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NAPOVEDUJEMO

12. pohod po Jablaniški dolini
Društvo za razvoj podeželja LAZ vabi na 12. tradicionalni pohod po Jablaniški poti, ki je letos
28. marca, izjemoma teden dni prej, saj je prva sobota v aprilu velikonočna.

Iz Litije bo organiziran avtobusni prevoz.  Izpred železniške postaje ob 7.55 uri,
avtobusna postaja pri Šparu ob 8.00 uri. Cena enosmerne karte je 1 €. Povratek
iz Gradišča ob 15.00 uri. 
Vljudno vabljeni.

Za več informacij si oglejte: www.laz.si, telefon : 070 303 321

Likovne delavnice z Barbi in Tino Petek 20.3. 17.00 MC Litija

Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena petek 20.3. 18.30 Dvorana na polšniku

Regijsko srečanje tamburašev sobota 21.3. 18.00 Kulturni dom Šmartno

Gledališka predstava: premiera: kratko in jedrnato sobota 21.3. 20.00 Kulturni center Litija

Izredni teater (Tombas)

Potopis: Tanzanija Katie O'Hara Torek 24.2. 18.00 MC Litija

Ura pravljic torek 24.3. 18.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic četrtek 26.3. 16.00 Knjižnica Gabrovka

ABONMA: Kratko in jedernato četrtek 26.3. 19.30 Kulturni center Litija

Izredni teater (Tombas)

Literarno planinski večer: Vladimir Habjan torek 24. 3. 19.00 Knjižnica Litija

urednik Planinskega vestnika, novinar, pisatelj – ob 110. letnici PD Litija

Materinski dan petek 27.3. 19.00 Šmartno

Jablaniški pohod sobota 28.3. 7.00 Po obronkih Jablaniške doline

Otroška matineja: Fredi , velikonočni piščanček sobota 28.3. 10.00 Kulturni center Litija

Grajska zeliščarska delavnica: Čemaž nedelja 29.3. 15.00 grad Bogenšperk

Približevanja: Igor Samobor ponedeljek 30.3. 19.00 Kulturni center Litija

Odprtje grafične razstave četrtek 9.4. 18.00 grad Bogenšperk

Karel Zelenko -  Iz zakladnice grafik

Letni koncert Tamburaškega orkestra Šmartno sobota 11.4. 19.00 Kulturni dom Šmartno

KONCERT PROSVETNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO

Praznujmo skupaj
Na predvečer Slovenskega kulturnega praznika - Prešernovega dne, so člani Šmarskega
Prosvetnega društva priredili prijeten koncert, domačih Slovenskih in ljudskih pesmi.

V nadaljevanju so nastopili naši
najmlajši – Otroški zborček Žvrgo-
levčki pod vodstvom Tanje Grže.
Otroško veselje, preprostost in igri-
vost, so le nekatere vrline članov
zbora, ki vsako leto presenetijo mate-
re ob njihovem prazniku, pripravijo
program ob obisku Sv. Miklavža,
vmes pa prepevajo enkrat mesečno
tudi pri sv. maši,… Žvrgolevčki pa
niso samo pevci, pač pa so nekateri
tudi instrumentalisti, ki igrajo na ki-
tari, saksofonu, klavirju, flavti in violi-
ni, ter si tako še kako polepšajo na-
stop. Sestre Hostnik so se nam kot
Komorni tercet predstavile na klavir-
ju, flavti in violini. Konec večera so
nam polepšali še člani mešanega pev-
skega zbora sv. Martina. Marjanca
Vidic zbor na orglah spremlja že 25
let, zadnja 3 leta pa ga tudi vodi.
Prepevajo redno ob nedeljah zjutraj
pri sv. mašah, udeležujejo pa se tudi
raznih revij in drugih prireditev.  
Ta večer je govorila predvsem lepa
Slovenska in ljudska pesem, katere je
povezovala s podrobnostmi iz časa po
pesnikovi smrti Martina Benedičič.
Ob videnem in slišanem se nam za
obstoj in prenos bogatega kulturnega
izročila ni bati, le srce in ušesa mora-
mo imeti nanj naravnane. 

V kulturnem programu so najprej nastopili Fantje od Fare, ki ga vodi Rudi
Vidic. Kot sami pravijo jim ni vseeno, da lepa Slovenska ljudska pesem počasi
umira, zato jo še toliko rajši prepevajo in nam jo vsakokrat predstavijo z iskreno
željo po njenem obstoju. 

Koncert MePZ Zvon z gosti
V dvorani Kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji, je bil v soboto, 21.februarja, koncert
mešanega pevskega zbora Zvon skupaj z gosti.

Prijeten glasbeno obarvan večer so
odprli člani zbora Zvon, pod vod-
stvom Marije Celestina. Zbor Zvon je
drugi najstarejši  zbor na Slovenskih
tleh, saj deluje častitljivih 125 let. Po
nekaj čutno izvedenih pesmih so oder
prepustili svojim glasbenim gostom;
Moškemu pevskemu zboru Obrtnik
iz Lenarta, pod vodstvom Vesne
Breznik. Delujejo že 33 let, s svojimi
nastopi pa sodelujejo na raznih revi-
jah, kulturnih prireditvah doma, pa
tudi v tujini. Za njih najlepša nagrada
je polna dvorana in iskren aplavz pu-
blike. Nekaj let  je že minilo, odkar je
zbor Zvon gostoval pri njih, letos pa
so jih povabili na povratni obisk, da se
predstavijo tudi v našem kraju. Nanj
so se odzvali z velikim veseljem in še
toliko bolj z razlogom, saj je član
zbora Obrtnik tudi naš rojak g. Franci
Meke. Zbor se je predstavil s pesmimi
kot so Moj dom, Slovenske Gorice,
Karlinca Štemana, Šopek rož in
druge, obenem pa smo izvedli tudi
nekaj geografskih podatkov od kjer
prihaja zbor Obrtnik, ter tudi kakšno
zanimivost o zboru samem.

Za njimi so se vrnili na oder člani
zbora Zvon; Lastovki v slovo, Tancuj,
Tancuj, Jaz bi pa cigajnar bil,
Pastirček, Ave Verum Corpus, Šmar-
ska vas so le nekatere pesmi, ki so jih
uvrstili na repertoar ta večer. Medse
so tudi tokrat povabili domače instru-
mentaliste, ki so jih ta večer spremljali
pri nekaterih pesmih, ter plesna para
Folklorne skupine Javorje, ki sta svoj-
stveno popestrila večer.
Ta večer je bil namenjen predvsem
lepi pesmi obeh zborov, kakor tudi iz-
brani vezni besedi, za katero je poskr-
bela napovedovalka Maja Toplak
Primc. Dvorana Kulturnega doma v
Šmartnem je bila ta večer polna obi-
skovalcev od blizu in daleč, dogodka
pa sta se udeležila tudi Šmarski župan
g. Rajko Meserko in ga. Karmen
Sadar iz Občinske uprave. Med bese-
dami zahvale predsednika zbora
Zvon g. Milana Klančnika je bilo sli-
šati tudi, da jih čaka pestro in delavno
leto. Glede na videno in slišano pa se
ni bati, da leto ne bo tudi uspešno, saj
jim iz srca to tudi želimo.

Uroš Pušnik

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Dober obisk na
predavanjih in
delavnicah
Društvo za razvoj podeželja Laz iz
Jablaniške doline je v jesensko-zimski sezo-
ni 2014/15 organiziralo pet delavnic oz.
predavanj, ki so jih vodili strokovnjaki iz ra-
zličnih področji.

Naslovi delavnic oz. predavanj so bili:
• Nasveti za vrtnarjenje in perma-
kulturo; 
• Izdelovanje mazil, tinktur, krem in
zelišč, začimbe v kulinariki;
• Spoznavanje, nabiranje in shranje-
vanje zelišč, priprava čajnih mešanic; 
• Doseganje ravnovesja s prehranje-
vanjem na osnovi polarnosti; 
• Izbira, sejanje, presajanje in vzdrže-
vanje rastlin.

V gostilni Pustov mlin, kjer so pote-
kala predavanja je bilo v povprečju
46 udeležencev, kar je pokazatelj, da
se ljudje zanimajo za zgoraj omenje-
ne teme. Predavanja so bila za vse
udeležence brezplačna, saj program
sofinancira Občina Šmartno pri
Litiji. Na podlagi dobrih izkušenj,
bo društvo predavanja organiziralo
tudi v naslednjem šolskem letu
2015/16, zato so dobrodošli predlogi
za teme predavanj, ki jih lahko spo-
ročite na društveni e-naslov: dru-
stvo.laz@gmail.com. V mesecu maju
bo Društvo LAZ organiziralo stro-
kovno ekskurzijo s področja perma-
kulture in biodinamike. Podrobnosti
sledijo v naslednji številki in na sple-
tni strani www.laz.si.

Pot je označena in vodi po obronkih Jablaniške doline, dolžina je 15 km. Prijava
in pogostitev  pohodnikov je med 7. in 10. pri gasilskem domu v Zgornji
Jablanici (290 mnv). Na polovici poti v zaselku Dolgo Brdo (753 mnv) je kon-
trolna točka. Skupen zaključek pohoda v vasi Gradišče pri Litiji je s kulturnim
programom ob 13:30 uri, druženje je do večera. V Domačiji spominov v
Gradišču pri Litiji bo na ogled nova razstava iz bogate Samčeve dediščine.
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V marcu in aprilu bodo potekala še zadnja 
obsežnejša dela na kanalizacijskem siste-
mu, ki se izvajajo v cestnem telesu regio-
nalne ceste R2 416. Dela se bodo izvajala 
na območju Ustja od zemljišča, na katerem 
je bilo pred leti urejeno zunanje skladišče 
podjetja Jernej d.o.o., do  križišča pri spo-
meniku v Šmartnem pri Litiji, v razdalji cca. 
220 m. V tem času bo del regionalne ceste 
R2 416 popolnoma zaprt. 

V prvi polovici letošnjega leta se bo priče-
lo poskusno obratovanje Centralne čistilne 
naprave Litija–Šmartno. Odločba o posku-
snem obratovanju je v pridobivanju. Do 
konca leta 2015 se pričakuje obvezna pri-
ključitev vseh objektov na območju naselja 
Šmartno pri Litiji.   

Več na: www.cista-sava.si.

