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ŽUPANOV KOTIČEK

Aktualno
Projekt obvozne ceste v Šmartnem je
največji projekt v zgodovini obstoja
naselja. Izgradnja katedrale se lahko z
njim primerja, le da je bila zgrajena za
druge namene. Koliko priprav in
truda je bilo vloženega, da smo in
bomo prišli do cilja, pokaže zgodovi-
na. Mislim, da se zgodovina ponavlja
in isti komentarji spremljajo izgrad-
njo naše obvoznice. Največkrat sli-
šim, da ni speljana na pravem mestu,
da je ta ali oni pas preozek, ali pa pre-
širok, da bi morala potekati naravnost
ali celo kar do višine ovinkov pri bivši
Žlogarjevi parceli.
Ko to poslušam, so mi določeni pred-
logi kar všeč. Problem pa je v tem, da
takrat, ko je bil čas in ko smo vse to
predlagali, ni bilo posluha za uresni-
čitev teh idej.
Rimskokatoliška skupnost je leta
1899 prisluhnila in dovolila izgradnjo
cerkve, prevelike za majhen kraj, in
zdi se, da je bil takratni dekan veliko
močnejša osebnost v skupnosti kot
neki župan v današnjem času. Je že
tako. Vendarle pa smo lahko Šmarča-
ni in ostali občani lahko ponosni, da
nam je v današnjem času, ob takšni
stopnji demokracije, ki je večina ne
razume, uspelo začeti in nadaljevati
projekt, ki bo omogočil (če drugega
ne), prometno varnost našim otro-
kom in starejšim in seveda krasen po-
gled na Šmartno s katedralo in šport-
no dvorano s šolskim objektom vred.
Za to se je bilo vredno boriti in za to
sem delal teh 12 let skupaj z različno
politično sestavo.

Spoštovani občani, želim vam varno
vožnjo po obvozni cesti in obilo užitkov
pri hoji po promenadi!

Župan Milan Izlakar,
električar

MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV

Sedemletna pot
Potopisno predavanje po izidu knjige: Sedemletna pot, Dominika in Igor Osvald.

»Potovanje od Istanbula do Sydneya je začelo to pot. Predvidoma za tri leta.
Brez lastnega prevoznega sredstva. Tako kot potujejo domačini, z javnim tran-
sportom na tisoč in en način. Ker naju zanimajo ljudje in ne znamenitosti. In ko
potuješ z javnim transportom, si z ljudmi zelo blizu. Večkrat en na drugem. Le z
najpomembnejšim. Drug z drugim. S časom, svobodo in tistim, kar lahko spra-
viš v nahrbtnik. Vse kar ostane zunaj, je odveč.«(vir: http://www.osvald.si/) Na
multimedijski predstavitvi, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014 ob 19. uri v Knjižnici
Litija, bo na voljo tudi knjiga Enosmerna vozovnica.

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

April - mesec knjige
23. april je svetovni dan knjige. Slovenske knjižnice se v letu 2014 na ta dan
prvič pridružujemo projektu Noč knjige. Da bi knjigo, pisatelje, branje in se-
veda bralce primerno počastili, pa smo pripravili več različnih dogodkov.
Vabimo vas, da se nam pridružite na katerem od njih. Andreja Štuhec

Projekt, namenjen ohranjanju spo-
mina na 6 milijonov žrtev genocida
v 2. svetovni vojni, je imel tudi člove-
koljubno noto. V Mariboru so zbrali
2,419.104 ladjic, narejenih iz starega
papirja, od tega smo jih 4.000 izde-
lali tudi dijaki Gimnazije Litija.
Sredstva, pridobljena za star papir,
bodo namenili za indijsko šolo Piali
Ashar Alo, ki jo v Pialiju vodita
Slovenka Mojca Gayen in njen mož
Anup Gayen, šola pa skrbi za iz-
obrazbo najrevnejših indijskih otrok.
Iz Maribora smo prejeli zahvalo
vrstnikov, ki so organizirali projekt:
Hvala vsem, ki vam ni vseeno.

Kot prva je bila februarju postavljena razstava pletarskih izdelkov Radovana
Pajića iz Litije, v marcu pa so bili na ogled unikatni leseni izdelki Karla
Podkrajška iz Litije. V petek, 21. marca, se na Turistični točki Srca Slovenije
odpira nova razstava, in sicer bodo do sredine aprila na ogled unikatni izdelki
nakita oblikovalke Barbare Dacar iz Šmartnega pri Litiji.  V drugi polovici
leta vabimo k sodelovanju tudi ostale rokodelce iz občin Srca Slovenije. Za
sodelovanje lahko pokličete na: 059 940 503, 051 312 739 (Mojca
Hauptman), ali pošljite na e-naslov: turizem.litija@razvoj.si. Ana Savšek

TURISTIČNA TOČKA SRCA SLOVENIJE

Ustvarjalne delavnice
Turistična točka Srca Slovenije, ki deluje v starem mestnem jedru Litije, od začetka letošnje-
ga leta svojo dejavnost širi tudi na področje rokodelstva. Kot ena izmed točk mreže rokodel-
cev Srca Slovenije mesečno gosti razstave lokalnih rokodelcev.

