredništvo Martinov glas, telefon: (01) 899 02 82 ali GSM: 040 996 404

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ - ŠMARTNO

V februarju nadaljevanje sezone
Članska ekipa se je po novem letu zbrala 7. januarja, še vedno nekompletna zaradi števil-
nih poškodb, ki so na koncu tudi določale o prvem domačem porazu v decembru. Seznam
poškodovanih je bil na zadnji tekmi najdaljši, odsoten je bil tudi kapetan Aleš Šmejc. 

Priprave na nadaljevanje sezone so v polnem teku, veliko poudarka je tudi o sa-
naciji čimveč poškodb. Nekatere igralce čakajo še dodatni pregledi, ultrazovki in
magnetne resonance. Več o resnosti poškodb in odsotnosti bo znano v nasled-
njih dneh. V mesecu januarju je članska ekipa planirala štiri pripravljalne tekme,
odigrala pa je le dve. Žal nam je poleg bolezni zagodlo še vreme, tako da so v
zadnjem tednu januarja odpadli dve tekmi proti RK Trimo Trebnje in RD
Urbanscape Loka.
Odigrani pa sta bili dve tekmi, ekipa je dosegla eno zmago in doživela en poraz.
RK Grosuplje – RD Herz Šmartno 34:40 (15:22)
Strelci za Herz Šmartno: Močnik 8, Šmejc 6, Urban Poglajen 5, Luka Poglajen
in Ribarič po 4, Avsec in Sadar po 3, Cestnik, Justin in Zakonšek po 2 ter Žižek
1 zadetek; Igrala sta še: Kukovica in Muratovič.
HC Linz AG – RD Herz Šmartno 35:25 (16:12)
Strelci za Herz Šmartno: Avsec 8, Močnik in Sadar po 5, Luka Poglajen in
Šmejc po 3 ter Urban Poglajen 1 zadetek; Igrali so še: Pregelj, Cestnik, Ribarič,
Žižek, Tilen in Tom Virant, Muratovič in Kukovica.

S februarjem se tako nadaljuje državno prvenstvo v rokometu v 1.B državni ro-
kometni ligi. Do konca je še 14 tekem, cilji ekipe pa kljub težavam ostajajo ne-
spremenjene, uvrstitem med prve štiri ekipe. Prvi dve domači tekmi bosta na
sporedu 7.2. in 20.2., nasprotnika pa sta ŠD Mokerc IG in RD Moškanjci
Gorišnica.

S tekmami nadaljujejo tudi mlajše selekcije. Mladinci igrajo v 2. DRL v finalni
skupini od 7. do 12. mesta in so začeli zelo dobro. Vknjižili so dve zmagi, doma
proti RK Velika Nedelja Carrera Optyl z rezultatom 37:35, ter na gostovanju v
Izoli proti RD Istrabenz plini Izola s kar 14:39. V ligi nastopajo še ekipe RK
Cerklje, RK Grosuplje in RK SVIŠ Ivančna Gorica. V polfinalni ligi nastopajo
kadeti in starejši dečki A. Kadeti se borijo vsako tekmo, vendar še niso uspeli
zmagati, moramo pa poudariti, da je ta liga izredno močna. Prav tako so kadeti
oslabljeni, saj za njih ne nastopa več Andraž Justin, ki igra za ekipo RD
Urbanscape Loka. Starejši dečki A pa kažejo vedno boljše predstave, ter so do-
segli že eno zmago, premagali so RK Slovenj Gradec 2011 z rezultatom 31:21.
Pri mlajših dečkih A in B še čakamo končni razplet, mlajši dečki A so že uvrš-
čeni v polfinalno ligo, medtem ko bodo mlajši dečki B igrali kvalifikacijski tur-
nir. Vsekakor pohvala vsem trenerjem za dobro delo vseh ekip.
V imenu društva vas vabimo, da si ogledate tekme 1.B lige v domači Dvorani
Pungrt ter tudi kakšno v gosteh. Hvala navijaški skupini KROKARJI, ki nas
tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih! Seveda vas vabimo tudi na
tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu skoraj vsak vikend. Vse bralce tudi vabi-
mo, da si ogledate našo novo internetno stran: www.rdherzsmartno.si,
ter seveda našo Facebook stran:  www.facebook.com/Rokomet.Smartno in
Twitter stran http://twitter.com/#!/rdsmartnoherz, kjer lahko spremljate veliko
zanimivih novičk, fotografij ipd. 

Aleš Hauptman

TEAKWONDO

16. Jastreb open
Taekwondo klub Jastreb je eden izmed največjih ter najbolj znanih klubov, zato ni prese-
netljivo, da se tekmovanja pod njihovem okriljem udeleži veliko klubov iz kar nekaj držav.

