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ŽUPANOV KOTIČEK

Pomlad
Prvi spomladanski dnevi so privabili
na vrtove kar nekaj ljudi, ki menijo,
da je hitenje pri opravilih (sajenju),
poplačano pri pobiranju pridelka. Kar
nekaj občank in občanov pa je mne-
nja, da se prava rast začne šele, ko je
zemlja dovolj ogreta. 
Toplota in voda sta vir življenja. Hitre
ohladitve, ki smo jih v zadnjem času
vajeni, slabo vplivajo na začetno rast.
Po toplih dnevih, ko temperatura že
seže čez 20°C, nas prav lahko prese-
neti sneženje, saj podnebne spre-
membe delajo svoje. In kako lahko
navadni smrtniki vplivamo na vse to?
Bolj slabo. Mogoče le z vzgledom
mlajšim rodovom, kako ohranjati
našo naravo, urejati vrtove in okolico,
kar Slovenci dobro znamo. Nekateri
boste svoje vrtov urejali prej, drugi
pozneje – važno je, da so urejeni.
Vsem želim velik pridelek, čim manj
bolezni in ne pozabimo na našo
rodno zemljo, ki nas hrani in ohranja
pri življenju.

Vaš župan
Milan Izlakar

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU APRILU 

Gre za izdelke iz ekološke pridelave
in sezonsko sadje in zelenjavo iz slo-
venskih kmetij. Prvič so lahko šmar-
čani stojnico obiskali 11. marca 2011
in bili navdušeni nad tem, koliko se-

V Šmartnem ob petkih 
zdravi, lokalni pridelki 
Na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji je od marca na posebni stojnici mogoče
kupiti domače sadje in zelenjavo in lokalne izdelke s podeželja: suho sadje, sire,
med, medene izdelke, jabolčni sok in kis, posebno priljubljeni pa so tudi že
pripravljeni eko zabojčki. 

Ljudska pesem predstavlja pomem-
ben del ljudskega izročila. Slovensko
ljudsko petje je poznano po troglas-
nem petju, ponekod tudi večglasnem,
stopničastem petju, petju »na tret-
ko«,... Po vsebini so pesmi pripoved-
ne, ljubezenske, ohcetne, obredne, vo-
jaške, mrliške… Pevke ljudskih pesmi
delujemo pod okriljem Folklorne
skupine Javorje ter nastopamo tudi
samostojno. Udeležujemo se izobra-
ževanj, pevskih srečanj, zapojemo na
raznih kulturnih prireditvah ter praz-
novanjih. Uspehe dosegamo na fol-
klornih srečanjih. Prepevamo pesmi
iz celotne Slovenije, večina je prid-
obljenih na podlagi raziskav in izhaja-
jo iz domačega okolja, pomagajo nam

tudi poznavanja naših starih staršev.
Tokraten izbor je bil kombinacija pri-
povednih, cerkvenih in hudomušnih
pesmi pridobljenih v domačem kraju
in okolici. Včasih se je veliko pelo, ob
različnih priložnostih, tako ob dnev-
nih kmečkih opravilih, kot praznova-
njih. Pri današnjem načinu življenja
in dela je tega zelo malo, zato se po-
ustvarjalci trudimo, da bi se tovrstno
petje še naprej ohranjalo. 
Dvorana v kulturnem domu se ni na-
polnila, vendar so tisti, ki so se koncerta
udeležili, pozdravili vsako zapeto pe -
sem s takim aplavzom, kot bi bila polna.
Tokrat so se nam pridružile Ljudske
pevke Šmarjetke in Matija Smrekar. 

Irena Zidar

Koncert ljudskih pesmi
Pevke ljudskih pesmi Folklorne skupine Javorje smo se v soboto 19. marca
predstavile na celovečernem koncertuv Šmartnem pri Litiji.

VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2011/2012
Vpis novih učencev za šolsko leto 2011/2012 bo v Glasbeni šoli Litija-Šmartno

potekal na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa in v skladu s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi šole.
Sprejemni preizkusi za otroke, ki se bodo v šolskem letu 2011/2012 vpisali v 1. razred instrumenta, petja ali plesa,

bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija,
in sicer: 

v sredo, 25. maja 2011, od 17. do 19. ure in v soboto, 28. maja 2011, od 10. do 12. ure.
Potek sprejemnega preizkusa:

• petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
• ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov

Novinci se lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:
Glasba: klavir, orgle, harmonika, violina, viola, violončelo, kitara, flavta, klarinet, saksofon, kljunasta flavta, rog, trobenta,

pozavna, nizka trobila, tolkala in petje.
Ples: balet in sodobni ples.

Brez sprejemnega preizkusa se bodo otroci v istih dveh terminu lahko vpisali v naslednje programe:
predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica.

Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu: gslitijasmartno.si

V sredo, 20. 4. 2011, vas ob 19. uri, va-
bimo na potopis v knjižnico Litija. O
»španskih kontrastih«: Mezeti in
Kataloniji bo predavala Tanja Žnidar-
čič.  Španija, temperamentna, eksoti-
čna, romantična: dežela flamenka,
kitar in nageljnov, navdušena za no-
gomet, dežela velikonočnih procesij,
dežela starih mest in sodobnih umet-
nikov. V Toledu so ohranjeni najlepši
primerki židovske, krščanske in mavr-
ske kulture in arhitekture. Potopis nas
bo popeljal do Valencije, »mesta rož«.
Tu je prav takrat potekala velikonočna
procesija, Las Fallas.
Vabljeni! Aleksandra Mavretič 

Potopisno predavanje o Španiji

Foto: Tanja Žnidarčič

Predstavitev prvega celovitega prevoda 
Slave vojvodine Kranjske v slovenski jezik v Litiji

Dvorana JZK Litija, 19. 4. 2011, ob 19. uri 
Slava vojvodine Kranjske je izjemna polihistorska mojstrovina, prava zakladnica naše preteklosti,

delo kranjskega plemiča Janeza Vajkarda Valvasorja, ki še danes velja za eno najpomembnejših znanstvenih
del o Sloveniji. Pred več kot 300 leti je delo nastalo v nemščini, danes pa ga lahko prebiramo tudi v sodobnem

slovenskem jeziku. Prevajalci so sledili izvirniku in ohranili duh in miselni tok tistega časa z ohranjanjem skladnje,
množice pridevnikov in prislovov ter neskončnih baročnih podredij. 

Ustvarjalci prevoda bodo razkrili kaj vse skriva Valvasorjeva Slava, predstavili izzive in ovire
s katerimi se srečujejo ob prevajanju ter veličino Valvasorjevega dela nasploh. 

Delo bodo predstavili:
Primož Debenjak, prevajalec iz nemščine,

Tomaž Čeč, urednik in vodja projekta,
Stanka Golob, strokovnjakinja za antikvarno gradivo.

»Dokler za Kranjsko svet bo vedel v daljnih dneh, slovelo njeno bo ime in bo v časteh.«
Knjigi bosta na ogled obiskovalcem prireditve. 

Dogodek pripravljajo: Knjižnica Litija, Javni zavod za kulturo Litija, Zavod Dežela Kranjska.
info@slava-vojvodine-kranjske.si
www.slava-vojvodine-kranjske.si 

zonskih lokalnih pridelkov je mogoče
kupiti za pripravo odličnega domače-
ga nedeljskega kosila.
Ponudbo zdrave domače hrane vsak
petek od 10. do 15. ure na premični
stojnici zagotavlja zadruga za razvoj
podeželja Jarina iz Litije, ki s svojimi
akcijami ozavešča o pomenu lokalne
trajnostne oskrbe s hrano ter se zav-
zema za izboljšanje prehranskih
navad z zagotavljanjem sveže, sezon-
ske in raznovrstne lokalne ponudbe.
V ta namen povezuje lokalne pridelo-
valce in potrošnike in zagotavlja
oskrbo z zdravo hrano, pridelano v
lokalnem okolju.
Dodatne inf.: www.nadezeli.si

Ob petkih obiščite stojnico v Šmart-
nem in se prepričajte o pristnosti po-
nudbe!  

Nataša Smrekar, Jarina

Dogodek Datum Ura Lokacija

»PRIBLIŽEVANJA«, srečevanja z znanimi osebami. Gost meseca aprila:

dr. MARKO PAVLIHA ČETRTEK 7.4. 19.00 modra soba , KC Litija 

U3: zeliščar Jože Kukman PETEK 8.4. 17.00 Knjižnica Šmartno 

POZDRAV POMLADI v počastitev 100-letnice rojstva Mihe Vahna SOBOTA 9.4. 19.00 dvorana doma v Jevnici 

Južno Afriška republika, Zambija, Bocvana, potopis z Lauro PONEDELJEK 11.4. 19.00 MC Litija

Otvoritev slikarske razstave Karmen Sedlar PONEDELJEK 11.4. 19.00 avla občine Litija 

Ura pravljic TOREK 12.4. 18.00 Knjižnica Litija 

U3: Umetnostna zgodovina, Kratka zgodovina Slovencev, dr. Maja Žvanut ČETRTEK 14.4. 10.00 Knjižnica Litija 

Ura pravljic ČETRTEK 14.4. 18.00 Knjižnica Šmartno 

Točka: VŽU; Reinkarnacija, predavale bodo: Jana in Dora Debeljak, 

in Barbara Škarja ČETRTEK 14.4. 19.00 Knjižnica Litija 

U3: Dr. Janez Zajc, bolečine v kosteh: ramah, križu in sklepih PETEK 15.4. 17.00 Knjižnica Šmartno 

Pomladni koncert Pihalnega orkestra Litija z gosti PETEK 15.4. 19.00 Kulturni center Litija

Stojnica vse zastonj SOBOTA 16.4. 8.00 tržnica Litija

Otroška matineja: Pravljica o ljudskih godcih,

Kaličopkovo gledališče SOBOTA 16.4. 10.00 Kulturni center Litija 

Teater 13: Veseloigra –

Micki je treba moža – Teater 13 SOBOTA 16.4. 18.00 Kulturni center Litija 

Predstavitev prvega celovitega prevoda Slave vojvodine Kranjske TOREK 19.4. 19.00 Kulturni center Litija 

Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju, 

predstavitev knjige (učbenika) Gabrijele Hauptman SREDA 20.4. 18.00 MC Litija

Potopis: Španska kontrasta: Mezeta in Katalonija, Tanja Žnidarčič SREDA 20.4. 19.00 Knjižnica Litija 

U3: Razstava izdelkov študijskega krožka Keramika ČETRTEK 21.4. 18.00 Knjižnica Šmartno 

Svetovni  dan zemlje –  kamen in reka PETEK 22.4. 17.00 MC Litija

Multi kulti pirhi – ustvarjalna delavnica SOBOTA 23.4. 17.00 MC Litija
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Opustitev uporabe storitev javne
službe, kot je kopičenje odpadkov,
njihovo sežiganje ali odlaganje v ob-
jektih ali na zemljiščih, ki niso name-
njeni za odstranjevanje teh odpad-
kov, je strogo prepovedano po določi-
lih 64. člena Odloka o načinu izvaja-
nja gospodarske javne službe zbira-
nja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpad-
kov na območju Občine Šmartno pri
Litiji (Ur. l. RS, št. 27/09)
Tovrstne ostanke odpadkov iz vrtov
in zelenic (trava, plevel, listje, zeleni
odrez, rože,...) je potrebno primerno
kompostirati v domačem vrtu ob las-
tnih stanovanjskih hišah. Lahko pa
jih odpeljete individualno v zbirni
center za komunalne odpadke Širja-
va, proti plačilu, od ponedeljka do
petka od 8. do 16. in v soboto od 8. do
13. ure.
Prav tako pa je v skladu z Uredbo o
varstvu pred požarom v naravnem
okolju (Uradni list RS, št. 4/06) pre-
povedano sežiganje ostankov s kme-
tijskih površin in gozdov (seno, po-
drast,..), oziroma je dopustno samo
izjemoma pod strogimi natančno do-
ločenimi pogoji, in sicer:
• kurišče mora biti obdano z negor-

ljivim materialom;
• prostor okoli kurišča mora biti očiš-

čen vseh gorljivih snovi;
• kurišče mora biti oddaljeno od

gozda vsaj 50m, od pomembnih
prometni poti, večjih naselij in ob-
jektov, kjer se izdelujejo, predelujejo
ali skladiščijo vnetljive ali nevarne
snovi, pa vsaj 100 m;

• zavarovati in nadzorovati kurišče
ves čas kurjenja ali sežiganja;

• po končanem kurjenju ali sežiganju
pogasiti ogenj in žerjavico ter pokri-
ti kurišče z negorljivim materialom; 

• ob povprečni hitrosti vetra večji od
6 m/s ali ob sekundi vetra močnej-
ših od 10 m/s prenehati kuriti, seži-
gati ali uporabljati odprti ogenj;

• pri kurjenju, sežiganju ali uporabi
odprtega ognja v naravnem okolju
se ne sme uporabljati gorljivih te-
kočin ali materialov, ki pri gorenju
razvijajo močan dim ali strupene
pline oziroma so kako drugače
škodljivi za okolje.