Gradnja na kanalizacijskem sistemu se počasi zaključuje

7. FINANČNE DOLOČBE 
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki
oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izvajajo
mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči
lahko poveča za 10%;
• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.

8. DODATNA MERILA ZA OCENJEVANJE
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno
pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev
proračunskih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.

10. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 21.4.2015.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporo-
čeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOŽBE V
KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2015", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji.

11. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-
litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Datum: 25.2.2015 Župan občine Šmartno pri Litiji
Številka: 321-02/2015 Rajko Meserko l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2015 (Uradni list RS, št. 98/14, 8/15) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdobje

2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) objavlja naslednji

Javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev

za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2015

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospo-
darstva za leto 2015 v okvirni višini do 8.000 EUR iz proračunske postavke 11214209
»Finančne pomoči kmetijstvu«.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in
izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo
na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
- nakup in postavitev mrež proti toči.
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene div-
jadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za 
dobro počutje živali.

3. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva  - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kme-
tijske površine v občini Šmartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem
javnem razpisu.

4. OMEJITVE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2015, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne
podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in
ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

6. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na 

naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v 
primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva 
davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 
ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma 
sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in vete
rinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh 
zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri

tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Posvet
predsednikov in
tajnikov KORK
V nedeljo, 1. februarja 2015, je v
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli
Rtič,  potekal posvet predsednikov   in bla-
gajnikov krajevnih organizacij RK Litija.

Seznanili smo se s programom dela
za leto 2015  in poročilom nadzor-
nega odbora  OZRK Litija.
Pozdravili smo tudi nove  članice
KO RK Breg in  KORK  Litija ter
jim zaželeli uspešno delo.
Posveta se je udeležilo 35 članov iz
posameznih krajevnih organizacij.

Krvodajalstvo po katerem je naša or-
ganizacija najbolj prepoznavna,
ostaja še naprej eno izmed uspešnej-
ših programov RK, saj bomo tudi v
letu 2015 izvajali aktivnosti, ki bodo
transfuzijski službi ter slovenskemu
zdravstvu omogočilo normalno izva-
janje operativnih programov. 
Tudi v letu 2015 si bomo na področ-
ju krvodajalstva kot prioritetne nalo-
ge zadali predvsem ohranjanje nače-
la samozadostnosti pri oskrbi s krvjo
v Republiki Sloveniji. Temeljne na-
loge bodo še naprej ostajale motivi-
ranje krvodajalcev, pridobivanje
novih krvodajalcev, ohranjanje ob-
stoječega jedra krvodajalcev, organi-
zacija krvodajalskih akcij in nemote-
na preskrbo slovenskih bolnikov s
krvjo. Z dodatnimi aktivnostmi
preko KORK in aktivov RK v go-
spodarskih družbah in podjetjih si
bomo prizadevali, da v letu 2015 pri-
dobimo nove darovalce krvi. V letu
2015 bomo v Litiji organizirali tri
redne krvodajalske akcije, predvido-
ma v  marcu, juliju in novembru. 
Prizadevali se bomo za seznanjanje
javnosti o možnosti avtotransfuzije
kot o varnem načinu zdravljenja z
lastno krvjo. 
Z uporabo gradiv, ki jih izdaja RKS
(zloženke, plakati…) bomo še naprej
seznanjali javnost o pomenu zdrave-
ga, varnega in prostovoljnega krvo-
dajalstva s ciljem krepitve programa
pri izvajanju krvodajalskih akcij. 

V letu 2014 smo bili  uspešni, saj  je
kar 960 krvodajalcev darovalo  kri.
Hvala vsem.

Danica Svršina

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Krvodajalstvo
RKS - OZ kot javno pooblastilo poleg osta-
lih  opravlja naslednjo nalogo - izvaja akci-
je za pridobivanje krvodajalcev in organi-
zira krvodajalske akcije.

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR. 
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija
vabi  krvodajalke in krvodajalce,

na krvodajalsko  akcijo,
ki bo 23. in 24. marca 2015,

v prostorih  Zdravstvenega doma Litija. 

KRI  je nenadomestljivo  zdravilo,
pri  zagotavljanju  krvi pa si pomagamo lahko

le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni!

Krvodajalska akcija
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2015 (Uradni list RS, št. 98/14, 8/15) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji
za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) objavlja naslednji

Javni razpis
za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore

za leto 2015

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015, so v okviru proračunske postavke
11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v višini do 12.000,00 EUR za
sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja
znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč ter stroškov delovanja društev.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim
upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov. 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke - naziv
in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
− dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca,
− letni finančno ovrednoten program, 
− izjavo o točnosti navedenih podatkov,
− reference o izvajanju programa,
− izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali 

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

4. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno
pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev
proračunskih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

5. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 21.4.2015.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporo-
čeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA
PODPORA 2015", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji.

6. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-
litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Datum: 25.2.2015
Številka: 321-02/2015

Župan občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Še posebej bodo podatkov veseli udeleženci pohodov po Levstikovi poti, ko se
podajajo na pot. Stoji v Sevnem na nadmorski višini 520 metrov, meri pa vse
meteorološke podatke od temperature, zračnega pritiska in vetra do količine pa-
davin. Postaja se je pridružila dosedanjim postajam v Litiji, Ivančni Gorici,
Šentlovrencu in Trebnjem, ki tvorijo zanimivo mrežo na območju Levstikove
poti. Na podlagi teh podatkov pa so na voljo tudi drugi izračuni, od 1. marca
dalje pa bodo na voljo tudi arhivi. Vremenska postaja je vključena tudi v mrežo
vremenskih postaj v okviru Vremenskega društva ZEVS. Podatki se vsakih pet
minut osvežujejo na plestu na naslovu www.primskovo.eu/vreme.

Rudi Bregar

V aprilu bodo članice in člani PGD
Primskovo ponovno obiskali vse do-
mačine in podjetja, da bi zbrali do-
datna sredstva za dokončanje grad-
nje. Seveda pa računajo tudi na
pomoč s strani občinskih proračun-
skih sredstev, saj so vso dosedanjo
gradnjo opravili izključno z lastnim
denarjem in denarjem domačinov in
drugih donatorjev. V gasilskem domu
bo tudi večnamenska dvorana, ki jo
bodo lahko uporabljala tudi druga
društva in organizacije na
Primskovem. V gasilskem društvu so
letos izvolili novo vodstvo s predsed-
nikom damjanom Smrekarjem, to
pomlad bo deset njihovih članov
opravili nadaljevalni tečaj za gasilca,
usposabljajo pa se tudi za druge gasil-
ske specialnosti. Aktivni so tudi z
mladimi gasilci, saj imajo redne vaje
in se tudi udeležujejo vseh gasilskih
tekmovanj. Lahko se pohvalijo, da so
v šestih letih kot najmlajše gasilsko
društvo v Sloveniji naredili veliko, pri
tem pa jih podpirajo tudi vsi krajani.

Rudi Bregar

Nova vremenska postaja na
Primskovem
Po krajšem poskusnem delovanju je začela z rednim delom nova vremenska postaja na
Primskovem. Postavil jo je Zavod Levstikova pot in je namenjena tako obiskovalcem kot do-
mačinom na Primskovem.

Gradnja gasilskega doma napreduje
Gradnja novega gasilskega doma na Primskovem lepo napreduje. Lani jim je objekt uspe-
lo spraviti pod streho, letos pa že nadaljujejo z deli. Napeljali so elektro instalacije, pred
vrati so vodovodne instalacije in centralno ogrevanje, notranji ometi, stavbno pohištvo in
fasada. Računajo, da bo objekt predan namenu letošnje leto, vse pa zavisi tudi od razpo-
ložljivega denarja.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Nadaljevanje sajenja dreves v
Levstikovem sadovnjaku
Zavod Levstikova pot nadaljuje z zasajanjem sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku ob
skupaj 34 kilometrov Levstikove poti iz Litije, skozi Šmartno do cilja na Čatežu. Tako se bo sa-
dovnjak s slovenskimi sortami sadnih dreves razprostil v treh občinah Litija, Šmartno pri
Litiji in Trebnje.

Zavod pa išče dodatne lokacije za za-
sajanje, zato prosijo vse domačine in
druge prebivalce, ki imajo zemljišča
neposredno ob trasi Levstikove poti
(tako skupne kot severne in južne
trase), da sporočite svojo pripravlje-
nost odstopiti prostor za zasaditev
drevesa. Lastniki zemljišča ne bodo
imeli nobenih stroškov, saj bo ves ma-
terial in zasaditev v rokah Zavoda
Levstikova pot. Lastniki naj jim piše-
jo na info@levstik.si ali pokliče na

številko 041 649-351. Hkrati pa v teh
treh občinah iščejo nove botre dreves,
ki bi bili pripravljeni sofinancirati po-
samezna drevesa ob poti. Načrtujejo
namreč, da bi v prihodnjih letih ob
poti zasadili res veliko število sloven-
skih sort sadja, tako avtohtonih kot
udomačenih, kar bi obogatilo turisti-
čno ponudbo na tem območju med
Litijo in Čatežem. Podrobnosti so na
naslovu: www.levstik.si.

Rudi Bregar

30 novih
češnjevih dreves 
Odziv nad pobudo zasajanja novih češnje-
vih dreves je bil nad pričakovanju.

Trideset novih češenj na Primskovem
to pomlad morda ni veliko, za pono-
vno obuditev pridelovanja češenj na
Primskovem pa je to za začetek velika
številka. Na Primskovem je bilo v
preteklosti ogromno češnjevih dreves,
ki so z leti počasi ostarela, nova pa so
se zasajala vedno manj. Graf naj bi se
obrnil spet navzgor in že letos bo na
Primskovem organiziran praznik če-
šenj s prireditvijo, več pa v prihodnjih
številkah časopisa. Pobudnik in izva-
jalec akcije je Zavod Levstikova pot.
Če bi kdo rad zasadil češnjo še to po-
mlad, bo morda še čas, če pokliče na
številko 041 649 351.