Razstava predstavlja arheološke
parke Slovenije, osrednjo temo ev-
ropskega projekta »Arheološki parki
severnega Jadrana«, PArSJAd.
Prikazuje njihove vrednote, poten-
ciale za razvoj turizma in problema-
tiko ohranjanja dediščine.  V sklopu
razstavne zgodbe so prikazane tudi
lokacije, ki zaradi pozabe in izključe-
nosti iz javnega življenja propadajo,
posledično pa je degradirana njihova
vloga spomenika. Razstava predsta-
vlja svetle in temne plati slovenskih
arheoloških parkov, ujete v fotograf-
ski objektiv, skupaj z multimedijskim
gradivom in didaktičnimi prikazi za
otroke, ki se nahajajo v viteški dvora-
ni gradu. V Sloveniji imamo preko
30.000 enot nepremične dediščine
od tega je 3291 enot arheološke de-
diščine, kar predstavlja 11% vse ne-
premične dediščine. Le 44 enot je
urejenih za ogled v obliki arheolo-
škega parka. V registru nepremične
kulturne dediščine je v občini Šmart-
no pri Litiji evidentiranih 23 enot
arheološke dediščine, kar predstavlja
29% vse evidentirane nepremične
dediščine v občini. Ena izmed enot

arheološke dediščine je tudi gomilno
grobišče Bogenšperk Dvor-Strmec (
ešd 19942), ki se  nahaja v neposred-
ni okolici gradu Bogenšperk in je
bilo raziskano leta 1907. Grad
Bogenšperk je tako skozi stoletja
močno povezan z arheologijo. Že
J.V. Valvasor je na gradu hranil lepo
število arheoloških predmetov.
Valvasorjevo  arheološko zbirko  je v
začetku 20. stoletja znatno presegla
zbirka vojvodine Mecklenburške, ki
je z gradu v letih 1905 do 1913 vodi-
la arheološka izkopavanja na
Magdalenski gori, Vačah, Viru pri
Stični in vasi Peč pri Vinici. V njeni
bogati zbirki je bilo več kot tisoč
predmetov iz bronaste in železne
dobe,  ki jih je hranila na gradu
Bogenšperk.  Po njeni smrti je zbirka
neprecenljive kulturnozgodovinske
vrednosti končala na dražbi v
Zürichu in se danes  nahaja pred-
vsem v Peabody Museumu v okviru
Harvardske univerze (Mass., ZDA)
in v Ashmolean Museumu v
Oxfordu (Velika Britanija), le skro-
men del danes hrani Narodni muzej
Slovenije.

POTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Arheološki parki Slovenije
Na ogled od 1. marca do 30. aprila 2014, na zunanjem dvorišču gradu Bogenšperk. V viteški
dvorani gradu se nahaja interaktiven kotiček z multimedijskim gradivom in didaktičnimi
prikazi za otroke. Vstopnine ni.

GIMNAZIJA LITIJA

6 milijonov ladjic
Gimnazijci smo se v sredo, 19. marca 2014,
udeležili zaključne prireditve projekta "6
milijonov ladjic za drugačno otroštvo"
Srednje ekonomske šole Maribor, ki je po-
tekala v Slovenskem narodnem gledališču
Maribor.

Vsak dan novi aktualni prispevki, novice, obvestila, zanimivosti, koledar prireditev,
pozdravi in čestitke, osmrtnice, zahvale, spomini, mali oglasi in borza dela na:

www.martinovglas.si

Kreativno reševanje težav – izkustvena delavnica ČETRTEK 10.4. 18.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic ČETRTEK 10.4. 18.00 Knjižnica Šmartno

Otroška matineja: Vsi otroci sveta - Gledališke KU-KUC SOBOTA 12.4. 10.00 Kulturni center Litija

Gledališka predstava: Burka o jezičnem dohtarju SOBOTA 12.4. 20.00 Kulturni center Litija

KD Stična - Skupina drzne in lepi

Južna Afrika – potopis s Tino Trdin PONEDELJEK 14.4. 18.00 Mladinski center Litija

Sladkorna bolezen – predavanje dr. Juteršek TOREK 15.4. 18.00 Mladinski center Litija

Literarni večer v mesecu knjige: Ivan Sivec TOREK 15.4. 19.00 Knjižnica Litija

Gledališka delavnica – izkustvena delavnica ČETRTEK 17.4. 18.00 Mladinski center Litija

Otvoritev razstave likovnih del - Društvo U3 ČETRTEK 17.4. 19.00 Kulturni center Litija

Potopis po izidu knjige Enosmerna vozovnica; ČETRTEK 17. 4. 19.00 Knjižnica Litija

Sedemletna pot, Dominika in Igor Osvald

Stojnica vse zastonj na litijski tržnici SOBOTA 19.4. 8.00 – 11.00 Pred šp. dvorano Litija

Urejanje vrtov ob dnevu zemlje TOREK 22.4. 16.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic TOREK 22.4. 18.00 Knjižnica Litija

Dan knjige: Predstavitev knjige Roza kit Lojzek, SREDA 23. 4. 18.00 Knjižnica Litija

Uroš Uštar, risanje grafita, avtorji Zadruga traparij

Ura pravljic ČETRTEK 24. 4. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic ČETRTEK 24.4. 18.00 Knjižnica Šmartno

Management v organizaciji – delavnica ČETRTEK 24.4. 18.00 Mladinski center Litija

Julija Leben – otvoritev razstave PETEK 25.4. 18.00 Mladinski center Litija

Gledališka igra:  Vaja zbora - komedija PETEK 25.4. 19.00 Kulturni center Litija

KUD Venčeslav Taufer Dole

Točka VŽU: Bioenergija, predavatelj Rok Mitić PONEDELJEK 28.4. 19.00 Knjižnica Litija

Iskanje možnosti na evropskih razpisih – delavnica PONEDELJEK 29.4. 18.00 Mladinski center Litija

Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER LITIJA, Trg na Stavbah 8a, Litija; E-mail: mateja.sladicvozelj@siol.net; Gsm: 040 992 143
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Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - April 2014

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za javne vodovode v občini
Šmartno pri Litiji v letu 2013, ki so bili v upravljanju občine Šmartno
V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09) je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan najmanj
enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru
notranjega nadzora.

V občini Šmartno pri Litiji so bili v letu 2013 štirje javni vodovodi, s katerimi je
upravljala občina Šmartno pri Litiji s posameznimi vodovodnimi odbori
(Cerovica-Selšek, Vintarjevec-vas, Zavrstnik): vodovod Cerovica – Selšek, vo-
dovod Štangarske Poljane (ki oskrbuje Podružnično osnovno šolo Štangarske
Poljane), vodovod Vintarjevec-vas in vodovod Zavrstnik. Skupno oskrbujejo
okoli 620 prebivalcev naše občine. V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih
vodovodih vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema. Notranji
(zdravstveni) nadzor na teh vodovodih je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto (v nadaljevanju ZZVNM), s katerim je imela občina Šmartno pri
Litiji sklenjeno letno pogodbo, z izjemo vodovoda Zavrstnik. V sklopu notra-
njega nadzora je bil tudi redni odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave in fi-
zikalno - kemijske analize, katerih obseg je določen v okviru letnega plana vzor-
čenja. ZZVNM je v mesecu marcu 2014 pripravil Poročilo o zdravstvenem
nadzoru vodovodov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013, katerega povzetek
predstavljamo v nadaljevanju.