Izvajanje slednjega nadzoruje Inšpek -
torat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, če pa medobčinski
inšpektor ugotovi nespoštovanje zgo-
raj navedenih določil, je dolžan nare-
diti zapisnik in zadevo odstopiti pri-
stojnemu republiškemu inšpektorju.
Z Odlokom so za nepravilno ravna-
nje predpisane tudi globe za prekrške.
In sicer za fizično osebo in odgovorno
osebo pravne osebe od 40 do 1250
eurov, ter za pravno osebo od 100 do
75.000 €. Nadzor nad izvajanjem
predpisa na osnovi prijave občanov in
uradne dolžnosti opravlja medobčin-
ski inšpektorat.
Naprošamo vse občane, da Medob -
činski inšpektorat obveščajo o prime-
rih sežiganja komunalnih odpadkov,
na prostem (naštetih v drugem od-
stavku tega članka). Prijavo lahko
sporoči vsakdo na naslov Medob -
činski inšpektorat, Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, ali na tel. št.:
01 8963 469.
V kolikor želimo našim otrokom in
vnukom omogočiti nadaljnje  življe-
nje na zemlji vsaj v enaki ali celo bolj-
ši kvaliteti od današnjega, moramo
spremeniti naš odnos do narave,
predvsem s spremembo miselnosti in
posledično temu spremeniti način
ravnanja in na(ra)zvade.

Medobčinska inšpektorica, 
Helena Kozlevčar

Javno opozorilo
Sežiganje odpadkov v naravi je prepovedano z občinskim predpisom

Smo petčlanska skupina študentov
zadnjih letnikov medicine in dental-
ne medicine, ki od julija do septem-
bra 2011 načrtujemo trimesečno me-
dicinsko-humanitarno odpravo v
Ugando. Delujemo pod okriljem
Sekcije za tropsko medicino na
Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki že
od leta 1990 združuje in izobražuje
prostovoljne študente zadnjih letni-
kov in zdravnike za delo, organizira-
nje in izpeljevanje humanitarnih od-
prav v dežele tretjega sveta. Te odpra-
ve so popolnoma neprofitne in pro-
stovoljne, in njihovo financiranje je
odvisno izključno od prispevkov do-
natorjev ter sredstev, ki jih študentje
sami priskrbimo.
Uganda je država v vzhodni Afriki in
čeprav je že od leta 1962 samostojna
država, so desetletja diktatorskih
oblasti in spopadov za oblast, državo
pripeljala na rob socialnega in gospo-
darskega propada. Večina prebival-
stva še vedno živi v slabo prezračenih
in slabo osvetljenih kočah, narejenih
iz zemlje in kravjih iztrebkov. 
Neučinkovito poljedelstvo v kombi-
naciji z neenakomerno porazdelitvijo
letnih padavin povzročata podhranje-
nost, ki kaže svoj obraz pri najbolj
ranljivem delu prebivalstva – kar peti-
na vseh otrok v Ugandi, mlajših od
pet let, je podhranjenih.
Osnovna zdravstvena oskrba tam še
zdaleč ni nekaj samoumevnega.
Bolniki si morajo zdravila in operati-
vne posege plačati sami, kar je za ve-
čino ljudi (pre)hud strošek, za marsi-
koga pa nedosegljivo razkošje.
Dodaten problem predstavlja tudi
hudo pomanjkanje izobraženega

Tja, kjer je osnovna zdravstvena
oskrba prestiž – v Ugando

zdravstvenega osebja, kar ima za po-
sledico, da se večina ljudi zdravi pri
vaških vračih, kar pa pogosto vodi do
zapletov in slabšanja bolezni.
Številni otroci še vedno umirajo zara-
di dehidracije, ki je ponavadi posledi-
ca infekcijskih bolezni - predvsem
prebavil. Težka je misel, da ob vsem
napredku, tehnologiji, dostopnosti in
sredstvih, ki jih premoremo v razvi-
tem svetu, zaradi bolezni, ki so eno-
stavno in poceni ozdravljive, še vedno
ugašajo otroška življenja v deželah v
razvoju.
Pot nas bo sprva vodila na JZ
Ugande, v mesto Kabale, kjer bomo
predvidoma dva tedna delali v lokalni
bolnišnici. V tem času bomo natan-
čneje spoznavali tamkajšnje razmere,
pogostejše bolezni in način dela v
bolnišnici. Nato se bomo za tri mese-
ce preselili v vas Bufuka, ki je brez
elektrike, tekoče vode in kanalizacije.
Živeli bomo v majhni hiški iz blata, ki
nam bo služila kot dom in ambulanta

hkrati. Čeprav Bufuka šteje le okoli
350 prebivalcev, bodo ljudje do naše
ambulante prihajali iz precej širšega
območja, saj se bo vest o “belih vra-
čih” hitro širila. Tipičen delavnik bo
potekal od zore do mraka, od pone-
deljka do sobote. Najpogosteje se
bomo srečevali z boleznimi, ki jih pri
nas uspešno preprečujemo ali zdravi-
mo – malarija, tuberkuloza, driske,
okužbe dihal, tifus, podhranjenost,
HIV/AIDS, ošpice, tetanus, obpo-
rodne komplikacije itd. V primeru, da
bo bolnik potreboval nujno bolnišni-
čno oskrbo, bomo organizirali prevoz
do najbližje bolnišnice in mu plačali
zdravljenje. 
Poleg zdravljenja zgoraj naštetih bo-
lezni, je eden izmed naših glavnih ci-
ljev nadaljevati delo prejšnjih odprav.
Od decembra 2010 do septembra
2011 se bomo na istem območju
zvrstile tri različne odprave, ena za
drugo, kar pomeni, da bomo omogo-
čili daljše obdobje zdravstvene oskrbe
ljudi v okolici Bufuke, kar je še pose-
bej pomembno pri zdravljenju kroni-
čnih obolenj in izobraževanja lokal-
nega prebivalstva o zdravstveni pre-
ventivi in higieni.
Kaj dobrega bo odprava prinesla nam
in naše izkušnje Sloveniji? Potovanja
v dežele, ki ležijo v tropskem pasu, so
vse bolj priljubljena in popotniki zbo-
lijo tudi za boleznimi, ki jih pri nas
sicer ni: malarija, tripanosomiaza,
shistosomoza, itd. V Ugandi se bomo
veliko srečevali s tovrstnimi bolezni-
mi in tudi s takimi, ki se pri nas zara-
di dobre preventive redkeje pojavlja-
jo: tuberkuloza, okužba z virusom
HIV, itd. V naši bodoči zdravniški
praksi doma pa bodo izkušnje, ki jih
bomo pridobili v Ugandi s tovrstnimi
boleznimi, neprecenljive. 
Delo v Afriki nas ne bo obogatilo le
glede medicinskega znanja, ampak
tudi v človeškem smislu, saj verja-
mem, da bo ta izkušnja pripomogla,
da bomo resnično postali zdravniki,
kakršni bi bilo prav, da so vsi zdravni-
ki – za ljudi.

Kristina Potisek, v imenu odprave
Uganda julij- september 2011 

Pri izvedbi odprave prosimo za pomoč vse, ki nam lahko pomagate! 
Vsak evro šteje!

Sredstva lahko nakažete na:
Medicinska fakulteta Ljubljana

Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

TRR: 01100-6030708380
Sklicna številka: 250513-10

Namen: Uganda jul-sep 2011

Podjetja, ki bi želela darovati in zato potrebujejo donatorsko pogodbo,
je le-ta dostopna na naši spletni strani,
kjer lahko preberete tudi več o odpravi: 

www.uganda2011.si

Spet je minilo eno leto in člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno
smo se zbrali na letnem občnem zboru v Bistroju Valvazor v soboto, 12. februar-
ja 2011. Pridružili so se nam tudi gostje iz DPM Kamnik, DPM Bobri, DPM
Moravče in DPM Sončnica Ljubljana. Po pozdravnih govorih so bila podana
poročila upravnega in nadzornega odbora ter finančno poročilo o delu v prete-
klem letu. Po predstavitvi in sprejetju poročil je predsednik DPM LIŠ predsta-
vil program dela za leto 2011.
Že kaj hitro nas čaka prvo resno delo – organizacija regijskega kviza »Mladi in
kmetijstvo«, ki bo potekalo 2. aprila 2011 na Vačah. Udeležili se bomo tudi
državnega kviza, ki bo potekalo 16. aprila v Dobrovi pri Škocjanu. Kot vsako
leto se bomo tudi letos pomerili na regijskih in državnih kmečkih igrah. V drugi
polovici leta se bomo predstavili na kmečkem prazniku v Moravčah in kmetij-
sko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer bomo sodelovali na državnem tek-
movanju mladih v ekipni košnji. Organizirali bomo tudi strokovno ekskurzijo
in predavanje. Tekom leta se bomo udeleževali številnih aktivnosti Zveze slo-
venske podeželske mladine – ZSPM, v katero je društvo včlanjeno: zimske in
poletne športne igre, skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski seminar, po-
svet predsednikov, okrogle mize… Vključevali se bomo tudi v aktivnosti lokal-
nih društev in preostalih društev znotraj ZSPM, saj se trudimo povezovati vse
mlade, predvsem tiste s podeželja. Če se nam želite pridružiti ali o nas izvedeti
kaj več, se obrnite na predsednika Petra Savška (041 316 116) ali pa nam pišite
na naš elektronski naslov dpm.lis@gmail.com.

Petra Firm, tajnica DPM LIŠ

Letni občni zbor DPM LIŠ

V februarju smo obeležili slovenski
kulturni praznik z nastopom mešane-
ga pevskega zbora DU Litija –
Mavrica. Najbolj zanimiva prireditev
za stanovalce  je bila prav gotovo
predstavitev Japonske kulture s pes-

Novice iz 
doma Tisje

nico, gospo Seiko Araki Gerl. Gospa
Seiko Araki Gerl prihaja iz Japonske,
v prvem delu svojega nastopa nam je
oblečena v tradicionalno oblačilo ki-
mono  predstavila mesto Tokio z nje-
govimi kulturnimi znamenitostmi, v
drugem delu pa smo prisluhnili nje-
nim občutenim pesmim. Pesniško
potopisno predavanje  je popestril go-
spod Herman Čater s prikazom dia-
pozitov svojih umetniških fotografij,
ki so bile v navdih gospe Seiko pri pi-
sanju pesmi in svojim pričevanjem,
kako je premagal bolezen in o svojem
okrevanju napisal knjigo.  V marcu
smo organizirali veselo pustovanje z
učenci OŠ Šmartno pri Litiji. Vesele
maškare so preganjale zimo, otrokom
so se  v pustni povorki pridružili sta-
novalci, ki so v okviru skupine za sa-
mopomoč Trobentice, kjer se združu-
jejo stanovalci, ki jih veseli likovno
ustvarjanje, naredili pustne kostume.
Letos smo se oblekli v kuharje in na-

takarje. Prave kuharice pa so spekle
najboljše krofe, takšne domače, ki se
jih ne najde zlepa, a pri nas v Domu
Tisje jih  znamo speči. Po vsem vese-
lju in zabavi, pa so nas naslednji dan
obiskali užaloščeni pustni pogrebci iz
Jablaniške doline in nas obvestili, da
je pust umrl.

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev:
11. april – praznovanje rojstnih dni s
stanovalci rojenimi v aprilu skupaj s
svojci ob 15h, v jedilnici.
14. april – koncert MPZ Sončni
žarek iz Šentvida pri Stični ob 17. h v
jedilnici.
14. april – srečanje skupine za samo-
pomoč svojcem dementnih oseb
Rožmarin ob 17.30 uri v prostorih fi-
zioterapije.

Za več informacij vas vabimo, da si
ogledate našo spletno stran:
www.dom-tisje.com.
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Zakon o prostovoljstvu
Evropsko leto prostovoljstva je nev-
ladnim organizacijam prineslo dolgo
pričakovani Zakon o prostovoljstvu,
ki predstavlja pomemben mejnik v
procesih organiziranja prostovoljnega
dela.  Zakon je bil brez glasu proti po-
trjen v državnem zboru in opredeljuje
prostovoljsko delo kot brezplačno
aktivnost posameznika, ki jo ta opra-
vlja v dobro drugih ali v splošno druž-
beno korist. Zakon opredeljuje pojme
in postavlja minimalne standarde or-
ganiziranja prostovoljstva ter prinaša
spodbude, ki lahko pomenijo pridobi-
tev tudi za nevladne organizacije.
Zakon predstavlja nov korak k spod-
budnemu pravnemu okviru za delo-
vanje nevladnih organizacij.