Letni občni zbor DPM LIŠ
Spet je minilo eno leto in člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno smo se zbra-
li na rednem letnem občnem zboru v Gasilskem domu Jablanica v soboto, 31. januarja
2015. Udeležilo se ga je 47 članov. Pridružil se nam je tudi član iz DPM Kalček. Po pozdrav-
nem govoru predsednika so bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter fi-
nančno poročilo o delu v letu 2014. Po predstavitvi in sprejetju poročil je predsednik DPM
LIŠ Marko Firm predstavil program dela za leto 2015. Na koncu je sledila še pogostitev in
skupno druženje.

V prvi polovici leta društvo namera-
va sodelovati v pustni povorki v
Litiji, si ogledali smučarske polete v
Planici, se udeležiti 27. Pohoda po
nagelj na Limbarsko goro ter regij-
skega in državnega kviza »Mladi in
kmetijstvo 2015«. V mesecu juniju
bomo organizirali regijske kmečke

igre ter se julija udeležili državnih
kmečkih iger. V drugi polovici leta
bomo organizirali LIŠ piknik name-
njen medsebojnemu druženju, sode-
lovali na Kmečkem prazniku v
Moravčah, organizirali vzpon na
Triglav, se predstavili na kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni in

se udeležili pohoda Od Litije do
Čateža. Organizirali bomo tudi stro-
kovno ekskurzijo DPM LIŠ tokrat v
Haloze. Tekom leta se bodo udeleži-
li še številnih aktivnosti v okviru
ZSPM, v katero je društvo včlanje-
no: zimske in poletne športne igre,
skupščina ZSPM, spomladanski in
jesenski seminar, posvet predsedni-
kov, okrogle mize, ekskurzije,…
Vključevali se bomo tudi v aktivno-
sti lokalnih društev in preostalih
društev znotraj ZSPM, saj se radi
družimo z mladimi, predvsem tisti-
mi s podeželja. Dolgčas nam zagoto-
vo ne bo! Če se nam želite pridružiti
ali o nas izvedeti kaj več nam pišite
na naš elektronski naslov
dpm.lis@gmail.com.

Razvoj podeželja v Srcu Slovenije
v obdobju 2014/2020
LAS Srce Slovenije je bila med prvimi aktivnimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji, po
šestih letih delovanja pa se uvršča tudi med najuspešnejše v državi. V proračunskem obdobju,
ki se končuje, je bilo uspešno izpeljanih kar 83 projektov društev, podjetij, kmetov in posa-
meznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. 

Hkrati je bilo na območje skupaj lan-
sirano preko 1,8 mio evrov sredstev
Leader in razvojnih sredstev lokalne-
ga sofinanciranja. Uspešni rezultati so
Razvojnemu centru Srca Slovenije
dobro izhodišče za novo programsko
obdobje, saj se trenutno že pričenja

snovanje novega lokalnega partner-
stva LAS Srce Slovenije. Pri nas pro-
jekti ne nastajajo na papirju, temveč
resnično nastajajo od spodaj navzgor
– na temelju pobud ljudi, ki delujejo v
realnem času in prostoru. Bolj kot so-
delujemo, lažje jih uresničujemo. 

Ana Savšek,
Razvojni center Srca Slovenije

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 - Marec 2015
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LETOVANJE NA OTOKU KRKU – PUNAT, HOTEL OMORIKA***
od 24. 8. – 31. 8. 2015

Hotel Omorika se nahaja v Punatu 500 metrov iz centra mesta. V njem smo
lansko leto prenočili udeleženci izleta na Goli otok.
Cena : 360 EUR / osebo za člane društva, za nečlane 380 EUR.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi. Vse sobe imajo klimo.
Glede na to, da je otok Krk relativno blizu Slovenije priporočamo, da imate vsi
udeleženci s seboj brezplačno kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja.
Vsak pa se lahko odloči tudi za dodatno, plačljivo zavarovanje za tujino, ki si ga
uredi sam. Osebne prijave s plačilom akontacije v višini 100 EUR/ osebo spre-
jemamo v društveni pisarni do 2. 3. 2015, oz. do zasedbe mest.
Cena po osebi vključuje:  7 X All Inclusive:
• avtobusni prevoz,
• samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo

s solatnim  bifejem,
• popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo),
• pijačo v času obrokov,
• 2x živa glasba,
• domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All inclusive baru

(od 10.  do 23. ure),
• predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo,

športne aktivnosti… 

DVODNEVNA EKSKURZIJA V SALZBURG IN CHIEMSEE
21. in 22. maja

Odhod avtobusa iz Litije (točno uro odhoda vam bomo sporočili naknadno).
Sledi vožnja  mimo Ljubljane do Karavanškega predora  v smeri Salzburga do
našega prvega postanka v Bad Durrebergu, kjer si bomo v Halleinu, ogledali
rudnik soli ter se vozili z rudniškim vlakcem in čolnom po podzemnem sla-
nem jezeru. Pot bomo nadaljevanje proti Salzburgu. Po prihodu v mesto bo
sledil sprehod skozi staro mestno središče, ki je ujeto med reko Salzach ter
hribom Mönhberg z mogočno trdnjavo Hohensalzburg na vrhu. Ogledali si
bomo Mozartov in Rezidenčni ter Stolnični trg, nadaljevali sprehod mimo
samostana Sv. Petra, stare in nove Festivalne palače ter po nakupovalni in ži-
vahni Getreidegasse do Mozartove rojstne hiše in naprej do dvorca Mirabell,
ki leži na desni strani reke Salzach. Seveda pa ob 17. uri ne bomo zamudili
igre zvonov - Glockenspiel na Rezidenčnem trgu, kot ene glavnih mestnih
atrakcij. Proti večeru vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev.
Po zajtrku nadaljujemo pot proti Nemčiji in  kmalu po prestopu avstrijsko
nemške meje se bomo na Bavarskem ustavili v kraju Prien ob jezeru Chimsee.
V mestecu Prien se bomo vkrcali na ladjo in odpluli na otok Herreninsel, kjer
bomo obiskali dvorec Herrenchiemsee, ki ga je dal postaviti kralj Ludvik II. V
popoldanskih urah okoli 16. sledi vožnja s krajšimi postanki proti  Sloveniji.
Prijetno utrujeni in polni vtisov bomo v Litijo prispeli predvidoma v poznih
večernih urah. Cena ekskurzije s predvidenimi vstopninami za člane društva
je 135 EUR, za nečlane 145 EUR. Rezervacije sprejemamo v društveni pisar-
ni, do zasedbe mest, s plačilom akontacije v višini 50 EUR. 

Mojca Bajc

PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVI VOZILA

V oktobru 2014 je bil sprejet Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagodi-
tvi vozila, ki prvič doslej invalidom daje pravico do brezplačnih tehničnih pri-
pomočkov in prilagoditev vozil. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov,
namreč določa ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, med katerimi
predpisuje: sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi
okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi),sofinanciranje prila-
goditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki sicer vozijo sami ter invalidom,
ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invali-
da v vozilo in varno vožnjo.
Ministrstvo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila financira v višini
85%. Socialno ogroženim (prejemniki denarne socialne pomoči) in tistim s
statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu pa ministrstvo pripomoč-
ke in prilagoditve financira v celoti. Posameznik lahko uveljavlja oz. pridobi
tudi več pripomočkov (ne le enega). Osnovne informacije najdete na naši
spletni strani, v kolikor potrebujete dodatne informacije, se oglasite na upra-
vni enoti v Litiji, Jerebova 14.

Tina Cirar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Napovedujemo
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestila za mesec marec in april
EDUKATIVNO OKREVANJE:
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 19.4. do 26.4.2015.
Namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov

Hotel Svoboda **** 497,00 € 427,00 €

Vile *** 378,00 € 308,00 €
Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 1,27 €  na osebo na dan.
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 17,50 € na dan ter v
vilah 10,00 € na dan. Društvo prispeva rednim članom 40 €, podpornim čla-
nom pa 20 € enkrat v letu. 
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša
manj kot 430,00 € ( potrdilo o izplačilu mora biti priloga za okrevanje ), pri-
speva društvo enkrat v letu 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je pri-
javljenih najmanj 20 oseb. Odhod v Strunjan bo 19.4.2015 izpred železniške
postaje. Prijavite se lahko v društveni pisarni, hkrati poravnate 10 € akontacije
odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela in vil, vas prosimo, da se prija-
vite najkasneje do 3.4.2015. 
Vse, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da
se prijavite in dvignete napotnico oz. delovni nalog pri svojem zdravniku, na
katerem mora  obvezno pisati, da so izvajalec Terme Krka- Talaso Strunjan,
kjer mora biti na napotnici ali delovnemu nalogu označeno hitro, zaradi ča-
kalnega roka za izvajanje storitev, hkrati nam napotnice dostavite v društvo
najkasneje do 10.3.2015. ( kasneje vam terapij ne moremo zagotoviti)
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA,
V društveni pisarni  v sredo 4.3.2015 in 1.4.2015 od 8. do 10. ure.
V DU Šmartno 18.3.2015 od 8. do 10. ure.
OBISK DOMA TISJE
Kot vsako leto bomo tudi letos (25.3.2015) obiskali naše člane in oskrbovan-
ce doma, jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim programom.
TELOVADBA 
Poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri v športni dvorani Litija.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO 
Skupaj z MDI organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako
sredo med 16. in 17. uro.
USTVARJALNE DELAVNICE: 
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17. uri.
POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob
8. uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in opremi. Prosimo vas, da
se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan
pred pohodom!
19.3. Jablanica- Gradišče Lojze Hauptman
26.3. Jevnica- Krasnice Prevoz VLAK - Božo Čertalič
2.4. Mrzlica Prevoz AVTOBUS ob 7.00, Ivan Lamovšek
9.4. Dolsko- Sveta Trojica Lojze Hauptman
16.4. Preska- Laze pri Gobniku Božo Čertalič
23.4. Javorje- Obolno Ivan Lamovšek
30.4. Primorska Prevoz AVTOBUS ob  7.00, Lojze Hauptman

KOPANJE V KRKINIH BAZENIH
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart  po ceni 9 EUR. Karte lahko
koristite preko celega leta 2015,  tudi ob vikendih in praznikih.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko
namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je
obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da
bo naše delovanje programsko še bogatejše.  Obrazce za 0,5% dohodnine lahko
dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim čla-
nom ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se
vam najlepše zahvaljujemo.
URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ur. V torek in četrtek ni
uradnih ur.