Skupno je bilo na vodovodih odvzetih 28 vzorcev za mikrobiološke preiskave in
4 vzorci za osnovne sanitarno – kemične preiskave. Rezultati laboratorijskih
preiskav so prikazani v preglednici 1.

V okviru državnega monitoringa je bilo na obravnavanih vodovodih v letu
2013 odvzetih 8 vzorcev, rezultati laboratorijskih preiskav pa so prikazani v
preglednici 2.

ZZVNM je za vse vodovode predla-
gal naslednje ukrepe:
- na vodovarstvenih območjih je
treba zagotoviti izvajanje predpisane-
ga režima;
- odpraviti nepravilnosti, ugotovljene
na podlagi analize tveganja v okviru
HACCP načrta za posamezni vodo-
vodni sistem;
- na vodovodih z zdravstveno neu-
strezno pitno vodo je potrebno vodo
pred uporabo obvezno prekuhavati,
o čemer morajo biti obveščeni vsi
uporabniki;
- nadzor nad kvaliteto vode urediti
skladno s sistemom HACCP za te
vodovode.
Za vodovod Vintarjevec - vas je
ZZVNM podal tudi predlog za iz-
boljšanje varnosti vodooskrbe, in sicer
občasno izpiranje in kloriranje siste-
ma, dokler se ne zagotovi kontinuira-
na dezinfekcija.

Tanja Kepa FerlanLegenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok: parameter neskladnosti

Preglednica 2:
Pregled državnega monitoringa v letu 2013

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in para-
zitov v številu ter snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in kadar je skladna z zahtevami,
določenimi v delih A in B Priloge I Pravilnika o pitni vodi. Obvladovanje škod-
ljivih mikroorganizmov v pitni vodi je zaradi vpliva na zdravje ljudi zelo po-
membno. Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni
vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikator-
ske bakterije. 
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (bakterije Escherichia coli, entero-
koki) imajo izvor v človeškem in/ali živalskem blatu in zanesljivo dokazujejo, da
je bila voda fekalno onesnažena. Indikatorske bakterije (Clostridium perfrin-
gens s sporami, skupne koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37
°C) so različne bakterije, ki jih najdemo v okolju, nekatere pa tudi v blatu ljudi
in živali. Tudi nekatere indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s spora-
mi, skupne koliformne bakterije) so možen znak fekalne onesnaženosti. Če v
vzorcu pitne vode ni potrjena tudi prisotnost E. coli in/ali enterokokov, jih ne
moremo uporabljati kot pokazatelj fekalnega onesnaženja. Povečano število mi-
kroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin,
zastajanje vode, neustreznost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.
O rezultatih analiz odvzetih vzorcev smo sproti obveščali posamezne vodovod-
ne odbore, ko je zanesljivo potrjeno fekalno onesnaženje, pa uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja oz. s pisnimi obvestili na dom. Predstavniki vodo-
vodnih odborov oz. izvajalci po naročilu občine so poskrbeli za čiščenje vodo-
vodnih objektov ter dezinfekcijo vode s klorovim preparatom, potem pa je
ZZVNM izvedel ponovna vzorčenja, ki so v večini dala ustrezne rezultate.
Po mikrobiološkem kriteriju je bila voda v letu 2013 neskladna s predpisi na vo-
dovodu Vintarjevec – vas, kjer so bile na izviru in pri uporabnikih najdene bak-
terije Escherichia coli, ki so zanesljiv identifikator fekalnega onesnaženja. Na
vodovodih Štangarske Poljane, Cerovica – Selšek in Zavrstnik so bili vzorci
vode pri uporabnikih v okviru notranjega nadzora skladni s pravilnikom, prav
tako pa so bili skladni vsi sanitarno – kemični rezultati na vodovodih. Neskladni
vzorci na zajetju oz. vodohranu na vodovodih Cerovica – Selšek in Zavrstnik so
bili odvzeti pred pripravo vode s kloriranjem.

Vodovod št. vz. U % NU % vzrok

Cerovica – Selšek 2 1 50 1 50 število kolonij pri 22°C

Štangarske Poljane 2 2 100 0 0 /

Vintarjevec - vas 2 0 0 2 100 E. coli, koliformne bakterije

Zavrstnik 2 1 50 1 50 E. coli, koliformne bakterije

SKUPAJ 8 4 4

Vodovod MIKROBIOLOGIJA KEMIJA

št.vz. U % NU % vzrok % št.vz. U % NU % vzrok

Cerovica – Selšek

zajetje 2 0 0 2 100 0 0 - - - - -

omrežje 5 5 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

Štangarske Poljane 

omrežje 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

Vintarjevec - vas

zajetje 2 0 0 2 100 1 50 - - - - -

omrežje 9 5 56 4 44 4 44 1 1 100 0 0

Zavrstnik

vodohran 2 0 0 2 100 1 50 - - - - -

omrežje 6 6 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

SKUPAJ 28 18 10 6 4 4

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli

Preglednica 1:
Javni vodovodi v občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju občine Šmartno pri Litiji in
vodovodnih odborov, leto 2013; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