Retorika in javno
nastopanje
V NVO se pogosto soočamo s situa-
cijami, ko moramo različni publiki
predstaviti naše programe, projekte,
voditi zbor članov, seje, dati izjavo za
medije, povezovati dogodek ali prire-
ditev in se tako ali drugače soočamo s
tremo pred nastopi. Program je zato
primeren za vse, ki morate redno ali
pa zgolj občasno nastopiti pred manj-
šo ali večjo skupino ljudi. Sestavljen je
iz nastopov pred kamero, dihalnih vaj
in vaj za pravilno izgovarjavo ter si-
muliranja različnih situacij. Namen -
jena je vsem, ki se želijo izpopolniti za
pravilen in učinkovit nastop.
V mesecu aprilu bomo v okviru
Stičišča NVO osrednje Slovenije or-
ganizirali 3 delavnice na različnih lo-
kacijah. Udeležba je brezplačna za vse
predstavnike društev, zasebnih zavo-
dov in ustanov iz osrednje Slovenije s
predhodno e-prijavo na delavnico.
Dodatne informacije in e-prijavo naj-
dete na spletni strani www.srce-me-
povezuje.si. 
Vljudno vabljeni!

Uspešno zaključeni 
1. Dnevi usposabljanj za
NVO 2011
Prvič smo na Stičišču NVO osrednje
Slovenije organizirali Dneve usposa-
bljanj za NVO 2011, ki so se med 11.

in 13. 3. 2011 odvijali v Centru Har -
monija v Mengšu. Program izobraže-
vanj je bil pripravljen z mislijo na
nevladne organizacije in znanje, ki ga
najbolj potrebujejo za lažje in učinko-
vitejše opravljanje svojega dela. Glede
na odzive udeležencev in hitro zapol-
nitev mest na delavnicah, lahko reče-
mo, da je bil program nevladnim or-
ganizacijam  pisan na kožo.
Skozi intenziven vikend program,
smo se v petek najprej posvetili pro-
mociji. Simona Habič, med drugim
tudi urednica in novinarka, nam je
predstavila, kako uspešno komunici-
rati z mediji. Iz prve roke smo tako
dobili napotke za uspešno komunika-
cijo in vzpostavitev dobrih odnosov z
mediji. Sledilo je še spoznavanje mož-
nosti, ki jih na Stičišču NVO osrednje
Slovenije nudimo NVO za promovi-
ranje preko spleta. Nekaj osnov kako
pisati za splet, s kom komuniciramo
preko spleta ipd.  
Drugi dan smo posvetili pridobivanju
sredstev za delovanje naših organiza-
cij. Najpogostejše vprašanje s katerim
se srečujejo in ga na dnevni bazi rešu-
jejo vsa društva, zasebni zavodi in
ustanove. Spoznali smo kako se prija-
viti na razpise, se seznanili s programi
EU (Evropa za državljane, Mladi v
akciji, Program Kultura, Fundacija
Anna Lindh) in fundraisingom. Nove
ideje in usmeritve kako pridobiti
sredstva za naše programe nam bodo
še kako prav prišli za uresničevanje
naših idej, ki jih v nevladnih organi-
zacijah nikoli ne zmanjka. 
Za zaključek smo v nedeljo spoznava-
li pravila vodenja nevladnih organiza-
cij od zakonskih podlag, organov in
njihovih odgovornosti do vodenja ra-
čunovodstva in oddajanja poročil.
Predstavljen je bil tudi spletni raču-
novodski program miniMAX, ki ga
nevladne organizacije lahko začnejo
uporabljati za sodobno, elektronsko
vodenje računovodstva po ugodni
ceni preko Stičišča NVO osrednje
Slovenije. 
Žal nam je, da nismo mogli sprejeti
vseh, ki so se želeli udeležiti delavnic,
saj smo bili omejeni s prostorom. Prav
tako pa smo mnenja, da je manjša
skupina udeležencev bolj učinkovita
za dobro izvedbo izobraževanj. Vse
prijavljene udeležence zato naproša-
mo, da v kolikor se v prihodnje brez-
plačnih izobraževanj ne morejo ude-
ležiti iz kakršnihkoli razlogov, da to
prej sporočijo in tako odstopijo mesto
drugim. 
Dogodek je bil s pomočjo financira-
nja iz Evropskega socialnega sklada in
delno iz slovenskega proračuna za
predstavnike nevladnih organizacij iz
osrednje Slovenije brezplačen.

Pripravili zaposleni na Stičišču NVO
osrednje Slovenije

Stičišče NVO osrednje Slovenije 
– servis za društva

Prvo konferenco o inovativnosti v lo-
kalni skupnosti je prvič organiziral
prav RCL, in sicer marca 2009 na
Polšniku, letos pa je bil v vlogi soor-
ganizatorja. V InCo gibanju so se
prvič odločili, da se inovativni projek-
ti lokalnih skupnosti izpostavijo in da
se s primeri dobre prakse seznani čim

več ljudi. Celodnevno konferenco o
inovativni lokalni skupnosti, ki je 11.
marca potekala v Šentrupertu, je ot-
vorila iniciatorka InCo gibanja, mag.
Violeta Bulc. 
Številni predstavniki civilnih inicia-
tiv, ki delujejo kot katalizatorji razvo-
ja v svojih sredinah, predstavniki

Center za razvoj Litija – prejemnik
priznanja InLoCom 2011
Center za razvoj Litija je prejemnik nagrade InLoCom – priznanja za najbolj
inovativno lokalno skupnost, in sicer za razvojno partnerstvo 10 občin, za znamko
Srce Slovenije. Priznanje je Aleksandri Gradišek, direktorici Centra za razvoj Litija, v
imenu InCo gibanja na konferenci 11. marca v Šentrupertu predal predsednik
Državnega sveta RS, mag. Blaž Kavčič.

mag. Violeta Bulc, iniciatorka InCo gibanja, Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za
razvoj Litija in mag. Blaž Kavčič ob podelitvi priznanja

InCo gibanja, zavodov in zadrug, so
predstavili primere dobrih praks.
Poslušalce je navdušila Nataša
Smrekar iz zadruge Jarina, ki je pred-
stavila mrežo za lokalno samooskrbo
s hrano na območju Srca Slovenije,
Aleksandra Gradišek pa je v uvod-
nem delu konference predstavila svoj
prispevek z naslovom »Srce Slovenije
kot model razvoja inovativne lokalne
skupnosti«. Poudarila je, da je Srce
Slovenije vezni člen med deležniki
zaokroženega območja, ki s svojimi
znanji, storitvami, produkti, dogodki
in praksami dvigujejo ustvarjalni po-
tencial prostora in kakovost bivanja.
Verjamemo v samozadostnost ob-
močja, prepoznavamo potrebe na te-
renu in vzpostavljamo podporno
okolje za sprejem novih izzivov.
Zavedamo se pomena povezovanja
in razvijanja javnega in podjetniške-
ga sektorja in želimo ustvarjati zgod-
be, ki vključujejo, nadgrajujeo in po-
vezujejo.«
InLoCom je program za spodbujanje
inovativne lokalne skupnosti, ki te-
melji na spodbujanju vseh deležnikov
lokalne skupnosti, da soustvarjajo
odprt, napreden prostor, temelječ na
inovativnosti in trajnostnem razvoju.
Lokalne skupnosti so v konceptu
inovacijskega ekosistema še precej
neizkoriščen potencial. Imajo izredno
pomemben vpliv na razvoj socialnega
kapitala in odprte družbe ter na
ustvarjanje pogojev za inovativne
preboje podjetij, civilne družbe (nev-
ladnih organizacij), posameznikov ali
partnerskih povezav.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Izvajanje Programa razvoja podeželja
2007-2013 se je prevesilo v drugo po-
lovico programskega obdobja. Konec
marca bo objavljena nova Uredba o iz-
vajanju ukrepov vseh štirih osi
Programa razvoja podeželja. Z novo
uredbo se bo dvignila stopnja sofinan-
ciranja pri nekaterih ukrepih na do 85
% upravičenih stroškov. Zbrali smo
ključne informacije o aktualnih razpi-
sih ukrepov 3. in 4. osi Programa raz-
voja podeželja:
• Ukrep Diverzifikacija v nekmetij-

ske dejavnosti (Ukrep 311) podpi-
ra naložbe v proizvodne dejavnosti,
povezane s tradicionalnim znanjem
na kmetiji, naložbe v infrastrukturo
za obnovljivo energijo iz biomase in
drugih obnovljivih virov energije,
prodajne dejavnosti na kmetiji in
storitvene dejavnosti na kmetijah.
Upravičeni stroški so gradbena in
obrtniška dela, nakup nove opreme,
stroški pridobivanja ustreznih znanj
za opravljanje dejavnosti in ostali
splošni stroški. Najvišja stopnja so-
financiranja znaša do 70% upravi-

čenih stroškov za naložbe v obno-
vljive vire energije in do 60% za
ostale podprte naložbe.

• Ukrep Podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij (Ukrep 312)
podpira naložbe v registrirana mi-
kropodjetja na podeželju, ki zagota-
vljajo nova oz. ohranjajo delovna
mesta in povečujejo dohodek pode-
želskega prebivalstva. Seznam pod-
prtih dejavnosti je omejen saj razpis
podpira samo določene dejavnosti.
Najvišja stopnja sofinanciranja znaša
do 70% upravičenih stroškov za na-
ložbe v obnovljive vire energije in do
60% za ostale podprte naložbe. 

• Ukrep Ohranjanje in izboljševa-
nje dediščine podeželja (Ukrep
323) podpira naložbe v nepremi-
čno kulturno dediščino na podeže-
lju (spomenik, spomeniško območ-
je, nepremična dediščina, kulturna
krajina, naselbinska dediščina),
muzeje na prostem in prostore za
postavitev stalnih razstav etnološke
dediščine ter ureditev in izgradnjo
tematskih poti, ki povezujejo nara-

Najava razpisov izvajanja ukrepov
Programa razvoja podeželja od
leta 2007 do 2013

vne vrednote in nepremično kul-
turno dediščino določenega ob-
močja. Upravičeni stroški so grad-
bena in obrtniška dela, nakup nove
opreme, nakup IKT opreme, po-
stavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov namenjenih za varovanje
razstavnih eksponatov, ureditev lo-
kacije naravne vrednote ali nepre-
mične kulturne dediščine in njene
okolice ob poti, v primeru ureditve
in izgradnje tematskih poti ter
ostali splošni stroški. Vlagatelji so
fizične in pravne osebe, ki so last-
niki, solastniki, koncesionarji ali
najemniki predmeta podpore in
tudi občine. Najvišja stopnja sofi-
nanciranja znaša do vključno 85 %
priznane vrednosti naložbe. 

• V pripravi je tudi drugi javni poziv
za leto 2011 Lokalne akcijske sku-
pine Srce Slovenije za izbor pro-
jektnih predlogov, ki se bodo pričeli
izvajati v letu 2011. Predvidena
stopnja sofinanciranja posameznih
projektov znaša do 85 % upraviče-
nih stroškov. Več o LAS Srce
Slovenije si lahko preberete na sple-
tni strani www.razvoj.si/las, kjer bo
v aprilu objavljen drugi javni poziv
za leto 2011.

Na Centru za razvoj Litija smo na
voljo za dodatne informacije o aktual-
nih odprtih razpisih, pokličete nas
lahko na 01 8962 710 ali nas obiščete na
sedežu podjetja na Kidričevi 1 v Litiji. 

V okviru projekta Z edukacijo do so-
cialne vključenosti invalidov v življe-
nje smo imeli 3. marca predavanje o
telesni aktivnosti in izvajanju fiziote-
rapevtske vadbe. Predavateljica fizio-
terapevtka Barbara Šepetavc nam je v
uvodu povedala nekaj o pomenu same
telesne aktivnosti in pozitivnih učin-
kov telesne vadbe.
V nadaljevanju je podrobneje pred-
stavila tudi Bownowa terapijo, ki je v
Sloveniji znana že kar nekaj let. Gre

za vrsto manualne terapije, ki ima ve-
liko pozitivnih učinkov pri različnih
akutnih in kroničnih težavah – pred-
vsem v današnjem času, ko se spopa-
damo z vsakodnevnimi fizičnimi in
psihičnimi izzivi.  
Poleg omenjene terapije je predstavila
še Kranio-sakralno terapijo, ki je po-
gosto dopolnilna metoda zdravljenja
Bownovi terapiji in predvsem izbolj-
šuje stanje imunskega sistema. 