Rudolfa Pogačar, predsednica DD Litija in Šmartno

Zvonaši so znova zapeli
Kultura ne pozna meja! To poznamo  vsi tisti Litijani, ki prihajamo v Šmartno na prireditve.
Zgodi pa se tudi obratno, kar je lepo in prav. 

Tako sem bila v soboto, 21. februarja, na letnem koncertu mešanega pevskega
zbora Zvon, kjer prav tako prepeva kar nekaj Litijanov, tudi mojih prijateljev.

Pričakovala sem dober nastop in niso
me razočarali. Na odru se je pojavilo
veliko število pevcev in nekatere sem
videla prvič, morda tudi zato, ker sem
kakšen prejšnji nastop zbora izpustila.
Vseeno pa je izredno prijetno videti
pevce z dolgoletnim stažem, ob njih
pa mlade, zagnane pevce , s svežimi
glasovi, ki jih je bilo čutiti ne le ob
solo petju, temveč so gotovo pripo-
mogli k lepšemu sozvočju. Pri samem
repertoarju je bilo zaznati, da poskuša
zbor s tako imenovano dodano vred-
nostjo, kar  je gotovo zasluga zboro-
vodkinje, ki izbira pesmi in priredbe ,
ki to omogočajo. Navajeni smo že, da
znate v Šmartnem stopiti skupaj, ko je
to potrebno, vsaj na kulturnem po-
dročju. Tako so pogosto na  podobne
koncerte povabljeni še domači  in-

strumentalisti, plesalci in tudi  solo
pevci. Tudi tokrat so mladi glasbeniki
in seveda gospa Urška Vidic, kot glas-
bena strokovnjakinja, prispevali k ce-
lovitejšemu in bogatejšemu zvoku in
moram priznati, da sem prav ob pe-
smih s spremljavo še posebej uživala. 
Žal pa moram pripomniti, da z izbiro
pevskih gostov niste imeli najbolj sre-
čne roke, kar pa je že druga zgodba.
Ker je bila celotna prireditev name-
njena tudi 125 letnici, veljajo zboro-
vodkinji in vsem pevcem, ki se trudijo
obdržati tradicijo in kvaliteto  Zvona,
vse čestitke z željo, da  jim ne zmanjka
dobre volje in še boljšega glasu, da bo
tudi naslednji nastop v zadovoljstvo
njim in seveda nam, poslušalcem.

Iva Slabe

SADJARSKO DRUŠTVO LITIJA

Rezi vinske trte
Sadjarsko društvo Litija je v soboto, 31 ja-
nuarja 2015, organiziralo prikaz  rezi vinske
trte na Jazbinah v vinogradu Jere Janeza.
Prikaz je vodil s strokovno obrazložitvijo g.
Jože Simončič iz Pleterij.

Strokovnega predavanja in prikaza
rezi se je v sončnem dnevu in zasne-
ženem vinogradu udeležilo 100 čla-
nov sadjarskega društva Litija in  čla-
nov vinogradniškega društva »Štuc«
iz Šmartnega. Predavanje je temeljilo
na teoretičnih osnovah in pripravah
na rez, v dugem delu pa na praktični
izvedbi različnih oblik zimske rezi.
Teoretične osnove in temeljna razmi-
šljanja so pri rezi zelo pomembna, saj
prav zaradi tega ločimo dobro opra-
vljeno rez od običajne vsako leto po
istem receptu določene rezi. Tudi v
vinogradništvu, kot tradicionalni
kmetijski panogi so pomembne spre-
membe in samo tisti, ki jim bo sledil,
bo uspešen, vsem ostalim bo ostala
zgolj prijetna zgodba in lepi spomini,
od katerih se žal ne more preživeti,  še
manj se razvijati v bodoče. Velja na-
mreč pravilo, da ste v vinogradu samo
zaradi trte in v prvi vrsti mora biti vse
podrejeno trti, šele nato ostalemu.
Naša naloga ob prihodu v vinograd
je, da vspostavimo s trto »osebni
odnos« tako, da si vsako trto najprej
ogledamo, nato ocenimo njeno kon-
dicijo in jo obrežemo v skladu z nje-
nim dejanskim stanjem. Preveriti
moramo učinkovitost dosedanje rezi,
tako, da na naključno izbranih trtah v
vinogradu preštejete na šparonih in
reznikih število normalno razvitih
rozg (večjih od 1 m) nato rozge, ki so
bile zavrte v rasti(manj kot 0.5  m) in
število zimskih oči, ki niso odgnale.
Naredite si preglednico in ugotovite
razmerje med njimi. Tako boste hitro
ugotovili kam »sodite« in kaj bo po-
trebno storiti za še bolj uspešno rez.
Kakšna so temeljna znanja o vinski
trti, predvsem moramo vedeti pomen
rezi, kaj dosežemo z rezjo in kaj vpli-
va na rez. Rez trte je vedno ciljno
usmerjen in razumen poseg vino-
gradnika v življenski ustroj trte.
Kultivirana oblika trte po rezi je
predpogoj za dobre osvetlitvene raz-
mere, za harmonično prehrano in
vpliva na stalen enakomerno visok in
kvaliteten pridelek grozdja. Z rezjo
želimo doseči pravilno razmerje med
količino, kakovostjo in gospsodar-
nostjo. Z obrezovanjem trajno ohra-
njamo ciljno vzgojno obliko in pre-
prečimo, da bi trta kot rastlina, ki
nima končne rasti, zaradi svojega na-
ravnega razvoja, tudi zdivjala. Na rez
vpliva več dejavnikov, in sicer: klima,
lega, tla, sorta in podlaga, gojitvena
oblika, stanje in dozorelost lesa in
rodnih očes, prezimitev očes in tradi-
cija. Danes se pred vinogradniško
stroko postavlja izjemno vprašanje
nadaljnjega razvoja za veliko število
predvsem tržnih pridelovalcev. Ali in
kako bi lahko v vinogradu predvsem z
rezjo zmanjšali stroške pridelave, po-
večali kakovost ob nezmanjšani koli-
čini pridelka in istočasno vplivali na
večjo odpornost trte na rastlinske bo-
lezni in na klimatske razmere. 

Spoštovani sadjarji in vinogradniki,
predavanje na temo praktični prikaz
rezi s teoretično obrazložitvijo preda-
vatelja Jožeta Simončiča je bilo eno
od najkvalitetnejših predavanj v seriji
izobraževanja, zato je bila tudi tako
velika udeležba in takšnih predavanj,
si v bodoče še kako želimo. Ob za-
ključku in ob samem prikazu rezi, pa
so udeleženci postavili mnogo vpra-
šanj, na katere je predavatelj odgovar-
jal tudi s praktičnimi prikazi.

Ciril Golouh
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Zgodilo se je …
V januarju smo izvedli dva
rekreacijska pohoda: tradicionalnega
novoletnega na Jelšo, drugi pa je
potekal po cesti Šmartno – Zagorica
– Ježa – Litija – Šmartno. V začetku
meseca si je 20 ljubiteljev gledališča
ogledalo komedijo »Švejk« v
Mestnem gledališču ljubljanskem. V
istem mesecu so bili organizatorji in
vodje projekta Starejši za starejše iz
vsega Zasavja gostje našega društva.
Med drugim so si ogledali
Medgeneracijsko središče Šmelc v
Litiji, ki je še v nastajanju.
V nedeljo 1. februarja, smo po več
kot enoletnem premoru znova
obiskali mariborsko Opero, kjer smo
si ogledali musical MY FAIR
LADY, ki nas je zelo navdušil. Bilo
nas je 26. V začetku meseca
februarja smo namesto
rekreacijskega pohoda zaradi slabega
vremena izvedli krajši izlet z
avtobusom; z njim smo se zapeljali v
Veliko Štango, kjer so nas  v gostišču
Marn čakale okusne koline; prišlo
nas je 22. Sredi februarja smo bili
spet na rekreacijskem pohodu;
tokrat smo se povzpeli na vrh
Sitarjevca.

Napovedujemo …
V sredo, 18. marca, bo v naši pisarni
merjenje holesterola, krvnega tlaka,
trigliceridov in sladkorja in sicer od
8. do 9. ure. Cena merjenja je 4 EU,
merjenje se izvaja na tešče.
Sporočamo vam, da bomo imeli
zbor članov v drugi polovici marca; o
datumu vas bomo obvestili pisno z
vabilom.
Uradne ure imamo še vedno vsako
sredo od 9. do 11. ure, ko lahko
poravnate članarino in posmrtnino.
Vse nove upokojence vljudno
vabimo, da se nam pridružijo v
našem društvu, saj bomo le na ta
način lahko nadaljevali z
aktivnostmi, ki jih izvajamo. 

Boris Žužek

Aktivnosti
društva
upokojencev

DOM TISJE

Pust v Domu Tisje
Letošnji pust je prišel zgodaj. Ampak v Domu Tisje nas ni presenetil, nestrpno smo ga priča-
kovali in ga bogato obeležili. Najprej so nas na pustno soboto obiskali Kurenti s Ptujskega
Polja. V okviru Litijskega pustnega karnevala jih je na obisk pripeljalo Turistično društvo
Litija. Dobro so pretresli svoje zvonce in nabrali kar lepo število robčkov… Na koncu so se
okrepčali še z veliko porcijo vampov, ter si tako povrnili moči za nadaljnje rajanje.

Pustni torek smo začeli s preoblačenjem in maskiranjem. V okviru delovne te-
rapije smo letos izdelali klasično pustno masko – našemili smo se v klovne.
Nadeli smo si rdeče noske, napihnili balone ter se odpravili malo »razgrajat«
po hiši… srečali smo tudi stanovalke iz enote Spominčice, ki so se prav tako
simpatično našemile.

Pomlad.
I srce, ti se ne zbudíš! 
I jezik, ti ne govoríš!
Zdaj klije tebi dvojni cvet,
pomladi cvet, čas mladih let.

Poglej, obrni se okrog,
zelena gora, živ je log;
povsodi pomladanjski cvet
vesoljni v svate vabi svet.

Podaj mi ljubica rokó,
pod milo pojdeva nebó,
kjer njiva zopet zelení,
nad njo skrjanec žvrgolí.

Al spet si tukaj, znanec moj?
Le dvigni se, na glas zapoj ;
ljubezni glas, veselja klic
naznanja príhod naj cvetíc!