Taekwondo klub Šmartno – Litija se
tega turnirja udeležuje že kar nekaj
let zapored.
Letos se ga je udeležilo 5 bolj pri-
pravljenih borcev, nekaj jih je bilo
odsotnih zaradi bolezni.
V ospredju velja omeniti Domna ter
Tadeja Pirc, ki sta vsak s po tremi
zmagami prepričljivo osvojila 1.
mesto. Tokrat je vreden vse pohvale
tudi 2. mesto Sare Rozina, saj vemo
da nastopa v eni izmed najmočnejših
ženskih mladinskih kategorijah.
Za mlajšo sestro Aleksandro Rozina
ter Taja Cerarja pa so bili nasprotni-
ki žal premočni, zato sta posledično
tekmovanje zaključila v prvem
krogu, vendar z eno izkušnjo več bo-
gatejša za naslednja tekmovanja. 

Janja Repina

TEAKWONDO

Uspešni tudi najmlajši
teakwondoisti
Prvo nedeljo v decembru, 7.12.2014 je v Zagrebu potekalo tradicionalno 21. mednarodno
tekmovanje Nikola poomsae open in 10. Ban Keglevič festival. Prvi je bil namenjen tekmo-
vanju v tehniki v standardnih kategorija, drugi pa predvsem začetnikom in najmlajšim.

Oba pa sta potekala v spomin na
pokojnega g. Nikolo Pečka, velikega
mojstra, nosilca črnega pasu 8.dan,
začetnika taekwondoja na hrvaškem,
ki nas je zapustil letošnjo poletje.
Barve Slovenije so poleg dveh tek-
movalcev s sosednjega kluba pred-
stavljali tekmovalci domačega kluba
Šmartno Litija v najmlajši zasedbi
doslej in zabeležili naslednje rezulta-
te. Kot prva je nastopila Glorija Baš,
v kategoriji deklice 7-8 let in zasedla

odlično 2.mesto. V kategoriji dečkov,
7-8 let sta uspeh dopolnila še Jure
Virant s srebrno medaljo in Maj
Mohar z bronasto medaljo. Za vse tri
nastopajoče je bilo to prvo tekmova-
nje, ki so se ga udeležili! Ekipni
uspeh je dopolnil še trener Rok
Mohar, ki je nastopil v kategoriji
črnih pasov, do 40 let, in z minimal-
no razliko osvojil srebrno medaljo.
Boljši je bil le korejski tekmovalec, ki
zastopa hrvaški klub.

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

1. turnir košarkaric KK Litije v
kategoriji U11
Po 23 – ih letih se je v Športni dvorani Litija odigral turnir mlajših selekcij košarkaric v
kategoriji U 11. Na turnirju so nastopale ekipe iz KK Litija, ŽKK Ježica in ŽKK Domžale.

Domačinke so se na prvi tekmi pomerile z vrstnicami iz Domžal. Po uvodnih
minutah so premagale tremo in dobro zaigrale tako v napadu in obrambi ter
se dobro kosale s starejšimi igralkami iz Domžal.

Skupek vseh odličij je v skupnem se-
števku zadoščal, da je ekipa zasedla
še odlično 5. mesto v klubski razvr-
stitvi in prejela pokal.

Rok Mohar

Na koncu jim je zmanjkalo moči in
Domžalčanke so slavile zmago, ven-
dar so domačinke pustile dober vtis
in z nekaterimi akcijami požele
aplavz gledalcev.
V drugi tekmi so se pomerile igralke
ŽKK Ježica in ŽKK Domžale.
Ljubljančanke so svoje nasprotnice
premagale z visokimkončnim  rezul-
tatom  95 :  16.
Sledila je tekma domačink z ŽKK
Ježica. Tudi drugo tekmo so
Litijanke izgubile, vendar so se tudi
tokrat dobro borile. V prvi četrtini
so dobro sledile Ljubljančankam in
pridno polnile koš, tako da se je prva
četrtina končala z rezultatom 29 :
16, v drugi četrtini pa popolnoma
zaustavile gostije, ki so v tej četrtini
dosegle le štiri točke. V drugem pol-
času pa je do izraza prišla kvaliteta
gostij, ki so na koncu zmagale z re-
zultatom 72 : 17.
Rezultati:
KK Litija : ŽKK Domžale  29 : 47 
ŽKK Domžale : ŽKK Ježica 16 : 95
KK Litija : ŽKK Ježica  17 : 72

Košarkarski klub Litija Izvajamo sečnjo in spravilo lesaIzvajamo sečnjo in spravilo lesa
ter podiranje in obrezovanje v naseljih v vseh situacijah.
Po dogovoru možen tudi odkup lesa in odkup na panju.

Gozdarstvo in višinska dela Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače

Tel.: 041 244 274,  e - pošta: zunterprimoz@gmail.com

Nekateri nekdanji šmarski rokometaši so v tem športu še vedno prisotni. Tokrat v
vlogi navijačev naše državne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Qatarju.

Foto: S. Femec

BREZ NJIH NI ŠPORTA...