Cirar Tina 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Aktiv delovnih invalidov

Ob zaključku je udeležencem predavanja
odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja,
glede izvajanja in uspešnosti manualne 
terapije.
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Zgodilo se je
V ponedeljek, 21. februarja, smo pri-
sostvovali odprtju razstave »Evropa v
čipki«, ki jo je v avli litijske občine
pripravilo klekljarsko društvo Cvetke
iz Žirov, v petek, 4. marca, pa smo po-
slušali predavanje Jožeta Kukmana iz
Stične, ki je v šmarski knjižnici preda-
val o zdravilnih rastlinah.
V prvi polovici marca smo izvedli
tudi dva rekreacijska pohoda v šmar-
sko okolico: 7. 3. na Bogenšperk,
teden dni pozneje pa na Sitarjevec.
V nedeljo, 13. marca, smo si v mari-
borskem opernem gledališču ogledali
Verdijevo opero Moč usode, tretjo
sredo v marcu pa smo spet organizira-

li v naši društveni pisarni merjenje
krvnega pritiska, holesterola in slad-
korja. Redno so se; štirinajstdnevno,
sestale tudi vezilje, ki jih je čedalje več
in Šmartinke.
V torek, 22. marca, smo izvedli občni
zbor, ki mu je; kljub vabljivemu po-
mladanskemu vremenu prisostvovalo
133 članov in 4 gosti. Po občnem
zboru smo za vse prisotne pripravili
zakusko, nato pa še družabno srečanje
s plesom. Na zboru so bili tudi člani
sekcije s Primskovega Nove korenine.

Pripravljamo…
V torek, 12. aprila, bomo v šmarskem
strelskem domu organizirali domači

Aktivnosti društva upokojencev

Vsako leto izvedemo kulturni teden,
ki je namenjen Francetu Prešernu.
Letošnja tema je bila Pesem o Lepi
Vidi. Otroci so s pomočjo slikanice
spoznali zgodbo in se pogovarjali o
življenju Lepe Vide, obiskali so tudi
knjižnico. Za zaključek so si otroci
ogledali dramsko igro Lepa Vida, ki
so jo odigrali KUD Vajkard.
Učenci OŠ Gabrovka so pod men-
torstvom Jane Marolt uprizorili igro
Lunino kraljestvo, ki smo si jo prav
tako ogledali v kulturnem domu.
Teater za vse že vrsto let sodeluje z
nami. Otroci si bodo v tem mesecu
ogledali tretjo abonmajsko predstavo,
z naslovom Deklica lastovica.

Otroci in igra
Igra je tista, ki seže na vsa področja
otrokovega razvoja in spodbuja njegov
napredek. Torej ni odveč misel, da otrok
živi z igro in igra živi z otrokom. Tega se
dobro zavedamo tudi v vrtcu Ciciban,
zato smo v zadnjih mesecih temu
posvetili večjo pozornost.

Novo v našem vrtcu je obisk Lutkov -
nega gledališča Ljubljana. Lutkarji
nas bodo obiskali v apriluin nam odi-
grali predstavo Bobek in barčica.              
Dramske igre niso samo v izvedbi zu-
nanjih sodelavcev, saj se pogosto tega
lotimo tudi sami. V skupini Pika -
polonice poteka projekt Gledališče.
Otroci so za otroke drugih skupin
dramatizirali pravljico Pod medvedo-
vim dežnikom. Otroci iz skupine
Polžki so se seznanjali s senčnimi lut-
kami, jih sami izdelali in uprizorili
mini predstavo. 
Vrtec Ciciban že nekaj let v sodelova-
nju z občino Šmartno prireja pustno
rajanje. Letošnjo pustno soboto so se

velike in male šeme zabavale z ani-
matorko Majo Kokol. Posladkale so
se s pustnimi krofi in piškoti.
Na pustni torekso pustne šeme iz
vrtca odganjale zimo. Otroci so bili
oblečeni v skupinske maske, za katere
so poskrbele vzgojiteljice same. Po
ulicah Šmartna so se sprehodili: gose-
nica, polžki, miške, rožice, pikapolo-
nice, čebelice, gasilci in kuharji.
V mesecu marcu smo v vrtcu pripra-
vili novo obliko informativnega dne
za vse starše, ki nameravajo vpisati
otroke v naš vrtec.Pričeli smo z ogle-
dom gledališke igre Pikapolonica in
pikice, ki so jo odigrale vzgojiteljice
same. Po ogledu so se otroci lahko
igrali, starši pa so dobili želene in-
formacije.
Občini Šmartno se zahvaljujemo za
finančno pomoč, Pekarni Piškotek pa
za sladke dobrote.

Mojca Dragar

upokojenci tekmovanje v streljanju z
zračno puško, na katerem bodo sode-
lovala društva iz Litija, Dol, Jevnice
in Gabrovke.
V četrtek, 14. aprila se bomo podali
pohodniki na Sv. Miklavža nad
Jevnico. Do Ribč se bomo zapeljali z
avtobusom, nato pa pot nadaljevali
peš. Teden dni pozneje se bomo po-
dali na rekreacijski pohod v šmarsko
okolico.
V četrtek, 28. aprila, prirejamo popol-
danski izlet v Žiri, kjer si bomo ogle-
dali bogato razstavo čipk, ki jo orga-
nizirajo domačini ob Dnevih čipkar-
stva v tem kraju. Iz Šmartna se bomo
odpeljali ob 13. uri.
V ponedeljek, 2. maja, bomo v okviru
rekreacijskega pohoda obiskali Za -
plaz. Do Primskovega se bomo zape-
ljali z avtobusom, nato pa se bomo do
cilja podali po poldrugo uro dolgi
poti. Po toplem obroku na Čatežu se
bomo z avtobusom vrnili v Šmartno.
V prvi polovici maja bomo sodelovali
še na dveh tekmovanjih: 10. maja v
pikadu in kvizu v Gabrovki, 12. maja
pa na zasavskem tekmovanju v pika-
du v Radečah.
V sekciji Nove korenine Primskovo je
letos 37 članov, od tega so se trije vpi-
sali letos. Vse dejavnosti potekajo
uspešno po njihovem programu.
Vsakokratnega druženja se udeleži 20
– 25 članov. Sekcija vabi, da se ji pri-
družite tudi drugi, čeprav niste člani
društva.

Bo ris Žužek

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija

AVGUSTA GOVEKARJA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izrečeno sožalje,

tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče ter ostalo pomoč.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, trobentaču in pevcem za izvedene žalostinke.

Žalujoči: žena Vida, hčerke Alenka, Karmen in Slavi s partnerji ter vnuka Jernej in May

ZAHVALA

0142011

Mama tako hitro si zaspala,

da nismo mogli reči niti hvala.

Saj v življenju trdo si garala,

vse za dom in družino dala.

Zdaj med nami ostala je praznina,

v srcih naših bolečina.Nepričakovano nas je zapustila
draga mama, babica, prababica, sestra in teta

ANA FEMC
3.7.1924 - 2.3.2011

iz Preske nad Kostrevnico 20

Ob boleči izgubi naše mame, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sodelavcem, sosedom in
vsem, ki ste nam izrekli sožalje. Hvala vsem, ki ste darovali za svete maše, prinesli sveče in rože.

Hvala šmarskim duhovnikom, ki ste jo obiskovali na domu, posebna zahvala pa župniku g. Marjanu
Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Litija, njeni osebni zdravnici
dr. Kokot ter patronažni sestri Tini za obiske na domu. Hvala sestrični Pavli, pogrebcem in vsem, ki ste se v

tako velikem številu poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči otroci: Vinko, Angela, Ani, Ivan in Jože z družinami, vnuka in pravnuka ter sestra Francka

ZAHVALA

0242011

Ostalo grenko je spoznanje,

to je resnica, niso sanje,

da nazaj te več ne bo,

ker si za vedno vzel slovo.

Spočij si žuljave dlani,

za vse še enkrat hvala ti.

Dobrota tvojega srca

nikdar ne bo pozabljena.
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi

mož, oče , dedek in pradedek

ALEKSANDER PEKLAR
3.11.1927 - 7.3.2011

Iskreno se zahvaljujemo sestram in strežnicam Doma Tisje iz Črnega Potoka, ki ste mu stale ob strani in mu
pomagale v zadnjih mesecih in tednih življenja. Hvala sosedom in prijateljem za cvetje, sveče in izrečena
sožalja. Posebna zahvala župniku g. Mihaelu Kališniku za lepo opravljen obred, pevcem CUM ANIM-e
za prelepe pesmi med mašo in pogrebom, g. Vinku Logaju za lep govor, g. Gregorju Sušniku za zaigrano

žalostinko in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0232011

Skrb za vodo se začne na domačem
pragu in potrebno se je zavedati, da
ima človekovo poseganje v okolico
nezaželene posledice za naše vodne
vire. Za vse prebivalce Jablaniške do-
line, ki imajo svoj lasten vodni vir
(vodnjak, štirna,…) in jih zanima ali
je njihova voda pitna je omogočena

brezplačna mikrobiološka analiza.
Analiza bo opravljena v laboratoriju
mariborske univerze. Vzorčenje pitne
vode je predvideno za  13. aprila, zato
prosimo da vsi, ki bi radi oddali vzo-
rec, to sporočijo na 041 355 927. Radi
pa bi poudarili, da bodo vsi pridoblje-
ni podatki uporabljeni zgolj in samo

Voda mene briga
V okviru projekta Voda mene briga, ki ga izvaja
Društvo LAZ,  sofinancira pa ameriška ambasada,
smo začeli s popisom vodnih virov v naši dolini
(rek, potočkov, izvirov, vodnjakov in štiren).
Namen projekta je ozaveščanje ljudi o pomembnosti  ohranjanja vodnih virov. Radi
bi ugotovili kakšno je dejansko stanje vodnih virov in ali je voda iz domačih
vodnjakov primerna za pitje saj so ti vodni viri ključnega pomena v primeru suše.

za namene projekta, ki nima nobene
povezave z državo (davki).   
Na svetovni Dan voda 22. marca,
smo s pomočjo prof. Ane Vovk
Korže in litijskih gimnazijcev ,na
Bregu pobrali vzorce vode iz Save,
Reke, Jablaniš kega potoka in drugih
potočkih ter jih analizirali. Ni skriv-
nost, da je Sava močno onesnažena,
vendar Jablaniški potok in Reka ne
zaostajata veliko. 
Na delavnici namenjeni domačinom
bomo predstavili izsledke analize. V
okviru projekta je predvidena vodna
učna pot, ki bo služila za ozaveščanje
prebivalcev in ne samo šolarjev o po-
menu ohranjanje narave in zdrave
pitne vode. 
Voda je naše bogastvo, je vir življenja,
ki je nujno potreben za naš obstoj, do-
kler ne bomo ravnali temu primerno
nas čaka negotovosti polna prihod-
nost. Ali že veste kaj boste storili, ko
nekega dne iz pipe ne bo pritekla niti
kapljica?
Vljudno vabljeni, vsi ki bi radi prosto-
voljno sodelovali pri projektu ali pa
nam posredovali kakšno zanimivo
zgodbo povezano z vodo, da se nam
oglasite na: drustvo.laz@gmail.com.
Več o projektu bo na voljo na spletni strani:
www.jablaniskadolina/vodamenebriga,
ki bo kmalu zaživela. 

Barbara Možina, Društvo LAZ
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V letu 2013 bomo praznovali 50.
obletnico šmarske šole oziroma
zgradbe, v kateri ta deluje. To za
Šmartno zelo pomembno obletnico
bomo obeležili na več načinov. Med
drugim bomo v Martinovem glasu
občasno objavljali zanimive zapise iz
starih šolskih kronik. Na ta način že-
limo javnost opozoriti na okrogli ju-
bilej, hkrati pa želimo povabiti k so-
delovanju občane in občanke, ki ste
obiskovali osnovno šolo v Šmartnem,
nekdanje učitelje in delavce šole, da
nam pošljete vaše spomine na osnov-
nošolska leta, fotografije in druge pri-
spevke, vezane na zgodovino šole.
Zlasti veseli bomo spominov in utrin-
kov, vezanih na  selitev iz stare šole
(današnje knjižnice) v sedanjo šolsko
zgradbo. Prispevke lahko pošljete po
navadni ali elektronski pošti na naslov
OŠ Šmarno, Pungrt 9 ali na e-naslov:
os.smartno-litija@guest.arnes.si. 
V nadaljevanju si lahko preberete dva
zapisa iz šolske kronike. Obe besedili
sta dobesedno prepisani iz kronike in
nista lektorirani. 