Simon Jenko

Dopoldne so na sprehod do Doma Tisje prišli učenci in učiteljice prve tria-
de OŠ Šmartno, kar 130 maškar! Na čelu pustne povorke sta bila zagnana
mlada harmonikaša, spremljal pa jih je tudi kurent – oče ene od učenk…
Naši prostori so bili nekaj ur pisani in glasni, stanovalcem so se na obraze
risali iskreni nasmeški. Povorka je obiskala vse enote doma in v vsaki zapela
nekaj pustno obarvanih pesmic… stanovalci pa so jim s pomočjo gospodinj
in družabnic spekli dišeče miške. Otroci so se pred odhodom v domski je-
dilnici okrepčali še s krofi in sokom.

Naše kuharice se sicer niso našemile, ampak so vseeno pošteno obeležile
pusta… Za vse stanovalce in zaposlene so spekle slastne krofe. Pogled na kuhi-
njo – polno krofov - je bil čudovit, prijetne arome so se širile po vsem domu…
Letošnje pustovanje smo zaključili na pepelnično sredo. Obiskali so nas
Pogrebniki Jablaniške Doline. Pripravili so pravi šov! Pusta so na parah nosili
po domu, sledil jim je duhovnik, ministranta, obupana vdova in skupina žaloval-
cev… Stanovalci so se pošteno nasmejali. Tudi Pogrebniki so svoj obisk zaklju-
čili v jedilnici, kjer smo jim postregli z enolončnico, odličnim skutinim štru-
kljem in kompotom.

Zahvaljujemo se: Turističnemu društvu Litija, Kurentom s Ptujskega Polja,
Osnovni šoli Šmartno pri Litiji, Pogrebnikom Jablaniške Doline in ostalim
prostovoljcem… resnično ste nam popestrili pustni teden in vsi upamo, da nas
prihodnje leto spet obiščete!
Torej – potrudili smo se, da preženemo zimo! In že komaj čakamo prve tople
pomladanske žarke…

Renata Ozimek - delovna terapevtka 
in Kaja Mlakar Agrež - družabništvo in spremljanje (program javnih del)

www.knjiznica-litija.si

Obveščamo interesente za najem
brunarice v športnem parku Komun, ali

dvorane v kulturnem domu Velika Štanga,
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

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Potopisno predavanje - Peru

Dušan Portatis Kovač, duhovni popotnik vas vabi na predavanje o pravilnem
dihanju. Poleg proizvodnje ekoloških pripravkov, poučuje več tehnik dihanja in
meditacij, ki so povezane z vsako dnevno yogo našega življenja. Na delavnici
31. 3. 2015, ob 19. uri v Knjižnici Litija  bomo spoznali kako na preprost način
lahko dvignemo nivo psihofizičnega stanja in istočasno razstrupljamo svoje
telo. Vsa ta znanja, ki so mu jih poklonili modreci v Indiji bo z veseljem in z
vsem srcem delil z vsemi obiskovalci. »Skrivnost človekovega Bitja ni da živi,
ampak kako živi.«, dodaja Dušan Portatis Kovač, iz podjetja Nandika d.o.o.

V četrtek, 19. 3. 2015, ob 19. uri, vas
vabimo v Knjižnico Šmartno, na po-
topisno predavanje o Peruju.
Potovanje s transsibirsko železnico
in potovanje na Socotro smo pred
leti že spoznali. Tokrat nam bo
Marjan Janežič predstavil svojo pot
po južnoameriški državi. Po Peruju
ga je pot vodila iz Lime prek Nazce,
do Areqipa, Puna, Cusca nazaj do
Lime. Bogate fotografije bodo pri-
bližale utrip krajev, živo pisana obla-
čila domačinov, stik z  naravo. 

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Tehnike dihanja, predavanja in
delavnica

25. februarja 2015, nas je zapustila

FRANČIŠKA ZAMAN
iz Velike Kostrevnice

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom,
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in ostale darove.

Iskrena hvala vsem.

Vsi njeni

ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen,

ostajata za vedno z nami.

Nenadoma nas je zapustil mož, oče, ata in stari ata

RUDOLF OVNIK
(25.9.1934 - 6.2.2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in sodelavcem.
Še posebno se zahvaljujemo župniku g. Jožetu Hauptmanu za organizacijo pogreba,

pomožnemu škofu g. Francu Šuštarju in ostalim duhovnikom pa za lepo opravljen cerkveni obred.
Zahvala tudi pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem iz Šentvida, ter predstavnici Pastoralnega sveta

ga. Marinki Vidgaj za poslovilni govor. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Pogrešamo te!

Žalujoči: žena Justina, sinovi Miha z Ano, Rudolf, Marko in vnuk Matjaž.

V 90. letu je tiho odšla

MARIJA FORTUNA
po domače Komlanova teti iz Liberge

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše.
Za zdravstveno oskrbo v času njene bolezni se zahvaljujemo dr. Kokotovi in med. sestri Tini.
Posebna zahvala vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem za vso pomoč v dnevih slovesa.

Hvala g. župniku in vsem sodelujočim za lepo in čustveno opravljen pogrebni obred
ter pevcem za zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k mirnemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA

Kdor živi v srcu svojih dragih ni mrtev.
Še naprej ostaja navzoč v življenju.

ZAHVALA
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130. letnica Bralnega društva,
Pevskega zbora Lipa in GD Litija
V 19. stoletju se je začela krepiti slovenska narodna zavest. Proti koncu tega stoletja pa je
razvoj gospodarstva, nastanek delavskih razredov sprožil potrebe po izobraževanju,
vzgoji, kulturi.

V ospredju je bila predvsem skrb za
slovenski jezik in krepitev nacional-
ne zavesti. »Leta  1885 je bila usta-
novljena podružnica Ciril-
Metodove družbe v Litiji, kot navaja
časopis Slovenec z dne 5. maja 1885.
Uradno pa je Odlok deželne vlade v
Ljubljani potrdil  Podružnico dru-
štva sv. Cirila in Metoda v Litiji 1.
novembra 1886. Predsednik društva
je bil Luka Svetec, ki ga je vodil vse
do leta 1921. Svetec je v okviru dru-
štva ustanovil pevsko društvo, (pred-
hodnik pevskega društva Lipa) in
Slovensko bralno društvo. Obe dru-

štvi sta  se povezovali in delovali v
istih prostorih. Bralno društvo je leta
1918 prenehalo z delovanjem.«(Erna
Jurič, dipl. univ. zgod., bibliotekarski
specialist, iz članka Slovensko bralno
društvo Litija)
Ob visokem jubileju bo v Kulturnem
centru Litija potekala slovesnost, ki
jo pripravljajo vsi trije nasledniki, oz.
ponosni nosilci 130 letne tradicije -
knjižnica, PD Lipa in litijski gasilci.
Slovesnost bo v ponedeljek, 13. apri-
la ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

Kostumografija in igra je delo učiteljic OŠ Gabrovka – Dole. Igrica bo o deklici
Mini in njeni udomačeni veverici. Nekega dne se ji je zahotelo svobode in je
ušla. Mina je šla za njo v gozd, kjer je naletela na družbo gozdnih živali.  Več pa
na skupni pravljični urici, v četrtek,  26. marca, ob 18. uri, v šmarski knjižnici.

Aleksandra Mavretič
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Izgubljena veverica
V Knjižnici Šmartno bo 26. marca skupna pravljična ura, to bo igrana predstava Izgubljena
veverica.

VRTEC CICIBAN

Praznik kulture v vrtcu Ciciban
8. februar je največji slovenski kulturni praznik, v središču pa je največji slovenskih pesnik
dr. France Prešeren, katerega dela predstavljajo pomembne dele slovenske zgodovine in
sedanjosti. Pa tudi prihodnosti. Temu pomembnemu prazniku veliko pozornosti posveča-
mo tudi v Vrtcu Ciciban, saj skupaj z otroki odstiramo pesnikov bogati  pesniški opus in
njegovo življenje.

Tudi letos smo se v vrtcu večkrat pogovarjali o dr. Prešernu in slovenski kulturi
nasploh. In nekega dne, pred 8. februarjem, je v našem vrtcu zazvonilo: »Cin-
cin! Cin-cin!« In prišla je škatla "KULTURNE DROBTINICE" - velika
modra škatla z belimi in rdečimi črkami, kar je simboliziralo slovensko zastavo.
So jo morda v vrtec poslali iz Vrbe na Gorenjskem, kraja, v katerem se je rodil
največji slovenskih pesnik, smo se skupaj z otroki spraševali. 
Škatla je tako začela svojo pot po vseh skupinah našega vrtca. Ob prihodu škat-
le v vsako skupino otrok je bilo presenečenje popolno, otroke pa je zelo zanima-
lo, kaj se v škatli skriva in pustili so domišljiji prosto pot. »Zaklad, igrače, knjige,
zlato, sladkarije,« so navdušeno kričali in komaj premagovali svojo radovednost. 

In kaj je bilo v škatli "KULTURNE
DROBTINICE"? Njena vsebina je
bila zares pestra in bogata. Zajemala
je namreč  veliko različnih področij
kulture, ne le v povezavi z našim naj-
večjim pesnikom, po katerem se ime-
nuje slovenski kulturni praznik. V
škatli smo tako lahko našli knjige, ra-
zlične igrače iz davnih časov, sloven-
sko zastavo in himno, knjige o bonto-
nu … S spoznavanje tega gradiva smo
lahko spoznali slovenske običaje in
navade, pravila in vrednote, s tem pa
vso širino in veličino slovenske kultu-
re. Hkrati s tem pa smo z otroki raz-
vijali vsa njihova čutila. 
Na ta način smo v vrtcu dva tedna
obeleževali letošnji slovenski kulturni
praznik. Pomembno pa je zavedanje,
da je slovenska kultura dediščina iz-
redno bogata in predstavlja zelo po-
memben del naše družbe, zato jo je
treba negovati in se ji posvečati tudi
druge dni v letu. 

Melita Uštar in Dušanka Pevec,

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

25. otroški
parlament
V letošnjem  šolskem letu bo potekal že 25.
otroški parlament, ki omogoča učencem,
da prispevajo svoje mnenje o aktualnih
vprašanjih današnje družbe. Tema letoš-
njega parlamenta je Izobraževanje in po-
klicna orientacija.