Prostovoljstvo je opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna aktivnost po-
sameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju
kakovosti življenja drugih posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju
solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljec je posameznik, ki
opravlja prostovoljsko delo, slednje pa je opredeljeno kot delo, ki ga posamez-
nik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali po-
srednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
Z dikcijo prostovoljstva sem začel predvsem zato, ker želim poudariti, da smo
bili v dogodkih preteklih tednov prostovoljni gasilci spet tisti,  za katere je sa-
moumevno, da prvi pomagamo. Tako tudi je in prostovoljni gasilci smo se po-
novno izkazali na področju celotne Slovenije. Tu pri nas na področju naše ga-
silske zveze Šmartno pri Litiji tokrat ni bilo prehudo in smo jo v primerjavi z
ostalo Slovenijo kar dobro odnesli.
Vse nečlane in neaktivne člane prostovoljnih gasilskih društev naše zveze pa
želim s tem člankom predvsem spomniti, da prostovoljci – gasilci, ki se trudi-
mo in nekaj počnemo tudi kadar se ne dogajajo katastrofe, to ne delamo le za
sebe. Delamo zato, da se ohranja tradicija gasilskega prostovoljstva, da se za-
gotavlja sredstva za nakup potrebne gasilske opreme in sredstva za izobraže-
vanje.
Zavrstniški prostovoljni gasilci smo z občnim zborom 22.02.2014 tako zao-
krožili delo v preteklem letu in izrazili zadovoljstvo, da se ni zgodilo nič izred-
nega in je bilo naše delo predvsem preventivno. 
Sredstva, katera smo zbrali, smo namenili posodabljanju gasilske opreme, na-
kupu nove opreme za osebno varstvo operativnih gasilcev, vzdrževanju pro-
storov gasilskega društva in izobraževanju, ter predvsem tekmovanju mladih
gasilk in gasilcev iz Zavrstnika. Spoštovane članice, člani – starši, prosimo vas,
da s svojim zgledom in dobro voljo vplivate na bodoče mlade gasilce, da bodo
z dobro voljo sprejeli naše povabilo v vrste mladih prostovoljnih gasilcev.
Mentorji našega društva pa bodo zagotovili, da se bodo bodoči gasilci imeli
pri izobraževanju predvsem lepo in veselo. Tudi v tem novem letu 2014 zago-
tovo lahko računate na prostovoljce – prostovoljne gasilce iz Zavrstnika.
Načrt dela našega društva je v rasti, posodabljanju in izobraževanju.
Vas spoštovane vaščanke in vaščane pa prosimo, da se ob obiskih naših članov
in prošnjah za sodelovanje in pomoč predvsem spomnite, da to ne delamo
zase. Za delo katerega opravljamo, pa če je to tudi zbiranje prispevkov od vrat
do vrat, nismo plačani. Delo opravljamo prostovoljno in zato, da vam bomo
lahko pomagali, če bo to potrebno!

HVALA IN NA POMOČ!

Predsednik PGD Zavrstnik: Bogomir Bučar

DRUŠTVA

Prostovoljstvo in PGD Zavrstnik
Prostovoljstvo je altruistična aktivnost, ki jo posameznik opravlja z namenom pripomoči k
večji kakovosti življenja v skupnosti in je ena izmed zgodovinsko najstarejših aktivnosti.

Z začetkom marca pa smo uspešno
zagnali naš prostovoljni stroj treninga
gasilskih vaj za prihajajoča tekmova-
nja v gasilskih veščinah, katera se
bodo zgodila v tem letu. Tako so ope-
rativni gasilci našega društva sestavili
ekipo, ki se bo izurila in tekmovala v
disciplini sestavljanja sesalnega voda.
Da pa ob vajah ne bi bilo monotono,
smo se odločili in uspešno izpeljali
interno terensko gasilsko vajo.
Izvedeno vajo moram najprej pred-
vsem pohvaliti in se zahvaliti vsem
operativcem, ki so žrtvovali svoj čas in
vajo izpeljali. Sama vaja je pokazala
nekaj manjših napake v izvedbi.
Vendar to ne spremeni dejstva vaje,
saj vadimo zato, da se na napakah
učimo in jih bomo v prihodnje od-
pravili. Zelo pomembno dejstvo pa je,
da tudi če bi šlo zares, bi bil končni
rezultat dosežen, požar pogašen in
ponesrečenec ustrezno rešen ter oskr-
bovan. Ob priložnosti vaje smo še
preizkusili ob eni od više ležečih hiš v
vasi, da lahko gasimo tudi tam oziro-
ma v višjih predelih vasi, gledano na
obstoječe hidrantno omrežje.
Naj ob koncu še zadostim prihodnji-
ku, katerega sem uporabil v naslovu.
Tudi v aprilu zavrstniški gasilci ne
bomo počivali. Članice in člane dru-
štva ponovno vabim, da pridejo drugo
nedeljo v mesecu, po osmi uri zjutraj
v gasilski dom. Vsako drugo nedeljo v
mesecu se opravi preizkus radijskih
postaj, prisotni člani pa še pregleda-
mo in uredimo stanje v gasilskem
domu.
Tudi za ohranjanje tradicije bomo
poskrbeli:  v upravnem odboru smo
se že poenotili, da se organizira po-
stavitev mlaja pred gasilskim domom
Zavrstnik. Postavitev naj bi se zgodila
v soboto, 26.4.2014. Več informacij in
samo organizacijo dela bomo preve-
trili v omenjeni nedelji. Vsi, ki bi že-
leli sodelovati pri organizaciji posta-
vitve mlaja, ste lepo vabljeni.
Ne bomo pa samo gasili in vadili:
upam, da nam bo v mesecu aprilu
uspelo organizirati tudi kakšno čistil-
no akcijo naše okolice in mogoče tudi
na tem področju vzpostaviti tradicijo!

Bogomir Bučar
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Se bo v
Zavrstniku
kaj dogajalo
Z obema nogama smo že krepko zakorakali
v to štirinajsto leto in zavrstniški gasilci ne
počivamo. V bližnji preteklosti smo spali
zimsko spanje tekmovalnosti.
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Preprečevanje in povračilo škod
od in na divjadi
Zima se počasi poslavlja in začenjajo se spomladanska opravila na kmetijskih površinah
ter v gozdu. Lovci v tem času začenjamo z izpolnjevanjem načrtovanih nalog, gradimo in
popravljamo lovske objekte, obnavljamo in polnimo solnice, vzdržujemo lovske steze, pri-
pravljamo krmne njive, vzdržujemo pasišča, krmišča ipd., žal pa pretežni del našega časa
in sredstev zahtevata preprečevanje in sanacija škod od divjadi, v naših krajih pretežno od
divjih prašičev. 