Novo šolsko leto
Zaradi posledic potresa je smotrna in
načrtna organizacija pouka zelo otež-
kočana. Posamezni oddelki so raz-
meščeni tako kot v lanskem šolskem
letu, s to razliko, da dva oddelka go-
stujeta v litijski osnovi šoli. Skupno
vseh oddelkov je na domači šoli 16,
torej eden več kot lansko leto in 6 od-
delkov na PŠ ( Javorje, Kostrevnica).
Na željo staršev in z ozirom na navo-
dila republiškega sekretariata za šol-
stvo, smo v pete razrede uvedli angle-
ški jezik. Tako bo omogočeno učen-

Iz šolske kronike

cem, ko bodo končali šolsko obvez-
nost, večja izbira poklicev.
Zaradi težkih delovnih pogojev in po-
manjkanja učnega kadra, smo morali
ukiniti telesno vzgojo, nekatere pred-
mete pa smo poučevali v skrčenem
številu (gospodinjski pouk, tehnični
pouk. Pouk je potekal v treh izmenah.

Otvoritev nove šole 22. decembra
1963
Dan pred otvoritvijo je prvi sneg po-
kril okolico, tako, da je tudi narava
prispevala svoj delež k lepoti in soži-
tju okolice in nove šole. Čudovit po-
gled – belina snega se je stapljala z be-
lino in svežino nove šole, na kateri v
lahnem pišu vihra gostom v pozdrav
jugoslovanska trobojnica.
Nova šola je nosila ime po narodnem
heroju Francu Rozmanu – Stanetu.
V kulturnem programu so sodelovali
Godba glasbene šole Litija, učenci

šmarske šole in pevsko društvo Zvon.
Slavnostni govor je imel ravnatelj,
Jože Grošelj. Šolska avla je bila pre-
majhna za vse, ki so si želeli ogledati
slovesnost, zato so mnogi ostali
zunaj. Po končani prireditvi so si
gostje in obiskovalci ogledali nove
prostore. Redni pouk se je v novih
prostorih pričel 27. januarja 1964, ker
zaradi tehničnih ovir ni bilo mogoče
prej pričeti. Prvi dan pouka v novi
šoli je posnela tudi RTV ekipa iz
Ljubljane.
Šolsko leto 1963/64 bo ostalo v zgo-
dovini šolstva in še prav posebno za
šolski okoliš osnovne šole Franca
Rozmana – Staneta, pri Litiji, pose-
ben mejnik v razvoju šolstva na
Slovenskem. Dograjena je bila nova
šola, v kateri si bodo mlada pokolenja
nabirala tistega osnovnega znanja, ki
je slehernemu človeku najtrajnejša in
največja dobrina.

Albert Pavli

V začetku meseca so imeli prvošolci
športni dan. Na smučišču na Dolah
pri Litiji so se sankali po lepo urejeni
smučarski progi. Tudi učenci iz Velike
Kostrevnice so smučali in se sankali
na Dolah. V Štangarskih poljanah  pa
so na športnem dnevu izvajali dejav-
nosti s področja gimnastike, atletike
in iger z žogo.
Na pustni torek so učenci prve triade
prišli v šolo našemljeni. Po malici so
se v pustnem sprevodu sprehodili po
Šmartnem in preganjali zimo. Tudi
učenci v Kostrevnici in Štangarskih
Poljanah so skušali priklicati pomlad
oblečeni v pustne šeme.
V marcu so šestošolci obiskali Arbo -
retum v Volčjem potoku, kjer so pod
strokovnim vodstvom spoznavali les-
nate rastline (drevesa in grme) in si
ogledali rastlinjak, kjer gojijo balkon-
ske in vrtne rastline.

Novice iz šole Sedmošolci so se na tehniškem dnevu
pogovarjali o umetnih masah in izde-
lali obesek iz granulata. Obiskali so
Komunalo v Litiji, kjer so jim pred-
stavili pomen pravilnega ločevanja in
zbiranja odpadkov.
Osmošolci so obiskali Srednjo teh-
nično in poklicno šolo v Trbovljah,
kjer so jim predstavili nekatere prak-
tične vsebine s področja elektronike,
elektrotehnike, strojništva in raču-
nalništva.
Kakor vsako leto, je tudi letos Za -
varovalnica Triglav omogočila našim
učencem ogled skokov v Planici.
Kljub temu, da ja deževalo, so učenci
uživali v športni prireditvi.
Na šoli je v marcu potekalo tekmova-
nje za angleško in nemško bralno
značko. 
Gradnja otroškega igrišča pri šoli
napreduje. Namestili so že igrala,
namestiti pa je potrebno še zaščitno
ograjo.

Zbrala in uredila V.  A.

Na fotografiji je nova šola na dan odprtja. Vir: Šolska kronika 1963/64

Tudi letos se je učencem Glasbene
šole Litija – Šmartno uspelo uvrstiti
med najboljše in najuspešnejše v
državi. Na 40. tekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije
(TEMSIG) v disciplinah klavirski
duo in trobenta se je trem učencem z
osvojitvijo zlatega priznanja v regij-
skem okviru uspelo uvrstiti na drža-
vno tekmovanje. Državno tekmova-

Glasbena šola Litija-Šmartno na
državnem tekmovanju

nje iz discipline klavirski duo se je
odvilo 14. marca 2011 na Konserva -
toriju za glasbo in balet v Mariboru,
tam je trinajstletnicama Niki Košir in
Nadji Strle v 1. kategoriji uspelo os-
vojiti 86 točk in bronasto plaketo. 
V disciplini trobenta v kategoriji 1.b
je 18.marca 2011 na glasbeni šoli v
Novem mestu tekmoval dvanajstletni
Luka Končar in osvojil  83 točk ter
prejel priznanje za udeležbo.
Mladi pianistki Nadjo Strle in Niko
Košir je za tekmovanje pripravljala
profesorica Brigita Šuler, Luka Kon -
čarja pa je tekmoval pod mentor-
stvom profesorja Slavča Gorgieva in
ob klavirski spremljavi profesorja
Tilna Bajca.
Priprave na glasbeno tekmovanje so
zelo obsežne in seveda zahtevajo
nadpovprečno nadarjene glasbenike,
ki so se aktivno kar celo šolsko leto
pripravljali in vadili tekmovalni pro-
gram po več ur dnevno. Sodeč po re-
zultatu oziroma uspešnem nastopu,
se je njihov trud in trud profesorjev
poplačal in jih obogatil s še eno na-
porno a vendarle zelo prijetno glasbe-
no izkušnjo. 

Brigita Šuler

Profesor Konstantin Bogino je vrsto
let že predavatelj na seminarjih v
Sloveniji. V dvorani glasbene šole Vič

Klavirski seminar 
za komorno glasbo

v Ljubljani je ob koncu zime potekalo
že tradicionalno srečanje mladih pia-
nistov. Udeležilo se ga je 36 učencev,
dijakov in študentov iz različnih kon-
cev Slovenije.
Slovenska klavirska tradicija se je že
stoletja zgledovala predvsem po ruski
klavirski šoli. Zato smo bili hvaležni
tako učenci, kot učitelji, da smo se
lahko udeležili seminarja svetovno
priznanega klavirskega mojstra, pia-
nista in pedagoga Konstantina
Bogina. 
Seminar je bil med drugim posvečen
pripravam na 40. tekmovanje mladih
glasbenikov Slovenije - TEMSIG v
kategorijah klavirski duo in komorne
skupine s klavirjem.
Iz glasbene šole Litija-Šmartno so se
seminarja udeležili: Nadja Sterle in
Nika Košir (mentorica Brigita Šuler),
Neža Murn in Patricija Smolnikar,
Janja Šušteršič in Katja Vidmar
(mentorica Olena Novosel.)

Vodja oddelka instrumentov s tipkami
prof. mag. Olena Novosel.

Janja Šuštaršič in Katja Vidmar s profesor-
jem Boginom.

V Begunjah na Gorenjskem je 22. in
23. januarja potekalo 5. mednarodno
tekmovanje harmonikarjev za nagra-
do Avsenik. Udeležil se ga je Gabrijel
Voje iz razreda Dušana Drobniča ter
prejel zlato priznanje. 
Pianist Gašper Vidic, ki ga poučuje
Veronika Hauptman, se je 18. fe-
bruarja izkazal na 8. mednarodnem
tekmovanju Davorin Jenko v Beo -
gradu, kjer je osvojil drugo nagrado.
Na 14. regijskem tekmovanju mladih

glasbenikov okolice Ljubljane in Za -
savja (14.-19. februar) so učenci Glas -
bene šole Litija-Šmartno sodelovali v
disciplinah trobenta, pozavna ter kla-
virski duo. Mladi trobentarji so svoje
veščine pokazali v ponedeljek, 14. fe-
bruarja, v dvorani Glasbene šole
Cerknica. Med njimi sta bila tudi
naša učenca Žan Alojz Mahkovic in
Luka Končar, ki ju je pripravil učitelj
Slavčo Gorgiev. Žan je v 1.A katego-
riji (do 11 let) prejel bronasto prizna-
nje, Luka pa zlato priznanje v 1.B ka-

Uspehi učencev Glasbene šole
Litija-Šmartno
Glasbena šola Litija-Šmartno po svoji velikosti in po številu učencev sodi med manjše
slovenske glasbene šole. Da nikakor ni majhna po svojih uspehih, pa njeni učenci
vedno znova dokazujejo na internih in javnih nastopih, najuspešnejši pa vsako leto
tudi na regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Letos se je na
treh različnih tekmovanjih pomerilo s svojimi vrstniki iz drugih glasbenih šol kar
enajst naših učencev.

tegoriji (12-13 let). Dan kasneje je v
isti dvorani med pozavnisti nastopil
Enes Kararić in si priigral srebrno
priznanje v 1.C kategoriji (14-15 let).
Njegov mentor je Uroš Hribar. Vse
tri trobilce je na klavirju spremljal ko-
repetitor Tilen Bajec. Kar šest naših
učenk je v treh klavirskih duih tek-
movalo 18. februarja v Trbovljah, vse
v 1. kategoriji (do 15 let). Nadja Strle
in Nika Košir sta pod mentorstvom
Brigite Šuler osvojili zlato priznanje,
Janja Šušteršič in Katja Vidmar ter
Neža Murn in Patricia Smolnikar iz
razreda Olene Novosel pa srebrno
priznanje. Zlata priznanja so prejeli
vsi tisti tekmovalci, ki jim je žirija do-
delila vsaj 90 od 100 možnih točk. Ti
se bodo lahko udeležili 40. državnega
tekmovanja mladih glasbenikov, ki bo
potekalo med 14. in 24. marcem 2011
v Mariboru, Novem mestu, Krškem
in Brežicah.
Vsem tekmovalcem čestitamo, Nadji,
Niki in Luku pa želimo veliko uspeha
na državnem tekmovanju.

Tilen Bajec

Klavir za dva
Na koncu zime je glasbena šola
Hrastnik organizirala celovečerni
koncert v okvirju priprav  na tekmo-
vanje mladih glasbenikov okolice
Ljubljane in Zasavja. Za vodilno nit
koncerta si je izbrala klavirske due.
Glasbeno šolo Litija-Šmartno so
predstavljali:
• Nika Košir in Nadja Strle(mento-

rica Brigita Šuler)
• Janja Šuštaršič in Katja Vidmar

(mentorica Olena Novosel)
• Neža Murn in Patricia Smolnikar

(mentorica Olena Novosel)
Na nastopu je vsak klavirski duo zai-
gral svoj tekmovalni program, sesta-
vljen iz skladb različnih stilov in ob-

dobij. Med drugim je bila predsta-
vljena slovenska klavirska glasba za
klavir štiriročno:
• Zazibalka, Slavka Miheliča;
• Glas zvonov, Igorja Štuhca;
• Kolački, Petra Šavlija.
Na tem nastopu so učenke glasbene

šole Litija-Šmartno navdušile občin-
stvo in si pridobile nove koncertne iz-
kušnje pri štiriročnem igranju klavirja.
Med izvajanjem programa Neža
Murn in Patricia Smolnikar