Na naši šoli skozi celo šolsko leto
potekajo različne aktivnosti poveza-
ne z letošnjo temo. Nekateri razredi
so svoje zamisli likovno poustvarili,
drugje so skozi pantomimo spozna-
vali različne poklice, učenci 9. razre-
da pa so priredili tekmovanje v iska-
nju poklicev preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti. Predloge, mnenja in
pričakovanja naših učencev so na
medobčinskem srečanju otroškega
parlamenta, ki je potekal v MC

V počastitev slovenskega kulturnega
praznika so učenci 3. b razreda za
svoje starše in  tudi za učence razred-
ne stopnje pripravili nastop, na kate-
rem so prek igre, pesmi, recitacij in
plesa predstavili življenje našega naj-
večjega pesnika, Franceta Prešerna.
Člani gledališkega krožka so, prav
tako v počastitev kulturnega praznika,
za učence predmetne stopnje uprizo-
rili igrico Kje si, Uršika zala.  
Novo zapadli sneg je razveselil pred-
vsem najmlajše. Tako so se učenci
prve triade lahko sankali in kepali  na
Rojah. Četrtošolci so zimski športni

dan preživeli v Ljubljani, odprtem
drsališču na Kongresnem trgu. Učenci
od šestega do devetega razreda pa so
si lahko sami izbrali, kako bodo preži-
veli športni dan, saj so imeli možnost,
da smučajo na Rogli, tečejo na smu-
čeh v Tamarju, se odpravijo na zimski
pohod v Tamar ali pa v okolico
Šmartna oz. Litije.
Na pustni torek  se je sprevod maškar
iz prve triade v spremstvu pravega ku-
renta odpravil do Doma Tisje. Tam so
maškare razveselile oskrbovance in
delavce v domu. Druga skupina ma-
škar iz četrtega in petega razreda pa

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Novice iz šole
Čeprav je februar najkrajši mesec v letu in smo imeli tudi teden dni počitnic ter  je zaradi
slabe vremenske napovedi odpadel en dan pouka (ki ga bomo nadomestili prvo soboto v
marcu),  se je na šoli dogajalo marsikaj.

GIMNAZIJA LITIJA

Obiskali smo  KSEVT v Vitanju
in FNM Mariboru

Dijaki izbirnega predmeta fizika in navdušenci za naravoslovje smo se odpravili na Štajersko.

Močno smo že zakorakali v drugo polovico šolskega leta. Učenci vključeni v
projekt Zdrav življenjski slog so aktivno preživeli božično-novoletne počitni-
ce, med katerimi so plavali v šolskem bazenu in igrali nogomet v športni dvo-
rani. Januarja smo se odzvali na povabilo OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

je, ravno tako v spremstvu kurenta,
zimo preganjala po Šmartnem.
Četrtošolci so na tehniškem dnevu
ustvarjali iz lesa. Izdelali so lesene
škatle, ki so jih okrasili z ljudskimi or-
namenti in jih razstavili v avli.
Osmošolci so v okviru tehniškega
dne obiskali  STPŠ  Trbovlje, kjer so
spoznavali šolanje za različne poklice
in sodelovali na delavnicah.
Šolo je obiskala prostovoljka iz
Evropske prostovoljske službe (EVS)
in teden dni preživela pri nas.
Sodelovala je pri pouku angleščine,
kjer je učencem predstavila Irsko,
svojo deželo, njene značilnosti, kultu-
ro in običaje. Pomagala je tudi učen-
cem pri dopolnilnem pouku anglešči-
ne, ki ga pri nas kot prostovoljka že
tretje leto izvaja ga. Katarina Kragelj.
V februarju je potekalo tudi šolsko
tekmovanje iz znanja kemije.

Vanja Adamlje
Litija, v četrtek 19. 2. 2015, predsta-
vile učenke Valentina Tomažič, Lara
Koci, Nika Koci, Špela Marolt in
Žana Primc.

Mateja Štritof
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Zdrav življenski slog na OŠ Šmartno
V okviru projekta smo od decembra do marca plavali, obiskali fitnes, se drsali in plezali na
veliki plezalni steni.

in obiskali njihov šolski fitnes.
Učitelj Emilijan nam je predstavil
osnove treniranja brez naprav, z la-
stno težo in vaje na napravah brez
dodatnih uteži. Na zadnji januarski
dan smo se odpeljali v Ljubljano,
kjer so se učenci pod vodstvom vadi-
teljev drsanja učili osnovnih drsalnih
korakov na Drsališču Ljubljana.
Med zimskimi počitnicami v fe-
bruarju so imeli učenci spet možnost
plavanja v šolskem bazenu. V goste
smo povabili Plezalno sekcijo
Društva prosti čas, katere plezalci so
nam predstavili športno plezanje.
Zainteresirani učenci so plezali z va-
rovanjem na veliki plezalni steni v
športni dvorani Pungrt. 
V mesecu marcu načrtujemo zimski
pohod in sodelovanje z nekaterimi
športnimi klubi iz okolice
(Taekwondo klub Šmartno-Litija,
RD Šmartno, KK Litija).

Vodja projekta,
Anita Pevec Sivka, prof.

V Vitanju, kjer stoji v vesoljsko po-
stajo oblikovano Kulturno središče
evropskih vesoljskih tehnologij
(KSEVT), smo poslušali predavanje
o začetkih poletov v vesolje ter tudi
sami izdelali vesoljsko postajo, ki
smo jo potem predstavili sošolcem.
Videli smo zanimive predmete in ži-
vila, ki jih astronavti s seboj odnesejo
v vesolje, kot so npr. posebna obleka,
maska, juha, čaj. 
Ekskurzijo smo nadaljevali na
Fakulteti za naravoslovje in matema-
tiko v Mariboru, kjer sta nam po de-
kanjinem pozdravu profesorja fizike
in biologije predstavila delo na fa-

kulteti ter študijske in zaposlitvene
možnosti. Izvedeli smo, da že štu-
dentje na 1. bolonjski stopnji rešujejo
resnične probleme v podjetjih, kjer se
bodo kasneje lahko zaposlili. Nato
smo si ogledali laboratorije, nekaj fi-
zikalnih eksperimentov, zamrzoval-
nik, ki zamrzne snovi na temperatu-
ro - 80° C in napravo, ki vodo preči-
sti preko štirih zelo finih filtrov tako,
da dobimo destilirano vodo.
Novo znanje in vtisi nam bodo v
pomoč pri izbiri poklicne poti.

Andraž Založnik in Klemen Arnšek
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GIMNAZIJA LITIJA

Rastem s knjigo SŠ
Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico Litija že več let  sodeluje v nacionalnem projektu
»Rastem s knjigo SŠ«, ki ga organizira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Projektu smo se priključili tudi v šolskem letu 2014/15.

Gimnazija Litija v sodelovanju s
Knjižnico Litija že več let  sodeluje v
nacionalnem projektu »Rastem s
knjigo SŠ«, ki ga organizira Javna
agencija za knjigo Republike
Slovenije. Projektu smo se priključili
tudi v šolskem letu 2014/15. Z njim
želimo dijake prvih letnikov motivi-

rati za branje in spodbuditi njihovo
obiskovanje splošnih knjižnic, zato
so v okviru pouka knjižnično-infor-
macijskega znanja v oktobru in no-
vembru 2014 obiskali Knjižnico
Litija, kjer so se seznanili s postavit-
vijo knjižničnega gradiva, se preiz-
kusili v samostojnem iskanju gradiva

in spoznali druge dejavnosti, ki po-
tekajo v splošni knjižnici.
Ob spodbujanju dostopnosti kako-
vostne in izvirne mladinske leposlo-
vne literature je projekt namenjen
predvsem spodbujanju motivacije za
branje leposlovja pri mladih. V
ospredje želimo postaviti slovenske
ustvarjalce mladinskega leposlovja,
zato je dijake 2. februarja na
Gimnaziji Litija obiskal pisatelj
Uroš Topić, avtor mladinskega fan-
tazijskega romana Emma Storm –
Bratovščina Culis.
V pogovoru smo se seznanili s knji-
go, spoznali smo, kako poteka pro-
ces ustvarjanja od ideje do knjižne

police in izvedeli mnogo zanimivo-
sti tako o knjigi kot tudi o mladem
avtorju.

Javna agencija za knjigo ob zaključ-
ku projekta vsakemu dijaku 1. letni-
ka srednje šole podarja knjigo. Letos
so dijaki prejeli mladostniški roman
Ime mi je Damjan, avtorice Suzane
Tratnik. Roman o iskanju identitete
posameznika smo v letošnjem šol-
skem letu uvrstili tudi na seznam za
Bralno značko na Gimnaziji Litija.

Maja Deniša in Mateja Premk,
koordinatorki projekta

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV - KLIŠE

Aktivno v 2015
Tudi v letošnje leto, smo člani Kluba litijskih in šmarskih študentov zakorakali aktivno. 

Tako smo se v soboto, 17. januarja,
srečali na "Magični soboti", kjer smo
se udeleženci med seboj pomerili v
manj znani družabni igri Magic the
Gathering. Potem pa smo kaj kmalu
svoj prosti čas namenili pripravi pu-
stne zabave v športni dvorani v
Litiji. Med pripravami na zabavo pa
se glede na snežne razmere na ce-
stah nikakor nismo mogli upreti
zimskim radostim, zato so se naši
člani odpravili na smučanje v Bad
Kleinkirchheim. Ker pa nekateri ni-
kakor ne marajo snega in zime, smo
se potrudili in tudi za njih pripravili
dejavnosti v zavetju ogrevanih klub-
skih prostorov. V soboto, 31. 1., je
imel v prostorih Klišeja predavanje
Andrej Pešec. Omogočil nam je
vpogled v različno uporabno znanje.
Govorili smo o raznovrstnih aktual-
nih temah; od odkritja in razvoja ta-
lenta, kako postati uspešen, zakaj
smo jezni in depresivni pa vse do
praktičnih napotkov, ki jih lahko
uporabimo v vsakdanu in nam po-
magajo pri gradnji pristnega ži-
vljenjskega stila. Za konec teh dveh
mesecev, pa se je v naših prostorih
na Valvazorjevemu trgu v Litiji od-
vijal še turnir v taroku. Tudi v dneh
ki prihajajo, pa klišejevci nikakor ne
bomo podlegli spomladanski utruje-
nosti. Tako bomo v marcu organizi-

rali nočno sankanje po 3km dolgi
razsvetljeni progi na smučišču Stari
vrh. Prijave potekajo v času uradnih
ur na Klišeju. Vabljeni tako člani kot
nečlani. (Več info: FB Kliše Klub)
Pripravili bomo tudi družaben tur-
nir v bowlingu in še kar nekaj drugih
aktivnosti, za katere bi radi poudari-
li, da se jih lahko po znižani ceni
udeleži kdor koli, ki je v letošnjem
šolskem letu že podaljšal svoj status
na Klišeju.  V kolikor pa imate idejo,
kaj bi lahko izboljšalo življenje štu-
dentske populacije v Šmartnem in
Litiji ali pa ste začeli snovati kak
projekt, pa se ne bojte in se oglasite
na uradnih urah, kjer boste o zamisli
lahko predebatirali z enim od naših
aktivistov. Lahko pa svoje ideje
predstavite kar prek maila
(klub.klise@gmail.com). Če bo le
možno, bomo pri projektu pomagali
in sodelovali. Morda tudi kaj neiz-
vedljivega spremenili v izvedljivo! In
če bi radi kot organizator ali soorga-
nizator sodelovali v katerem izmed
Klišejevih projektov, vas najlepše va-
bimo, da se nam pridružite. Član-
stvo na Klišeju vas ne stane ničesar,
razen nekaj zagnanosti in dobre
volje.
Ne bodi kliše, postani Klišejevec :)