Lovci LD Litija se lahko pohvalimo z
zglednim sodelovanjem z lastniki
kmetijskih zemljišč, škode v sodelo-
vanju s kmeti v večini preprečujemo
in saniramo v obojestransko zadovolj-
stvo, žal pa se občasno še vedno najde
lastnik – posameznik, ki bodisi zaradi
nepoznavanja svojih pravic in dolžno-
sti, ki mu jih nalaga oz. daje zakono-
daja, bodisi zaradi osebnih zamer do
posameznikov iz naših vrst, trmasto
pričakuje in zahteva nerealne odškod-
nine, ki včasih celo presegajo ne le de-
jansko škodo pač pa celo vrednost let-
nega donosa zemljišča. Marsikdo ne
ve ali pa noče vedeti, da pri prepreče-
vanju škod lovci nismo »vsemogočni«,
smo le društvo petdesetih ljudi, ki go-
spodari z loviščem v skladu z načrti, ki
nam jih piše ter hkrati skrbno nadzo-
ruje njihovo izpolnjevanje, država.
Izvajanje lova nam določa zakonoda-
ja, vsako odstopanje pa ima lahko zelo
velike finančne posledice. Lovske
družine smo edina društva v RS, de-
lujoča v javnem interesu, podvržena
finančnim sankcijam.
Najmanjša predpisana globa za dru-
štvo v primeru neizpolnjevanja ali
preseganja načrta, kamor spada tudi
odstrel posamezne vrste divjadi, znaša
4.200 evrov, najvišja pa kar 125.000
evrov, za odgovorno osebo društva ali
za posameznika pa 10 odstotkov le-
te. Oškodovanemu lastniku je tako
včasih težko razložiti, da določene
divjadi v določenem delu leta prepro-
sto ne smemo odstreliti zaradi lovo-
pusta ali že izpolnjenega načrta, zara-
di vremenskih razmer (prepoved lova
ob poplavah, visokem ali zaledenelem
snegu), ipd. »Lepa beseda lepo mesto
najde«, so nas učili stari ljudje in le s
sodelovanjem ter pravim dialogom je
mogoče rešiti probleme. Nepotrebni
konflikti vodijo v zasebne tožbe in vi-
soke dodane stroške, tako za upra-
vljavce lovišč, kot tudi za oškodovan-
ce in »oškodovance«. S pravdanjem, ki
je žal zadnje čase vse bolj moderno, še
nihče (razen morebiti kakšnega od-
vetnika, z vsem dolžnim spoštova-
njem do te veje sodne oblasti) ni obo-
gatel, marsikdo pa je zaradi tega že
obubožal.

Konec koncev Windischgraetzi in
Ortneški grofje niso bili neumni, ko
so svojim podanikom pod grožnjo
globe in »tepežkanja« prepovedali ka-
kršno koli pravdanje ... Preprečevanje
in povračilo škod od in na divjadi
ureja Zakon o divjadi in lovstvu
(Urani list RS, št. 16/2004, 17/2008),
kot krovni predpis, ki ureja področje
lovstva in divjadi v RS in sicer v IX.
delu s prav takšnim naslovom, ki vse-
buje 8 členov (51 do 58). Pravno na-
čelo Ignorantia iuris nocet (v prostem
prevodu: »nepoznavanje prava škodu-
je«) še kako drži, zato smo lovci mne-
nja, da bo kratek pregled vsebine teh
določil dodatno pripomogel k sodelo-
vanju lovcev in lastnikov kmetijskih
zemljišč pri reševanju te problematike.
Preprečevanje škode
Preprečevanje škod ureja 53. člen
ZDLov-1, ki navaja, da mora vsakdo,
ki mu divjad lahko povzroči škodo,
kot dober gospodar, narediti vse po-
trebno, da obvaruje svoje premoženje
pred nastankom škode. Določa pa
tudi, da mora uporabljati ustrezna za-
ščitna sredstva, ki mu jih preskrbi
upravljavec lovišča. Lastnik, ki sred-
stev ne uporablja pravilno, ki jih noče
uporabljati ali lastnik, ki ovira lov in
postavljanje lovskih objektov, pa nima
pravice do povračila škode. »Dobro
gospodarjenje« po navedeni dikciji
zakona oz. očitek neupoštevanja te
dikcije včasih oškodovanec vzame kot
osebno žalitev. Namen navedbe te
dikcije na zapisnik o oceni škode s
strani pooblaščenega ocenjevalca
upravljavca lovišča ali predstavnika
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
če gre za nelovne površine, vsekakor
nima namena žaliti lastnika in mu
očitati slabega gospodarjenja, pač pa
gre za citiranje zakona v primeru neu-
pravičenosti oškodovanca do povrači-
la škode. Če kmetovalec na primer
seje seme koruze, ki ni tretirano s
sredstvom za odvračanje ptic, na loka-
ciji, kjer je veliko sivih vran in mu
vrane takoj po klitju semena poberejo
vse kali ter praktično izpraznijo polje,
mora v bodoče uporabljati tretirano
seme, ki ga vrane ne jedo ali pa škodo
preprečiti s postavitvijo odvračal oz.