Vodja oddelka instrumentov s tipkami
prof. mag. Olena Novosel
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Litijski biografski leksikon
Nekoč je sama beseda biografski lek-
sikon pomenila ogromno knjigo, v
kateri so bile zapisane najpomemb-
nejše osebnosti (takrat seveda še niso
veljale za pomembne). Izdelava bio-
grafskega leksikona nikakor ni bila
enostavna, saj je bilo potrebno vložiti
veliko znanja,  vztrajnosti in sredstev.
Razvoj računalništva v zadnjih letih je
prinesel napredek tudi na tem po-
dročju, saj biografski leksikon lahko
nastaja postopoma in je na spletu do-
stopen 24 ur.
V Knjižnici Litija, kjer v domoznan-
skem oddelku že dolgo vztrajno zbira-
mo podatke o ljudeh, ki so se nas s svo-
jim delovanjem  dotaknili, smo se
odločili za premik teh podatkov na
splet. Nastajati bo začel biografski lek-
sikon, ki ga bomo poimenovali Litijski
biografski leksikon. Pri tem projektu
bo nastajal fond biografskih zapisov
znanih ljudi na območju občin Litija
in Šmartno pri Litiji. 
Vanj bodo vključeni podatki o oseb-
nostih, ki so bile rojene na tem ob-
močju, so tukaj živele ali se šolale,
predvsem pa s svojim delom zazna-

movale in vplivale na podobo in razvoj
krajev v obeh občinah v zgodovini in
sedanjosti (pisatelji, pesniki, novinarji,
glasbeniki, znanstveniki, učitelji…).
To so ljudje, ki si na lokalnem območ-
ju zaslužijo, da so trajno zapisani v
zgodovinskem spominu. Os nov ni vir
bodo biografske mape, ki so shranjene
v domoznanski zbirki naše knjižnice.
Te podatke bomo na spletu sproti ob-
javljali in nadgrajevali. Ni izključeno,
da bi leksikon lahko izšel tudi v knji-
žni obliki. Glede na to, da gre za dol-
gotrajen in zahteven postopek,  prosi-
mo,  da nam pomagate in z nami so-
delujete. Veseli bomo vsake pobude, ki
bo prišla iz okolja in vsakega namiga,
kdo si »zasluži« biti v leksikonu. Veseli
bomo tudi dopolnitev, ki jih lahko pri-
spevate k obstoječim podatkom. 
Predloge ali ponudbe nam pošljite na
e-naslov: knjiznica.litija@gmail.com
ali po pošti, ali pa se oglasite osebno v
Knjižnici Litija: Knjižnica Litija,
Parmova ulica 9,1270 Litija.
Zahvaljujemo se za sodelovanje in se
veselimo novih izzivov, ki nam jih pri-
našajo izkušnje in modrosti preteklosti! 

Predavanje o
reinkarnaciji v
točki VŽU
Se sprašujete, kaj se dogaja, ko umre-
mo? Ali duša res zapusti telo in živi
naprej? Barbara Škarja, soavtorica
knjige Ali živimo le enkrat?, vam bo
predstavila, kako daleč je v raziskova-
nju reinkarnacije prišla znanost in kaj
nam lahko o njej pove večna mo-
drost. Jana in Dora Debeljak, avtorici
knjige Predah v gibanju, pa vam bosta
v osebnem pričevanju zaupali, kako
sta razrešili zapleten odnos iz prejš-
njega življenja. Sledil bo pogovor in
delitev izkušenj. Predavanje o rein-
karnaciji bo v knjižnici Litija, v četr-
tek, 14. aprila ob 19. uri. 

Zavod Dežela Kranjska, JZK Litija
in Knjižnica Litija vabijo na predsta-
vitev celovitega prevoda  Slave Vojvo -

Predstavitev prvega celovitega
prevoda Slave Vojvodine Kranjske 

dine Kranjske. Življenjsko delo kra -
nj skega plemiča Janeza Vajkarda
Valvasorja še danes velja za eno naj-
pomembnejših znanstvenih del o
Sloveniji. Pred več kot 300 leti je na-
stalo v nemščini, danes pa ga lahko
prebiramo tudi v sodobnem sloven-
skem jeziku. Delo bodo predstavili:
Primož Debenjak, prevajalec iz nem-
ščine, Tomaž Čeč, urednik in vodja
projekta, Stanka Golob, strokovnjaki-
nja za antikvarno gradivo. Knjigi
bosta na ogled obiskovalcem.
Vabljeni v dvorano JZK Litija, v
torek, 19. 4. 2011, ob 19. uri.
Dokler za Kranjsko svet bo vedel v
daljnih dneh, slovelo njeno bo ime in bo
v časteh.

Foto utrinki 
Foto utrinki prireditev, ki so jih v Knjižnici Litija posvetili ženskam: 

Gostji Mirana Likar Bajželj, nominiranka
za Fabulo 2011, za Sobotne zgodbe ter
umetnica Metka Pepelnak

Razstava  »8. marec« v knjižnici 

Razstava LILE, predsednica LILE, Joža
Ocepek, direktorica knjižnice Litija, Andre -
ja Štuhec in nastopajoča glasbenika: Boštjan
in Matjaž Hostnik, foto Milan Amon

Ob prazniku žensk, 8. marcu smo v
knjižnici Šmartno odprli novo razsta-
vo, tokrat so na ogled dela Litijskega
likovnega ateljeja, LILE.  Razstava
predstavlja likovna in fotografska dela
članov, na ogled pa bo še ves april.  V
kulturnem programu sta nastopila
Matjaž Hostnik s harmoniko in
Boštjan Hostnik s kitaro. Odprtje so
popestrile pesnice LILE; Joža Oce -
 pek, Berta Juvan, Gabrijela Haupt -
man, Marija Smolej in Sonja Perme. 

Aleksandra Mavretič 

Razstava študijskega krožka
»Keramika«
Študijski krožek keramika deluje tudi v letošnjem študijskem letu. Z delom smo
pričele oktobra 2010 in bomo ustvarjale do aprila letošnjega leta ter delo zaklju-
čile z razstavo. Počasi, a vztrajno, se povečuje število udeleženk. Letos nas je
osem. Srečevale smo se enkrat tedensko po tri ure v knjižnici v Šmartnem, kjer
so pogoji za delo in druženje idealni. 
Opaziti je napredek pri izdelkih, saj so letošnji prave male umetnine – unikati.
Članice so se naučile opazovati, pridobile so občutek za prostor in volumen. Iz
valjanih plošč so nastale slike v keramiki, z modeliranjem gline pa male plastike
– punčke. Tako so nastali uporabni ali pa dekorativni izdelki za prijatelje, druži-
no ali pa preprosto zase. 
Če želite videti, kaj smo ustvarile, vas vabimo na otvoritev razstave z naslovom
Zrcalce, zrcalce na steni …, ki bo 21. aprila ob 18. uri, v knjižnici Šmartno. 

Milena Dimec

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

Občni zbor
Društvo je Občni zbor pripravilo 23. marca 2011 v prostorih restavracije Motela
Kongo v Grosupljem.

Po uvodnih formalnostih (izvolitvi
delovnega predsedstva in verifikacij-
ske komisije je delovno predsedstvo -
Zlatko Bernašek (predsednik), Cvet -
ka Štirn in Rafko Jurjevčič (člana),
pričelo z delom. Udeleženci občnega
zbora so najprej prisluhnili poročilom
Nadzornega odbora, Disciplinske ko-
misije, poročilom referentov (sociala,
interesne dejavnosti, osebna asistenca,
prevozi, šport) in poročilu predsedni-
ka za leto 2010. Po razpravi so poroči-
la sprejeli in potrdili.

Program za letošnje leto, ki ga je v
osrednji točki dnevnega reda predsta-
vil predsednik društva Gregor Grač -
ner, je obsežen in razvejan. Zato bo
moralo vodstvo društva za njegovo
realizacijo vložiti izjemne napore. Še
posebej zato, ker se vsem našim dru-
štvom glede dotacij ZPS v prihodnje
obetajo nekoliko slabši časi. Znaten
izpad loterijskih sredstev bo namreč
prizadel tudi naše društvo, vendar ne
toliko kot tista društva, ki jim je to
glavni vir dohodkov. Po razpravi so

člani občnega zbora program sprejeli
in potrdili.
Vsak član društva naj bi pripadnost
svoji organizaciji izkazoval tudi s pla-
čevanjem članarine. In tako je občni
zbor sprejel sklep, da bo članarina v
letošnjem letu znašala 15 €, za social-
no šibke člane pa simbolična 2 €.
Nato se je razvila razprava, v katero se
je vključil tudi predsednik Zveze pa-
raplegikov Slovenije Dane Kastelic in
članom podal vrsto zanimivih infor-
macij. Med drugim je pripomnil, da
naše društvo ni samo največje ampak,
da ima zelo pomembno vlogo tudi pri
vodenju Zveze. Kar nekaj članov na-
šega društva je namreč pri Zvezi na
ključnih položajih. Aktualno zakono-
dajo je predstavila strokovna delavka
Zveze Špela Šušteršič. Mogoče je bil
še najbolj razveseljiv podatek, da nam
bo proti koncu leta država povrnila
85 % stroškov pri predelavi avtomo-
bilov na ročno upravljanje. Predsed -
nik društva Gregor Gračner pa je pri-
pomnil, da so ob vseh aktivnostih, ki
jih izvaja društvo, naši prostori že
premajhni.
Po končanem delu občnega zbora
smo se člani in gostje zadržali na dru-
žabnem srečanju, ki smo ga popestrili
s priljubljenim in nekoliko adrenalin-
skim Bingom in dobro glasbo.
Še pred začetkom uradnega dela ob-
čnega zbora je direktorica Nina Ličer
s sodelavkama predstavila Zavod za
oskrbo na domu Ljubljana (ZOD), ki
izvaja storitve javne službe pomoči
družini na domu. Jože Globokar

Študijski krožki – izkoristimo
njihove možnosti
Študijski krožki so oblika izobraževanja odraslih, ki potekajo na neformalen način,
zanje so značilna osebna srečevanja in skupinsko delo. Neko skupino ljudi poveže
interes po pridobivanju novih znanj, druženj, predvsem pa želijo s svojim
delovanjem okolju kaj vrniti. Temu strokovno pravijo »akcijski cilj«, do katerega naj
bi udeleženci krožka prišli. 

Niti skupine drži mentor, navadno pa
je prisotna še kakšna aktivna oseba, ki
prevzame določene animacijske funk -
cije (sklicevanje udeležencev, skrb za
prostor in druge materialne potrebšči-
ne itd.). 
V našem okolju imajo krožki 12 letno
tradicijo; v Šmartnem je ledino zao-

rala Magda Breznikar z bralnim
krožkom v Ustvarjalnem središču
Breznikar; udeleženci z mentorico A.
Štuhec so pripravili razstavo starih
knjig iz zasebnih zbirk, sama gospa
Breznikar pa je nadaljevala z razisko-
vanjem ustvarjalnosti domačih avtor-
jev in prišla do zanimivih in dragoce-
nih odkritij (Davorin Hostnik in nje-
gova bogata pisna dediščina). 
Krožki so se kasneje manifestirali pod
okriljem Knjižnice Litija. Gospa
Magda Omahen je 7 sezon vodila
srečavanja bralk, ki so spoznavale ra-
zlične kroge literature in ob tem du-
hovno ter osebnostno rasle (tudi
same so pisale literarne prispevke).
Nato smo krožke nadaljevali z ljubi-
telji dediščine v Litiji in z bralci lite-
rarnih predlog za filme. Dediščina še
vedno povezuje zanimiv krog ljudi, ki
se srečujejo v sklopu krožka v
Univerzi za tretje življenjsko obdobje,
drugi aktiven krožek pa povezuje
ustvarjalke keramike. 

Nekatere krožke oz. njihovo delova-
nje finančno podpre Ministrstvo za
šolstvo in šport, vsem pa ob strani
stoji Andragoški center Slovenije,
kjer poteka tudi izobraževanje men-
torjev, in kjer lahko dobite podrob-
nejše informacije. 
Če se vam zdi, da bi se lahko s pod-
obno mislečimi ljudmi zbirali ob
učenju oz. spoznavanju zanimivosti
domačega kraja, ste lepo povabljeni v
knjižnico, saj smo vedno veseli
pobud za širjenje našega skupnega
obzorja. Pogovorili se bomo o vaši
zamisli, pa naj bo ta za bralni ali
splošni krožek, in skupaj ugotovili,
kako lahko kaj zanimivega odkrije-
mo, se naučimo in povemo drugim.
Smisel delovanja v krožkih je več-
plasten: koristen in prijeten je za
udeležence, še pomembneje pa je, da
tudi lokalna skupnost dobi nova
znanja, dognanja. Krožki tako pove-
zujejo generacije, posameznike in
skupine, nasploh pa je najpomemb-
nejši končni rezultat, da se udeležen-
ci ob pridobivanju novih znanj akti-
vno povezujejo in učijo na neprisi-
ljen in zabaven način. 