Laura Zupančič in Ernest Merzel

Prvič smo v goste pripeljali tudi tujega izvajalca. Mark Noize iz Italije, je
skupaj še s tremi slovenskimi DJ-ji poskrbel za nepozaben brutalen žur.
Zabave se je skupaj udeležilo več kot 350 mladih in mladih po srcu, ki so
imeli dovolj energije, da so skupaj z nami uživali do jutranjih ur. Ob tem se
moramo za odlično izvedbo zabave zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri orga-
nizaciji, pripravi  in izvedbi tega dogodka. Zahvala tudi Občini Litija, s kate-
ro smo aktivno sodelovali v skoraj vseh fazah Litijskega karnevala in Mestni
skupnosti za podporo. Seveda pa ne smemo pozabiti na Center bar Šmartno
in klub Kliše, ki sta najboljšim maskam podarila številne bogate nagrade.
Najboljša maska je prejela tablični računalnik. Seveda pa tako dobre zabave
nebi bilo brez vas dragi obiskovalci. Hvala vsem, ki ste prišli in nas podprli.
Hvala vsem ki ste bili našemljeni v pustne maske in tako še popestrili Pust
party. Galerijo slik pretekle zabave in drugih zabav lahko pogledate na
Klišejevi FB strani. Vabljeni k spremljanju še ostalih aktivnosti in dogodkov
na Klišeju, se vidimo! Kliše party tim.

Študentska pustna zabava
13. februarja, se je v športni dvorani Litija odvijal že 3. Pust Party po vrsti v domeni kluba
Kliše. Za nami je še ena nepozabna noč odlične zabave z divjimi ritmi glasbe, plesa ter
dobre družbe in energije, saj je Klišejev Pust party ponovno zrastel in presegel meje po-
stavljene s prejšnjimi.

GLASBENA ŠOLA

Uspešen začetek leta
Glasbena šola Litija – Šmartno je šolsko leto 2014/2015 začela v novih prostorih, ki so
končno, prvič po 60 letih obstoja šole, namenjeni le delu mladih glasbenikov in njihovih
učiteljev. Vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa tako uživamo v zelo dobrih de-
lovnih pogojih, ki nam omogočajo tudi večjo odprtost šole za različna sodelovanja na
krajevnem in regijskem področju. 

Vsako leto so v mesecu februarju iz-
birna regijska tekmovanja mladih
glasbenikov, kjer se predstavijo naj-
boljši učenci glasbenih šol iz posa-
meznih slovenskih regij. Tekmovalci,
ki dosežejo več kot 90 točk in zlato
priznanje, se uvrstijo na državno tek-
movanje. V letošnjem februarju so
učenci tekmovali v disciplinah: violi-
na, violončelo, kontrabas, kitara, orgle,
citre in komorne skupine s pihali.
Regijska tekmovanja so potekala v
sedmih slovenskih regijah, učenci
Glasbene šole Litija – Šmartno so v
okviru 18. regijskega tekmovanja
okolice Ljubljane in Zasavja tekmo-
vali s svojimi vrstniki iz glasbenih šol
Cerknica, Domžale, Grosuplje,
Hrastnik, Kamnik, Logatec, Trbovlje,
Vrhnika in Zagorje. Tekmovanja pa
se je udeležilo 58 mladih glasbenikov,
med njimi tudi štirje naši nadarjeni
mladi instrumentalisti. Violinistka
Eva Ostanek je 9. februarja tekmovala
v Domžalah, v 1. c kategoriji je prejela
srebrno priznanje, njena učiteljica je
Špela Lavrenčič, na klavirju pa jo je
spremljal Tilen Bajec. 2. februarja je v
Trbovljah nastopil naš instrumentalni
trio, ki ga sestavljajo flavtistki Meta
Trdin in Janja Končar ter kitarist Ivan
nikonov. V 1. b kategoriji discipline
komorne skupine s pihali so osvojili

zlato priznanje in se bodo tako  v
marcu udeležili 44. tekmovanja mla-
dih glasbenikov Republike Slovenije
v Tolminu, njihova mentorja sta Mira
Kranjec in Rado Černe. Za našo glas-
beno šolo zelo pomemben dogodek v
okviru regijskega tekmovanja mladih
glasbenikov je bila prav gotovo orga-
nizacija Zaključnega koncerta tekmo-
vanja, na njem so nastopili najbolj
uspešni tekmovalci, vsem udeležen-
cem tekmovanja pa smo podelili pri-
znanja. Na koncertu, ki je bil v naši
lepi in akustični dvorani 13. februarja,
se  je skupaj z ostalimi »zlatimi« tek-
movalci prestavil tudi naš trio.
Koncert, ki ga je obiskalo veliko učen-
cev, njihovih staršev, mentorjev in rav-
nateljev glasbenih šol iz celotne »tek-
movalne« regije, je prav gotovo pone-
sel dober glas o našem delu in seveda
novi šoli tudi v druge slovenske kraje.
K promociji glasbene šole izven meja
občin ustanoviteljic pa so pripomogli
tudi drugi dogodki, ki jih je bilo na
začetku leta 2015 kar nekaj.
Tako je v Begunjah potekalo 9. med-
narodno tekmovanje za nagrado
Avsenik, udeležila sta se ga dva naša
učenca harmonike, Lovro Perme je
prejel zlato priznanje, Primož
Adamlje pa srebrno priznanje; njun
mentor je Dušan Drobnič. 

V januarju smo organizirali orgelski
koncert, v lepem okolju na gradu
Bogenšperk so nastopili  naši učenci
orgel, koncertni program pa so soo-
blikovali učenci orgelskega oddelka
Glasbene šole Skladateljev Ipavcev iz
Šentjurja. V začetku leta 2015 smo
izpeljali tudi prvi Klavirski večer
učencev zasavskih glasbenih šol.
Pobudnica za srečanje je bila prav
naša šola, nastopili so učenci vseh šol,
ki sestavljajo aktiv zasavskih glasbe-
nih šol. Z veseljem smo gostili  mlade
pianiste iz glasbenih šol Hrastnik,
Laško – Radeče. Trbovlje in Zagorje,
zaigrali pa so seveda tudi naši najbolj-
ši učenci klavirskega oddelka. Upamo
in načrtujemo, da tovrstno srečanje v
prihodnjih letih postane tradicional-
na stalnica dogodkov na naši glasbeni
šoli. Tradicionalen pa je prav gotovo
postal Družinski nastop, saj ga na šoli
pripravljamo že nekaj let, na njem so
tudi letos skupaj zaigrali naši učenci,
njihovi starši in drugi sorodniki, kon-
cert je ponovno poglobil sodelovanje
med zaposlenimi, učenci in starši.
Vsi našteti dogodki in uspehi, na ka-
tere smo zelo ponosni, ponovno pri-
čajo o kvalitetnem in visoko profesio-
nalnem delu, ki  Glasbeno šolo Litija
- Šmartno povsem enakopravno po-
stavlja ob bok drugim slovenskim
glasbenim šolam. Ob tem naj se po-
novno zahvalim vsem učiteljem, ki
pri svojem delu z učenci ne štejejo
dodatnih ur za vaje, saj je velik uspeh
naše šole rezultat predanega dela in
velikega sodelovanja.

Ravnateljica Janja Galičič,
univ. dipl. muzik.

Tekmovanje je bilo namenjeno pred-
vsem začetnikom. Domači klub je
zastopalo 5 tekmovalcev. Tudi tokrat
se je dobro borila kadetinja Pia
Smrekar, ter osvojila prvo mesto. V
družbi zmagovalcev pa se ji je pri-
družila tudi mladinka Sara Rozina.
Srebrno odličje sta si priborila
Aleksandra Rozina ter Tadej Pirc, ki

je po napeti borbi z reprezentančnim
kolegom, izgubil  po sodniški odloči-
tvi. Brez kolajne pa ni ostal niti Luka
Bajc, saj se je domov vrnil z bronasto
medaljo. Vse naše tekmovalce čaka
domača tekma v Šmartnem, ki bo
potekala 8. marca. Na ogled ste seve-
da vsi vljudno vabljeni.

Janja Repina

TEAKWONDO 

1. Orient cup
Taekwondo klub Šmartno – Litija se je v soboto, 21. februarja, udeležil tekmovanja v
Ljubljani, katerega je prvič organiziral TKD klub Orient.

Januarja se je slovenska taekwondo
reprezentanca v Sarajevu udeležila le-
tošnjega G1 turnirja. V Bosno sta se
odpravila tudi Domen ter Tadej Pirc.
Za oba je bila to debitantska tekma,
za Domna prva v članski reprezen-
tanci, Tadeju pa prva v mladinskih
vrstah. Naša člana sta bila dobro pri-
pravljena, saj sta opravila kar nekaj
reprezentančnih treningov, vključno z
bazičnimi pripravami v Srbiji, žal pa
se jima ni uspelo ni uspelo prebiti v
naslednje kroge.