strašil. Podobno je s svežimi balami,
ki jih vrane in krokarji uničujejo s
kljuvanjem, ker pod ovojem iščejo žu-
želke. Bale mora lastnik zvoziti
domov ali pa jih na deponiji ustrezno
zaščititi npr. tako, da jih pokrije s
temnim polivinilom, ki preprečuje, da
bi ptice videle žuželke pod ovojem.
Lovci smo lastniku torej po zakonu
dolžni priskrbeti zaščitna sredstva.
Sredstev samih zakon ne predpisuje.
Zahteva za dodelitev sredstev mora
biti smiselna oz. premo sorazmerna z
višino potencialne škode. Lastnik
majhnega vrtička, na katerem je po-
tencialna škoda nekaj deset evrov npr.
ni upravičen do postavitve dvometr-
ske žične ograje z električnim pastir-
jem v skupni vrednosti več sto evrov
ipd.. Lovci tudi nismo dolžni preskr-
beti ograj lastnikom intenzivnih na-
sadov (nasadi jagod, intenzivni sa-
dovnjaki ipd.), saj so površine za in-
tenzivno pridelavo izločene iz lovišča.
Sredstva, ki jih dobi lastnik, je le-ta
dolžen uporabljati, kar pomeni, da je
npr. dolžen sam postaviti kole, izola-
torje, žico in pastirja ob njivi s koruzo,
sam izdelati kemično ograjo za zašči-
to vrtička ipd. V praksi pa seveda
lovci LD Litija, že zaradi dobrega so-
delovanja s kmeti, v večini primerov
pri tem pomagamo.
Odgovornost za škodo od oz. na
divjadi in zavarovanih vrstah pro-
stoživečih sesalcev in ptic
Odgovornost za škodo ureja 54. člen
ZDLov-1. Za škodo, ki jo divjad
povzroči na lovnih površinah je od-

Prašiči z ritjem, s katerim pod travno rušo iščejo ličinke, ogrce, deževnike in drugo
beljakovinsko hrano, poškodujejo travnike. Pravočasna sanacija poškodb škodo
lahko izniči. (foto: arhiv revirja Jablanica)

govoren upravljavec lovišča, za škodo,
ki jo divjad povzroči na nelovnih po-
vršinah in za škodo, ki jo povzročijo
zavarovane vrste in prosto živeče ži-
valske vrste, ki ne spadajo med divjad
pa država. Pri škodi od in na divjadi
zaradi prometa zakon določa, da je za
škodo odgovoren upravljavec, če je
nastala po njegovi krivdi (če npr. ni
zahteval postavitve prometnega
znaka na mestu pogostih trkov vozil z
divjadjo, ni dosegel planiranega odv-
zema divjadi, ali če je divjad prečkala
cesto zaradi izvajanja lova ipd.), voz-
nik, če ni upošteval prometnih pred-
pisov (ni upošteval znaka, prehitra
vožnja ...), oz. vsak za svojo škodo, če
sta storila vse potrebno, da do škode
ne bi prišlo.
Višina odškodnine
Višino odškodnine ureja 55. člen
ZDLov-1. Oškodovanec je upravičen
do nadomestila pridelka, če do škode
pride v času, ko kulture ni več mogo-
če nadomestiti z drugo kulturo, oz. do
morebitne razlike v vrednosti pridel-
ka (skupaj s stroški nadomestitve kul-
ture), če je to v istem letu še mogoče.
Pri škodi na domačih živalih je oško-

dovanec upravičen do stroškov zdra-
vljenja poškodovane živali oz., v pri-
meru izgube, do nove enakovredne
živali in stroškov zaradi nakupa.
V praksi lovci oškodovancu ponavadi
povrnemo izpad pridelka z enako-
vrednim pridelkom glede na izraču-
nan hektarski donos ali, po dogovoru,
izplačamo protivrednost. Pri poškod-
bah travne ruše, ki jo divjad (pred-
vsem divji prašiči) povzroči izven ve-
getacijske dobe, pa največkrat, v do-
govoru z lastnikom, sami saniramo
poškodbe z ročno ali strojno obdelavo
in po potrebi dodajanjem semena ter
gnojila. Takšna sanacija je potrebna in
najbolj učinkovita pred vegetacijsko
dobo, zato je čimprejšnja prijava
škode, ne le po zakonu, pač pa tudi v
praksi, nujna.
Uveljavljanje škod
Postopek uveljavljanja škod predpisu-
jejo 56., 57. in 58. člen ZDLov-1.
Oškodovanec je dolžan v treh dneh
od dne, ko je škodo opazil, le-to pisno
prijaviti pooblaščencu upravljavca,
katerega osebne podatke in naslov
upravljavec objavi vsako leto na kraje-
vno običajen način (npr. občinsko
glasilo, oglasna deska na lovskem
domu ... op. avt.). Predstavniki upra-
vljavca ali predstavnik ZGS, če gre za
nelovno površino, pa so si dolžni
škodo ogledati v osmih dneh po pri-
javi, v nasprotnem primeru jim s stra-
ni lovske inšpekcije grozi izrek zgoraj
navedene globe. O škodi predstavniki
upravljavca napišejo zapisnik z ugo-
tovitvami obsega poškodb in višine

škode. Če se oškodovanec z izraču-
nom škode ne strinja, mora zapisnik
posredovati petčlanski komisiji za
oceno škode, ki jo imenuje minister
za dobo petih let. Komisija ima sedež
na upravni enoti Litija, Jerebova 2,
Litija. Komisija opravi ponovno
oceno škode v prisotnosti oškodo-
vanca in predstavnikov upravljavca
najkasneje v petnajstih dneh po prija-
vi in o oceni napiše zapisnik. Če se
oškodovanec in upravljavec lovišča na
podlagi ocene komisije še vedno ne
sporazumeta glede višine odškodni-
ne, lahko oškodovanec vloži zasebno
tožbo pri okrajnem sodišču v Litiji.
Sodišče tožbo zavrže, če pred vložit-
vijo tožbe oškodovanec ni izkoristil
prej navedenih pravnih sredstev.
Zakonodaja je v tem členu dokaj
toga, zato lovci v skoraj 99% prime-
rov (razen če gre za postopke v tretji
fazi – postopke pred sodiščem) rešu-
jemo fleksibilno in v dogovoru z
oškodovanci. Vsak član društva bo
oškodovancu znal svetovati na koga
od članov naj se obrne za prijavo
škode, ob permanentnem ponavljanju
škod (npr. pri večkratnem ritju divjih