Andreja Štuhec
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Moje ime je Božidar Zupančič .Ko
sem pred dvema letoma prvič videl
palico za floorball, te igre sploh še
nisem poznal. Radovednost me je
gnala, da sem se podrobneje seznanil
s tem športom in zelo hitro me je
navdušila. V mali idilični dolenjski
vasici sem za to igro navdušil tudi
naše najstnike in na mojo pobudo
smo ustanovili floorball ekipo in dru-
štvo oz. klub tudi uradno registrirali.
Navdušenje se je hitro razširilo tudi
po okoliških krajih, število igralcev v

Predsednik Floorball zveze
Slovenije je naš občan
Skupščina Floorball zveze Slovenije je na svoji skupščini z dnem 18.3.2011, v Želez -
nikih,  soglasno izvolila novega predsednika zveze Božidarja Zupančiča. Načrti
novega predsednika so predvsem v vzpostavitvi reda in discipline v krovni organiza -
ciji. Novemu predsedniku in članom IO seveda želimo veliko uspešnega dela.

ekipi se je hitro večalo, jaz pa sem
želel, da igranje ne ostane samo nam
v veselje, ampak da se tega lotimo
resno. Pri teh načrtih mi je veliko po-
magalo tudi vodstvo občine Šmartno
pri Litiji, predvsem župan Milan
Izlakar. Pri svojem delu sem začel
spoznavati ekipe ter njihove igralce,
vodje, trenerje tudi drugje po Slo -
veniji. Odločil sem, da naredim korak
naprej in sem se prijavil na tečaj za
sodnika floorballa, ki sem ga tudi
uspešno opravil. Želel sem, da tudi
sam prispevam k razvoju tega športa
v Sloveniji in zato sem na pobudo in s
pomočjo ljudi, ki delujejo v Floorball
zvezi Slovenije, tudi sam začel akti-
vno sodelovati. Že v letošnjem letu
sem v mesecu februarju vodil Slo -
vensko žensko floorball reprezentan-
co na kvalifikacijah za svetovno
prvenstvo na Poljskem. V želji, da flo-
orball postane čim bolj prepoznavna
športna panoga in da se razvoj le-tega
nadaljuje tudi v prihodnje, sem kan-
didiral za predsednika Floor ball
zveze Slovenije. Prepričan sem, da
nam bo z mojimi sodelavci in kolegi
to tudi uspelo.

V petek, 5. 2. 2011 je bil za  članice in
člane ŽRD Litija, njihove starše, pri-
jatelje, znance in vse ljubitelje roko-
meta zanimiv dan, saj smo zopet do-
bili povabilo, da si pridemo ogledat
tekmo, ki se bo odigrala med RK
Krim Mercator in španskim rokome-
tnim klubom Itxako Reyna De
Navarro.  Tudi tokrat smo pobrali pri-
jave za ogled tekme in odziv ljubiteljev
rokometa je bil nad pričakovanji, saj
smo uspeli zapolnili kar dva avtobusa,
s katerima smo se v poznih popoldan-
skih urah odpeljali proti Ljubljani. Kar
sto litijskih navdušencev je zapolnilo
del tribune prekrasne dvorane v
Strožicah. Za vse tiste, ki  v dvorani še
niso bili, je bila to lepa priložnost, da si
ogledajo tudi notranjost nove športne
dvorane. Dvorana se je hitro polnila in
tekma med kluboma se je pričela.
Žoga je polnila mrežo gola na eni in
na drugi strani, atmosfera v dvorani je
bila bučna. Ljubljanske rokometašice
so nam pričarale zanimiv rokometni
obračun, ki je na koncu tekme prine-

sel želeno zmago domačinkam.
Zmaga ni bila nikoli vprašljiva, saj so
Krimovke  dobro nadzorovale potek
igre ter Špankam vsilile svoj ritem
igre. Tudi gledalci nismo ostali ravno-
dušni, saj smo podlegli vroči in bučni
atmosferi v dvorani. Naše najmlajše
rokometašice so z zanimanjem opa-
zovale mojstrovine, ki so jih na igrišču
prikazovale igralke obeh ekip, še
predvsem pa vratarko Grubišičevo, ki
je s svoje polovice igrišča zatresla na-
sprotnikovo mrežo. »Tudi vratarke
lahko dosežejo gol!« so navdušeno
ugotovile naše najmlajše rokometaši-
ce in mogoče se bo katera izmed njih
prav zaradi današnje poteze odločila
postati vratarka.
Tekma je kar prehitro minila in odpe-
ljali smo se nazaj proti Litiji. Preživeli
smo res lep petkov večer za kar pa se
moramo v prvi vrsti zahvaliti tudi
Mercatorju d.o.o. za njihovo sponzor-
stvo pri avtobusnem prevozu ter brez-
plačnih kartah za ogled tekme.

ŽRD Litija, Dragica Žontar

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO

Ogled tekme v Stožicah
Članska vrsta RK Krim Mercator že kar nekaj let uspešno nastopa v državnem
rokometnem prvenstvu in kot slovenski predstavnik  v Evropski ligi prvakinj.  Že
večkrat smo si njihove tekme v živo  ogledali tudi člani in članice ŽRD Litija.

Tekmovalci Plezalne sekcije Društva
Prosti čas Šmartno uspešno nastopajo
v vzhodni ligi v športnem plezanju do
konca katere sta še dve tekmi. Na peti
tekmi v Mozirju je nastopilo 8 tek-
movalcev DPČ, kar štirje od njih pa
so stali na zmagovalnih stopničkah.
Veronika Meke je z dobrim pleza-

njem zabeležila svojo prvo zmago v
letošnji sezoni  v kategoriji starejših
deklic z licenco. V kategoriji cicibank
z licenco je Tinkara Meke z 2. me-
stom dosegla že svoje četrte stopničke
zapored. Med cicibani si je Bine
Meke prav tako priplezal 2. mesto. Na
stopničke se je s 3. mestom v katego-

PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Štirje na stopničkah
V soboto, 26. marca 2011, je v Mozirju potekala 5 tekma vzhodne lige. Za tekmovalce
PS DPČ Šmartno je bilo tekmovanje zelo uspešno, saj so si kar štirje priplezali
medalje. Zadnji vikend v mesecu marcu pa je dobro plezalno formo potrdil tudi Miha
Jarm z dvema preplezanima smerema z oceno 8a.

riji cicibank uvrstila tudi Rebeka
Brčan. Urh Tomažič je v kategoriji
starejših dečkov z licenco zasedel 4.
mesto, kar je njegova najboljša uvrsti-
tev v letošnji sezoni. V isti kategoriji
si je Domen Brčan priplezal 8. mesto.
Med cicibani sta nastopila še Ben -
jamin Hostnik, ki si je priplezal 11.
mesto in David Brčan, ki je bil 13.
Z dobrim plezanjem v plezališčih na-
daljuje Miha Jarm, ki je zadnji vikend
v marcu uspel v Mišji Peči preplezati
dve smeri z oceno 8a. Najprej je v
petek v drugem poizkusu preplezal
smer Okoberfest, nato pa se je na
Primorsko vrnil še v nedeljo in na se-
znam preplezanih smeri dodal še
Chiquito.

Jernej Peterlin 

Taekwondo klub Šmartno Litija je
peto leto zaporedoma organiziral
sedaj že tradicionalni Pokal Šmartno
– Li tija. Letošnjega turnirja so se
ude ležili borci iz Slovenije, Hrvaške,
Srbije, Kosova in Bosne in Herce -
govine. V prelepi soboti, 5. 3. 2011, se

5. Tradicionalni turnir v borbah zadovoljstvo 5 več kot lani. Borbe so
potekale brez zapletov, razen poškod-
be domače tekmovalke Alje Medved,
katera se z Rokom Moharjem pripra-
vlja na evropsko prvenstvo v tehniki,
ki bo konec maja. Upamo, da njena
udeležba ne bo vprašljiva, ter da bo
njena poškodba čim prej sanirana.
Naš reprezentant, Domen Pirc, je po
manj prepričljivi prvi borbi, v zadnji
finalni pokazal vse svoje znanje, ter
prepričljivo premagal nasprotnika 15
proti 2. Vsi klubi iz tujine so odšli za-
dovoljni in z obljubo, da se prihodnje
leto spet dobimo v Šmartnem. Kar
nekaj naših borcev se bo 20.3.2011
udeležilo turnirja na Hrvaškem,
Fenix budo sport cup, kjer se bodo
spet srečali z že znanimi borci.
Klub je dosegel ekipno 2 mesto.
Posamezno pa so bili rezultati sledeči;

1. MESTO
Domen Pirc - kadet A -49kg
Maja Strmljan - kadetinja B +59 kg
Patricija Zupan - kadetinja B -47 kg
2. MESTO:
Žan Kaštigar - kadet A -57 kg
Alja Medved - seniorka -62 kg
Sara Rozina - kadetinja A -51 kg
Hana Tratar - mlajša kadetinja +51 kg
Žiga Zupan - mlajši kadet -39 kg
Tadej Pirc - mlajši kadet -33 kg
Ivonne Doblekar Kreuzer - kadetinja B -47 kg
3. MESTO:
Miha Tomažič - senior -68kg
Tinkara Perme - mlajša kadetinja -33 kg
Rudi Kepa - mlajši kadet -47 kg
Nika Šircelj - mlajša kadetinja +51kg
Lovro Perme - mlajši kadet -27 kg
Luka Tratar - mlajši kadet -24 kg
Anžej Zupan - mlajši kadet -24 kg
Sandra Jerič - kadetinja B -51 kg
Patricija Matoz - kadetinja B +59 kg
Tim Katona - kadet B -49 kg
Luka Križaj - mlajši kadet -30 kg

NAJBOLJŠI BOREC - KADET A: Domen Pirc
NAJBOLJŠA BORKA - KADETINJA B: Maja Strmljan
TEKMOVALI SO ŠE: Aleksandra rozina, Timotej
Bučar, Beno Požes in Janez Jerič

je v Šmartno skupaj pripeljalo 165
borcev, od tega jih je 25 zastopalo do-
mači klub. Nekaj naših borcev je prvič
stopilo v ring in ker, pač nekje morajo
prvič  v borbo, je najbolje, da to stori-
jo na domačem terenu.  Turnirja se je
letos udeležilo 23 klubov, kar je v naše

Taekwondo klub Šmartno – Litija se
je v nedeljo, 20. 3. 2011, prvič udele-
žil, v Zagrebu že tradicionalnega tek-
movanja Feniks budosport kup 2011.
Na tekmovanju je sodelovalo 599 tek-
movalcev iz kar 55 klubov. To tekmo-
vanje je bilo namenjeno tako borcem
kot tudi tekmovalcem v tehniki.
Domači klub je v Zagreb odšel s še-
stimi borci ter enim predstavnikom
tehnike. Naš »tehničar«, Rok Mohar,
je nastopil posamezno in v paru s tek-
movalko iz TKD kluba Kang, Alenko
Hojč. Rok je bil v svoji kategoriji 1., v
paru pa sta skupaj z Alenko dosegla 3.
mesto. Za Roka je bil to trening pred

odhodom na evropsko prvenstvo v
tehniki, ki se bo odvijal maja. Od
naših borcev pa je tokrat prinesla ko-
lajno samo Patricija Zupan, ki je os-
vojila 3. mesto v kategoriji mladink
do 51 kg. Vendar pa to ne pomeni, da
si ostali borci niso zaslužili pohval.
Kljub zmagam se jim ni uspelo prebi-
ti v polfinale, tako da so se domov
vrnili samo polni bogatih izkušenj.

Taekwondo klub Šmartno- Litija
BORBE:
Patricija Zupan - kadetinja -51kg: 3. mesto
POOMSAE:
POSAMEZNO - Rok Mohar: 1. mesto
DVOJICE - Mohar - Hojč: 3. mesto

Feniks pokal na HrvaškemV športni dvorani v Slovenski Bistrici
je 26. marca 2011 potekalo 20. drža-
vno prvenstvo v košarki na invalid-
skih vozičkih. Na zaključno tekmova-
nje so se po odigranih rednih kolih
uvrstile naslednje ekipe: DP
Mercator Ljubljana, združena ekipa
DP Kranj in DP Novo mesto, DP
Celje in DP Maribor. Naslov držav-
nih prvakov je že tretjič zapored os-
vojila ekipa DP Mercator Ljubljana,
ki je v finalnem srečanju z rezultatom
63:43 premagala ekipo DP Kranj.
Zmagovalna ekipa se je v finale uvr-
stila z zmago nad moštvom DP
Celje, ki jo je premagala z rezultatom
54:41. V tekmi za tretje mesto sta se
pomerili poraženi ekipi polfinalnih
tekem - ekipa DP Celje in ekipa DP
Maribor. Z rezultatom 61:53 je slavi-
la ekipa DP Celje. 
Tekme sta sodila Mitja Dečman in
Franc Šafarič.

Jože Globokar

Ekipa DP Mercator Ljubljana
ubranila naslov
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Naročila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Hrbtna ali notranja stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV Cenik zakupa oglasnega prostora

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. aprila 2011
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

ak va rel: Pa vel Smo lej

Zelo uspešen začetek leta za
planinsko sekcijo DU

PLANINCI  VABIJO!