Janja Repina

Bosna open 2015
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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. APRILA 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

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

ROKOMET

Člani še neporaženi
Po svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je naša reprezentanca na koncu zasedla 8. mesto,
se nadaljuje prvenstvo, tudi v 1.B državni rokometni ligi. V mesecu februarju so bili na
sporedu štirje krogi (naša ekipa je igrala zadnjega 1. marca), ki so bili za našo ekipo zelo
uspešni, saj so se vsi končali z zmago Herz Šmartna.

V soboto 7. februarja se je igrala prva tekma v letu 2015, nasprotnik je bil ŠD
Mokerc-IG. Domača ekipa še ni bila popolna, gostje pa so se pred nadaljeva-
njem okrepili. Začetek tekme je bil na obeh straneh malo slabši, tako da je bil
dolgo časa rezultat nizek. Nato pa je domača ekipa pokazala svojo kvaliteto
in kmalu povedla z visokim rezultatom 13:5. V drugem delu je domača ekipa
z dobro igro kontrolirala reultat, na koncu je domači trener ponudil prilož-
nost vsem igralcem, gostje pa so uspeli poraz na koncu malo omiliti. Končni
izdi 25:21, najboljši strelec pri domačih pa Jaka Avsec s sedmimi zadetki.

Naslednji teden se je potovalo na
Škofljico, kjer je bila tekma izenače-
na le prvih 15 minut. Nato je šmar-
ska ekipa vse bolj narekovala tempo
igre, kar pa domačinom nikakor ni
ugajalo. V drugem delu je bil pritisk
še večji, tako da je proti koncu sreča-
nja razlika znašala že 13 zadetkov.
Zadnjo četrtino srečanja so prilož-
nost za igranje dobili vsi igralci, ki
so jo tudi dobro izkoristili. Kljub
temu, da ekipa Herz Šmartna še
vedno ni kompletna, pa je pokazala
izredno dobro pripravljenost na na-
daljevanje sezone. Čestitke vsem
igralcem in stroki za lepo zmago z
rezultatom 30:39. Izkazal se je
Grega Močnik z 10 zadetki.
Na petek, 20. februarja je prišla v
goste ekipa RD Moškanjci-
Gorišnice. Domača ekipa je tekmo
začela dobro in že v prvem polčasu
narekovala visok tempo igre. V
prvem polčasu sta bila pri domačih
razigrana Aljaž Sadar in Midhad
Muratovič. Že ob koncu prvega pol-
časa je bila razlika 5 zadetkov. V
drugem polčasu je bilo nadaljevanje
podobno, razlika se je povzpela že
na 7 zadetkov, domači so za name-
ček v 40. minuti izvedli prelep »ce-
pelin«. A gostujoča ekipa ni popuš-
čala, uspela znižati na 23:20, zato je
bil domači trener Jaka Keše primo-
ran vzeti minuto odmora. Poteza je

obrodila sadove, ekipa je takoj nare-
dila delni izid 3:0 ter tako napove-
dala miren zaključek tekme, v kate-
rem so zopet dobili priložnost vsi
igralci na klopi Herz Šmartna.
Končna razlika je znašala 4 zadetke
v korist domačih (30:26)
Na sončno nedeljo (1. marca) se je
članska ekipa odpravila v Veliko
Nedeljo, cilje je bil prinesti 2 točki.
Na koncu se je to uresničilo z dokaj
rutinirano zmago. Že v prvem pol-
času se je narekoval visok tempo

Herz Šmartna, ter vodstvo z 6:12.
Domači se niso dali ter so se pribli-
žali na tri zadetke zaostanka
(10:13), vendar je nato naša ekipa
spet igrala bolje in polčas končala z
vodstvom 13:19. V drugem delu pa
prvih dvanajst minut strelski post,
saj je bil delni rezultat 2:1 za doma-
če. Domači vratar Maskimiljan
Dogša je bil skoraj nepremagljiv.
Strelski post je prekinil Jaka Avsec s
tremi zaporednimi zadetki (skupaj
sedem zadetkov), ekipa Herz
Šmartna je kmalu povedla z 21:28
in tekma je bila odločena. Na koncu
so uspeli domači oblažiti poraz na
končnih 25:30.
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 vabimo, da si ogle-
date našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si, ter seveda
našo Facebook stran, kjer lahko
spremljate veliko zanimivih novičk,
fotografij ipd. 

Aleš Hauptman

ŽENSKI ROKOMET

Novice iz ŽRD Litija
Rokometna tekmovalna sezona je tudi v prvih letošnjih mesecih v polnem teku. Članska
ekipa je v sredini januarja zaključila z drugim krogom tekem državnega prvenstva 1. B
ženske rokometne lige in sedaj sezono nadaljuje s tretjim krogom tekem.

si Litijanke v zadnjih sekundah pri-
borile strel iz sedmih metrov in po
uspešni realizaciji najstrožje kazni
izenačile rezultat (22:22).
Starejše deklice A so uspešno za-
ključile z rednim delom tekem. V
svoji skupini (center) so dosegle 4.
mesto in si tako priborile igranje v
polfinalu državnega prvenstva. V
polfinalnih tekmovanjih se bodo v
skupini B pomerile z ekipami iz
Kopra, Ormoža in Celja za uvrstitev
na finalni turnir. 
Kadetinje v letošnjem letu nadalju-
jejo z drugim krogom tekem v ligi
Vzhod.  Zadnji dan januarja so se
pomerile z rokometašicami DRŠ
Alen Mihalj iz Slovenj Gradca ter
zmagale z minimalno razliko
(26:25).  V februarju so odigrale še
zaostalo tekmo proti Ptujčankam,
nove tekme in novi tekmovalni izzi-
vi jih čakajo marca. Tudi  mlajše de-
klice B po krajšem počitku v fe-
bruarju nadaljujejo s prvenstvenimi
tekmami marca. Letošnje leto so za-
čele uspešno, saj so dosegle prvo
zmago. Ob glasni podpori s tribun
so namreč 10. januarja v domači
dvorani premagale ekipo iz Kočevja. 
Vsi ljubitelji rokometa lepo vabljeni
na naše tekme tudi v prihodnje.

Leto so članice začele uspešno. V prvi tekmi po novem letu, ki so je odigrale
v Logatcu, so si priigrale zmago. Domačo ekipo so premagale z razliko
osmih golov (14:26). Sledili sta dve slabši tekmi proti ekipama iz Nazarij in
Ptuja. Zelo napeta pa je bila domača tekma proti ekipi iz Škofje Loke, ko so

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

2. in 4. turnir košarkaric KK Litija v
kategoriji U11
Drugi turnir se je odigral v Grosuplju. Prvo tekmo so Litijanke odigrale proti ŽKK
Grosuplje in zabeležile neodločen rezultat.

ŽKK Grosuplje B : KK Litija
17 : 17 (12 : 15)
Kljub neodločenemu rezultatu, z igro Litijank ne moremo biti zadovoljni.
Litijanke so tekmo odigrale nervozno, z veliko tehničnimi napakami in zgreše-
nimi sto odstotnimi  priložnostmi. Prva tekma, ki so jo odigrale v gosteh, je
močno vplivala na igralke. Žoga jim je uhajala iz rok in trema je bila očitna.
Popravni izpit jih je čakal štirinajst dni kasneje v Domžalah.
ŽKK Domžale  :  ŽKK Ježica
10 : 80 
KK Litija :  ŽKK Ježica
9 : 74 ( 7 : 51) 
Tudi tekma proti Ljubljančankam ni pustila dobrega vtisa. Favorizirane igralke
ŽKK Ježica so z lahkoto polnile koš Litijank in zasluženo zmagale z veliko
prednostjo.
8. februarja 2015, so se mlade košarkarice v kategoriji U 11 odpravile v
Domžale, kjer so odigrale dve tekmi. V prvi tekmi so se pomerile s sovrstnicami
iz Domžal, v drugi tekmi pa jim je nasproti stala ekipa iz Grosuplja.

KK Litija : ŽKK Domžale
23: 52 (13 : 28)
Domžalčanke so na tekmi nastopile
le z osmimi igralkami. Litijska klop je
bila polna in vse Litijanke so bile
dobro motivirane. Kljub temu da je
zmaga pripadla domačinkam, so vse
litijske igralke dobro izkoristile svoje
minute na  igrišču.
KK Litija : ŽKK Grosuplje
38 : 22 (23 : 14)
V tekmo so litijske košarkarice vsto-
pile samozavestno in zagnano. V
obrambi so odigrale odlično in po-
polnoma zaustavile nasprotnice, ki se
v agresivni obrambi niso dobro zna-
šle. Padec koncentracije v igri
Litijank je bil najbolj opazen v drugi
četrtini. Drugi polčas pa je bil zopet v
prevladi mladih Litijank, ki so na
koncu zasluženo slavile.
KK Domžale : ŽKK Grosuplje
55:14

Naslednji turnir Litijanke čaka v
marcu.

Vanesa Žontar

Sodelovalo je okoli 500 tekmovalcev
iz kar 58 klubov. Domači klub sta to-
krat zastopala Domen in Tadej Pirc.
Domen je po dveh zmagah, v tretjem
krogu za zlato piko izgubil ter ostal
brez medalje, Tadej pa je po dveh
borbah osvojil tretje mesto, kar je nje-
gova prva kolajna v mladinski konku-
renci. To tekmovanje je bilo obema
dober trening za nadaljnja tekmova-
nja.

Janja Repina

TEAKWONDO 

M - 2 turnir
14. februarja je v Vrbovcu na Hrvaškem, potekal že tradicionalni M-2 turnir. 

Vse fante od 1. do 9. razreda in dekleta od 1. do 5. razreda in jih zanima ROKOMET,
VABIMO,

da se vpišejo v rokometno šolo.
Vabljeni tudi stari člani, ki ste že sodelovali, da se nam spet pridružite na treningih.

V rokometno šolo se lahko vpišete preko elektronske pošte
info@rdsmartno.si ali pa se oglasite na enem izmed treningov mlajših selekcij v Dvorani Pungrt .

Za več in for ma cij nas lahko po kličete na gsm šte vilke: 
• Splošne informacije: 031-627 189 (Aleš Hauptman)
• Mlajši in starejši dečki (od 6. do 9. razreda): 051 387 245 (Franci Zidar)
• Mini rokomet (od 1. do 5. razreda): 040 820 974 (Tanja Oder)