prašičev po travnikih) od oškodovan-
ca ne zahtevamo pisnih prijav vsakih
nekaj dni, pač pa se dogovorimo za
sanacijo ali povračilo skupne škode
pred določeno fazo (pred vegetacijsko
dobo, pred košnjo, pred žetvijo ...).
Lovci tudi še nikoli nismo zgolj zavr-
gli vloge za odškodnino na nelovni
površini, pač pa smo  oškodovancu
vedno svetovali, na koga (predstavni-
ka ZGS) naj se obrne v takšnem pri-
meru.
Kot sem že uvodoma navedel, smo
lovci LD Litija le upravljavci našega
6000 hektarskega lovišča, za upravlja-
nje pa državi plačujemo tudi konces-
nino. Ta letno za naše lovišče znaša
nekaj manj kot dva tisoč evrov.
Samo lansko leto smo povrnili kme-
tom za okrog 8.500 evrov škod in v
uporabo dali za cca 3.000 evrov sred-
stev za preprečevanje le-teh, oddelali
smo  1213, ročnih in strojnih ur za iz-
vedbo načrtovanih del v lovišču in
1022 ur za preprečevanje, ocenjevanje
ter sanacijo škod od divjadi.
V navedeno ni vštet čas, ki ga lovci
porabimo za izvajanje lova z name-
nom realizacije planiranega oz. od
države določenega in strogo struktu-
riranega odstrela divjadi, ki prav tako
znaša nekaj tisoč ur. Edini dohodek, s
katerim lovska družina krije navede-
ne stroške je dohodek od prodaje div-
jačine. Lansko leto je le-ta znašal
nekaj čez 7.000 evrov. Razliko pokri-
vamo iz članarin in prostovoljnih pri-
spevkov članov, s katerimi pa mora-
mo pokriti še stroške tekočega delo-

vanja društva, vzdrževanja objektov,
članarine v Zvezi lovskih družin
Zasavje, članarine v Lovski zvezi
Slovenije, obvezne članarine v
Območnem združenju upravljavcev
lovišč in stroške zavarovanj. 
Marsikateremu slovenskemu lovcu v
času recesije navedeni prispevki že
predstavljajo tako visok strošek, da
razmišlja o izstopu iz lovskih vrst. V
takšnem primeru po najbolj črnem
scenariju sledi razpad lovskih dru-
štev, odvzem koncesij in prevzem lo-
višč v upravljanje s strani države oz.
vsaj v prvi fazi že tako kadrovsko
podhranjenemu Zavodu za gozdove
Slovenije, v nadaljevanju pa ... kdo
ve? Bogatemu posamezniku? Tujcu?
Bomo hlapci na lastni zemlji? To
vsekakor ne govori v prid zmanjše-
vanju škod, kmetijstvu, lovstvu in kar
je najhuje, naravi oz. divjadi. Le s pa-
metnim dialogom in sodelovanjem
nam bo uspelo najti pravo ravnote-
žje. Verjemite, zanamci nam bodo
hvaležni.

mag. Jernej Marolt, LD Litija

Vsak dan novi aktualni prispevki, novice, obvestila, zanimivosti, koledar prireditev,
pozdravi in čestitke, osmrtnice, zahvale, spomini, mali oglasi in borza dela na:

www.martinovglas.si
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Kot je že v navadi, se tudi na občnem
zboru GZ Šmartno pregleda opra-
vljeno delo v preteklem letu, svoje
mnenje poda Nadzorni odbor, sesta-
vi in potrdi se letno poročilo. Tako so
poročila o delu v preteklem letu po-
dali predsednik in poveljnik GZ
Šmartno, predsednika mladinske ko-
misije in komisije za delo s starejšimi
gasilci GZ Šmartno in seveda tudi
blagajnik GZ Šmartno. Iz izčrpnih
poročil je bilo razvidno, da je bil plan
dela, ki je bil zastavljen na začetku
lanskega leta v dobri meri izpolnjen,
nekaj nalog je sicer ostalo nerealizi-
ranih zaradi kadrovskih in finančnih
težav, bilo pa je izpolnjenih nekaj
nalog, katere se v začetku leta niso
planirale. Kot že znano so v letu
2013 potekale volitve tako na nivoju
GZ kot na nivoju PGD, pri čemer je
prišlo do kar nekaj sprememb v vod-
stvih PGD-jev in tudi GZ. Na orga-
nizacijskem področju so potekale
seje upravnega odbora, ter pogovori
med GZ in Občino Šmartno glede
zagotavljanja finančnih sredstev za
delovanje gasilcev. Ker je kar nekaj
članov upravnega odbora GZ novih,
je bilo na sejah opaziti nove ideje,
predvsem pa veliko pripravljenost za
delo, zaradi česar so seje potekale v
konstruktivnih debatah in v dobrem
vzdušju. Seveda je glavna skrb gasil-
cev zagotavljanje požarne varnosti in
pomoč občanom v primeru požarov
in drugih nesreč. Tako so gasilci 9-ih
PGD-jev v lanskem letu posredovali
na skupno 28 intervencijah, na kate-
rih je sodelovalo skupno 215 prosto-
voljnih gasilcev. Od tega je bilo 9 na-
ravnih nesreč, 8 posredovanj po pro-
metnih nesrečah, 6 intervencij zaradi
požarov, 5 krat pa so gasilci nudili
drugo tehnično pomoč. Ker gasilci
brez ustrezne zaščitne osebne opre-
me in orodja ne morejo posredovati
je bilo v letu 2013 kupljenih 56 za-
ščitnih kombinezonov za gašenje
gozdnih požarov, ter 44 parov zašči-
tnih škornjev za posredovanje ob po-
plavah. Oprema je bila razdeljena v
vseh 9 PGD-jev. Kot ste lahko že
prebrali v prejšnji številki MG v
PGD Vintarjevec že nestrpno priča-
kujejo novo gasilsko vozilo, katerega
podvozje so kupili v lanskem letu, v
letošnjem letu pa bo vozilo izdelano
in predelano za gasilske namene. Na
področju dela z mladimi je GZ
Šmartno že dolga leta zelo aktivna.
Na žalost se gasilska organizacija ne
more prijavljati na javne razpise ob-
čine za pridobivanje finančnih sred-
stev za delo z mladimi razen za orga-
nizacijo gasilskega tabora, za ostale
razpise pa gasilci ne izpolnjujejo po-
gojev, čeprav je v GZ Šmartno včla-
njenih kar 296 oseb mlajših od 18, ki
se usposabljajo, udeležujejo tekmo-
vanj…. Tako je bilo preteklo leto za
mladinsko komisijo GZ Šmartno
uspešno na področju tekmovanj, saj