9. 4. Kamni vrh Planinska sekcija DU
16. 4. Sveti Lovrenc Planinska sekcija DU
16. 4. Vrhniška pot Sekcija Sava
7. 5. Primorska Planinska sekcija DU
14. 5. Korška soteska Planinska sekcija DU

Že doslej zelo dobro delo planinske
sekcije DU Litija je v letošnjem letu
dobilo nov zagon. Vse pove že poda-
tek, da so v prvih treh mesecih izvedli
kar 13 izletov, ki si jih je udeležilo 649
planink in planincev, v enakem ob-
dobju preteklega leta pa so bili na 11
izletih 403 udeleženci. Zasluga gre
dobro zastavljenemu programu, saj v
njem vsakdo najde kaj zase. Tradi -
cionalnim pohodom in srečanjem ka-
kršni so Novoletni pohod na Kum,
Valentinov pohod na Bohor, Pohod
na Zasavsko Sveto goro, Jurčičeva
pot, Pohod na krško Grmado, Jožefov
pohod na Šmohor in ponovoletno
srečanje pri Kavšku, so se pridružili
izleti v kraje, kjer niso bili še nikoli.
Rekordna udeležba je bila na izletu na
Učko, saj se ga je udeležilo kar 68 pla-
nink in planincev. 
Vzpon s prelaza Poklon (ime je nasta-
lo, ker so romarji namenjeni na Trasat
tukaj prvič zagledali morje in svoj cilj
in so se mu priklonili) na vrh je bilo
enkratno doživetje. Sprva kopna pot je
vodila med mogočnimi bukvami, vmes
pa so se odpirali lepi razgledi na Reški
zaliv in nam neznane vrhove Gorskega
Kotarja. Zadnji del poti je bil sicer zas-

nežen, vendar je bil poseben čar tega
izleta ravno v kombinaciji zasnežene
pokrajine in bližnjega morja, ob kate-
rem so že cveteli mandeljni. Posebno
doživetje je bil tudi vzpon na Lačno pri
Črnem kalu. Vrh je bil nekoč gol in so
na njem veliko pasli, ker pa je bila paša
borna, je bila živina pogosto lačna, zato
tudi takšno ime. Danes na vrhu rastejo
borovci, vendar razgledni stolp omo-
goča širne razglede. 
Seveda so sodelovali tudi na vseh tra-
dicionalnih prireditvah društva od
srečanja Prijateljev Janč – janških pri-
jateljev do občnega zbora. 
Dobra udeležba na izletih pa je pred-
vsem rezultat pristnih prijateljskih
vezi, ki so se spletle med člani sekcije.
Pred časom sem udeležence vprašal,
kateri izlet jim je bil najbolj všeč in vsi
po vrsti so mi odgovorili, da jim naj-
več pomeni dobra družba. 
Sekcijo nadvse uspešno vodi Stane
Jerebič, ki se na vsakem izletu udele-
žencem še posebej zahvali za tako
množično sodelovanje. 
Vabim vas, da se nam pridružite tudi
vi, saj boste v dobri družbi odkrivali
manj znane lepote naše domovine. 

Borut Vukovič 

Zborovanje planincev na Jančah

Dom na Jančah je bil poln.

zgoraj: Sandi Jerant in Lojze Kotar sta se
občnega zbora udeležila po celodnevni hoji
po Badjurovi krožni poti.
spodaj: Vinko Jamnik, Roman Ponebšek in
Lojze Hauptman

Predzadnja nedelja v marcu je rezer-
virana za občni zbor Planinskega
društva. Tudi tokrat je bil planinski
dom na Jančah skoraj pretesen, da bi
sprejel vse, ki so se ga želeli udeležiti.
Predsednica verifikacijske komisije
Nežka Blaznik je ugotovila, da so bili
prisotni 104 člani od 250, ki so doslej
že plačali letošnjo članarino.
Občni zbor so s planinsko himno Oj
Triglav moj dom začeli pevci planin-
ske sekcije Društva upokojencev. Vsa

poročila so bila objavljena v jubilejni
40. številki društvenega glasila Pru sik,
delo društva v preteklem letu pa je
predstavil predsednik Roman Po neb -
šek. Z minuto molka so počastili spo-
min na v preteklem letu umrlega Rada
Zupančiča, ki je bil velik prijatelj Janč,
ter zvest udeleženec aktivnosti planin-
ske sekcija Društva upokojencev. 
Tako kot že nekajkrat doslej sta tudi
tokrat Lojze Kotar in Sandi Jerant na
občni zbor prišla naravnost s pohoda
po Badjurovi krožni poti. Zjutraj
prejšnjega dne sta startala na Jančah
in nato v manj kot 24 urah prehodila
celotno, več kot 100 km dolgo
Badjurovo krožno pot. 
Preteklo leto je bilo v znamenju jubi-
lejev: 105. letnice delovanja društva,
30 letnice mladinskih planinskih ta-
borov, 30. pohoda na Tisje in 50 let
doma na Jančah. Predsednik društva
je poudaril, da nam je bilo v posebno
čast, da je bil slavnostni govornik na
Tisju predsednik Državnega zbora
dr. Pavle Gantar, na proslavi ob vseh
jubilejih društva pa novi predsednik
PZS Bojan Rotovnik. Za društvo je
bila še posebej pomembna zamenjava
oskrbnika na Jančah. S 1. 7. 2010 je to
dolžnost prevzel Tone Selko. Njego -
vo dobro delo se  že pozna, saj je dom
spet poln zadovoljnih obiskovalcev. 
Dva jubileja pa smo praznovali tudi že

v letošnjem letu, saj je bil konec fe-
bruarja izveden 15. spominski planin-
ski pohod Franca Štrusa, 15 let pa iz-
hajajo tudi Obvestila PD Litija, ki jih
vsak mesec prejmejo vsi člani društva. 
Občni zbor je potrdil vsa poročila in
sprejel program dela ter finančni
načrt za letošnje leto. 
Na občnem zboru so za novega člana
upravnega odbora PD Litija izvolili
Žigo Krofla, vodjo v preteklem letu
ustanovljenega turno kolesarskega
odseka. 
Ob koncu so bila podeljena priznanja
za najbolj vztrajne obiskovalce Ba -
dju rove krožne poti. Plaketo za 25-
krat prehojeno pot je prejela Anica
Rozman iz Litije, posebno priznanje
za kar 100-krat prehojeno Badjurovo
krožno pot je prejel Vinko Jamnik,
Lojze Hauptman pa je prejel pose-
bno priznanje za neverjetnih 150
končanih Badjurovih krožnih poti.
Takšno priznanje je že pred leti prejel
tudi Viktor Čebela. 
Občni zbor se je zaključil s prijatelj-
skih druženjem in nadvse okusno ma-
lico, ki jo je postregel novi oskrbnik. 

Borut Vukovič 

Boj za obstanek!
Po končanem rednem delu 1. Slovenske rokometne lige (1. SRL) se
je začela končnica tega tekmovanja. RD Šmartno Herz Factor banka
se s šestimi ekipami, ki so zasedle zadnja mesta na lestvici bori za
obstanek, medtem ko se prvouvrščene ekipe borijo za naslov državnih prvakov.

Šmartno je v zadnji tekmi rednega
dela na gostovanju v Škofji Loki izgu-
bilo s 33:19. Kljub porazu so redni del
končali na predzadnjem mestu. Sledil
je reprezentančni premor, kjer so imeli
rokometaši možnost, za dodatno ui-
gravanje. To je koristilo predvsem naj-
novejšemu članu Alenu Markoviču, ki
je v društvo prišel iz Slovana. »Imel
sem slabe izkušnje z neizpolnjenimi
obljubami in sem se odločil zamenjati
okolje. Šmartno se mi je zdela najbolj-
ša priložnost za nov začetek,« je pove-
dal visoki dvajsetletni desni zunanji
igralec. Z ekipo je odločen izpolniti

cilj zadan pred začetkom sezone:
»Pomagal bom v boju za obstanek v 1.
SRL. Dal bom vse od sebe in pričaku-
jem, da bomo s soigralci še izboljšali
raven igre. To nam bo s trdim delom
zagotovo uspelo.« Markovič je v dresu
Šmartnega prvič zaigral proti Slovenj
Gradcu in prikazal dobro igro. Tudi
po njegovi zaslugi je Šmartno zmaga-
lo s 24:21. »Pred tekmo sem z ekipo
opravil le štiri treninge in se poskušal
čim bolj uigrati s soigralci. Na tekmi je
bilo nekaj nervoze, saj je šlo za moj
premierni nastop v šmarskem dresu.
Pred vstopom v igro mi je trener Keše

dal nekaj nasvetov, tako da mi je bilo
lažje stopiti na igrišče in zaigrati.
Dosegel sem dva gola in prispeval
svoje v obrambi.« Perspektivni roko-
metaš si želi v Šmartnem ostati dlje
časa, a kot nam je povedal, na to vpliva
veliko dejavnikov. Vsekakor upamo,
da bo še naprej uspešno nastopal v
rdečem dresu.
Na žalost pa Šmartno ni dobro začelo
boje v končnici. Tudi zaradi  odsotno-
sti poškodovanih Kržeta in Šmejca,
saj ima predvsem Šmejc pomembno
vlogo v šmarskem napadu in obrambi.
Šmarski rokometaši so tako na dveh
domačih tekmah doživeli dva poraza.
Prva je v dvorano Pungrt prišla naj-
boljša ekipa spodnjega dela lestvice 1.
SRL Ribnica. Uvodne minute tekme
so se začele izenačeno, nato pa so
gostje bolje zaigrali. V prvem polčasu
so največ vodili za osem zadetkov,
predvsem po zaslugi izgubljenih žog
in slabo zaključenih napadov Šmart-
nega. V drugem delu se igra ni bistve-
no spremenila. Domači so sicer z
dvema goloma odprli drugi polčas, a
se na več kot pet golov niso uspeli pri-
bližati. Na koncu so izgubili za devet
(26:35), pomemben delež k zmagi
Ribnice pa sta prispevala vratar
Mustafa Torlo in kapetan Črt Abra -
hamsberg. Prvi je zbral 16 obramb,
drugi pa devet golov. Pri Šmarčanih
sta bila s petimi goli najbolj razpolo-
žena Andraž Repar in Boris Vodišek.
Po tekmi je trener Jaka Keše razloge
za poraz iskal predvsem v obrambi:
»V tej obrambi, ki jo igramo mi, mo-
ramo biti maksimalno čvrsti in borbe-
ni. Nismo odigrali tako kot smo se

dogovorili. Žal je bil nasprotnik toliko
boljši, da mu nismo mogli slediti.«
Sledil je vsaj na papirju lažji tekmec –
Ormož. V šmarskem taboru so upali,
da bodo z dobro predstavo prišli do
kakšne točke: »Gremo na zmago, če-
prav vemo, da je Ormož izjemno
težak tekmec. Čaka nas podobna tek -
ma kot z Ribnico, ampak s pravim pri-
stopom in optimalno igro bi morali to
srečanje dobiti,« je pred tekmo razmi-
šljal Filip Gradišek. Na žalost pa so
rokometaši tudi proti Ormožu napra-
vili preveč napak in porabili preveč
moči v lovljenju zaostanka. Gostje so
namreč vodili vse od začetka tekme, v
prvem polčasu so vodili tudi za pet
golov. Rokometaši Šmartnega so v
drugem delu igre začeli loviti zaosta-
nek in v 42. minuti prek Gradiška pri-
šli le na gol zaostanka – bilo je 22:23.
Sledil je nov padec v igri in delni izid

5:0 za Ormož, ki prednosti do konca
ni več izpustil iz rok. Gostje so zmaga-
li s 35:31. Za Šmartno je sedem zade-
tkov prispeval Vodišek, štiri pa je do-
segel Repar, ki s tekmo ni bil zadovo-
ljen: »Razočarani smo. Vso srečanje
smo lovili Ormož in pri tem porabili
veliko moči, katere nam je na koncu
nekoliko zmanjkalo. A liga je še dolga
in tekem je še dovolj, tako da še ni ra-
zloga za obup.«
Kljub porazoma rokometaši Šmartne-
ga torej še niso izgubili volje. Do
konca končnice in boja za obstanek
bodo odigrali še osem tekem, nadok-
naditi pa morajo štiri točke v primer-
javi s Slovanom. To bi zadoščalo, da bi
tudi naslednje leto igrali v najboljši
slovenski rokometni ligi. To jim bo z
dobrimi igrami in tudi z vašo pomočjo
s tribun zagotovo uspelo.

David Jakopič