se je kar nekaj ekipam iz naše GZ
uspelo uvrstiti na državno tekmova-
nje v orientaciji, državni kviz, ter na
gasilsko tekmovanje za memorial
Matevža Haceta (državno tekmova-
nje bo sicer potekalo 17. 5. 2014 v
Ormožu). Tudi delo starejših gasil-
cev v GZ Šmartno ne zanemarjamo.
Tako se starejši gasilci vsako leto od-
peljejo na izlet, udeležujejo se tek-
movanj tako na nivoju GZ, kot tudi
Regije, nekatere ekipe se udeležujejo
tradicionalnih memorialnih tekmo-
vanj v sosednjih GZ. Ob koncu leta
se vse starejše gasilce obdari s skrom-
nim darilom in se jim zahvali za do-
prinos k gasilski organizaciji.
Komisija za delo s članicami sicer v
GZ Šmartno ni formalno ustano-
vljena, vendar to še ne pomeni, da
članice niso aktivne. Ravno nasprot-
no, nekatere članice so zrlo aktivne
na področju dela z mladimi gasilci,
nekatere celo v upravnih odborih
PGD-jev, zelo veliko članic pa je
aktivnih na operativnem področju,
kjer se udeležujejo tečajev – tudi zelo
zahtevnih, saj je kar nekaj članic no-
silk izolirnega dihalnega aparata. Iz
poročil predsednika in poveljnika je
bilo slišati nekaj kritik na mačehov-
ski odnos Občine Šmartno do gasil-
cev, predvsem kar se tiče povračila
stroškov intervencij, katerih občina
Šmartno gasilcem ne povrača. Pa če-
prav gasilci na intervencijah upora-
bljajo tudi lastno (domače) orodje,
da lahko pomagajo občanom. To se
je v zadnjih letih zgodilo že nekaj-
krat saj so gasilci tako ob lanskem
vetrolomu, kot tudi letošnjem žledo-
lomu nesebično uporabljalo svoje
motorne žage in drugo orodje. Žal
pa kot že rečeno Občina Šmartno
stroškov intervencij gasilcem ne po-
vrača. Delegati so poročila na podla-
gi pozitivnega mnenja nadzornega
odbora soglasno sprejeli. Sledila je še
predstavitev plana dela za letošnje
leto. Glede na planirane naloge ga-
silce GZ Šmartno čaka zelo naporno
leto. Med drugim pa bo nekaj slav-
nostnih prireditev, saj PGD
Kostrevnica praznuje 90 letnico ob-
stoja, PGD Šmartno pa 130 letnico.
O vseh prihajajočih dogodkih bomo
gasilci občane sproti obveščali. Na
koncu so sledile še pozdravne besede
gostov, in sicer delegata GZS in
hkrati predsednika Regije Ljubljana
III Alojzija Jalovca, ki je gasilcem če-
stital za opravljeno delo v preteklem
letu, ter se jim zahvalil za nesebično
pomoč, ki jo nudijo občanom. Tudi
župan Občine Šmartno Milan
Izlakar se je gasilcem zahvalil za
pomoč, o financah pa žal ni veliko
govoril, se je pa dotaknil letošnjih
županskih volitev. Pozdravne besede
so potem izrekli še predstavniki so-
sednjih gasilskih zvez. 

Gasilska zveza Šmartno

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO

Delo GZ Šmartno v preteklem letu
V soboto, 22. marca 2014, je v novem gasilskem domu v Jablanici potekal redni občni zbor
GZ Šmartno pri Litiji. Na občnem zobru je bilo prisotnih vseh 9 delegatov GZ Šmartno, ude-
ležili pa so se ga tudi predstavniki sosednjih gasilskih zvez. Na občnem zboru je bil priso-
ten tudi predstavnik GZS Alojzij Jalovec in župan Občine Šmartno Milan Izlakar.

Občni zbor sadjarskega društva
V petek, 7. 3. 2014, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji, potekal redni letni občni zbor
Sadjarskega društva Litija. Tokratni občni zbor je potekal v slavnostnem vzdušju, saj društvo
letos  praznuje jubilejno 20 obletnico od ustanovitve.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994, v Litiji, v takratni gostilni Čebin. Njeni
ustanovni člani pa so bili Anton Štrus (kasneje izvoljen za predsednika), Vojko
BIizjak, sedanji predsednik, Viktor Drnovšek, Zvone Končina, Janez
Hauptman, Dušan Vidnjevič, /sedaj praporščak), Avgust Petek, Alojz Vidic,
Rudolf Remec, in Cvetko Kos. Žal med ustanovnimi člani ni več med nami
Janeza Hauptmana, Alojza Vidica, Avgusta Petka, Rudolfa Remca in kasneje
vidnega in aktivnega člana Jožeta Mirtiča. Hvala jim za njihovo požrtvovalno in
zagnano delo v sadjarskem društvu. Interes  za sadjarstvo je bil velik saj se je
takoj ob ustanovitvi včlanilo 40 sadjarjev, ki so spoštljivo upoštevali izrek, »Več
od zlata in srebra nam sadno drevje da«.  Uvod v tako visok jubilej je slavnostno
začel Oktet Valvazor. V nadaljevanju je predsednik Vojko Bizjak na kratko kro-
nološko orisal dejavnosti in delo društva vse od ustanovitve do danes nato pa
besedo predal  povezovalki programa Andreji Štuhec, ki je podrobno orisala
razvoj in aktivnosti društva v 20 letnem obdobju. Kajti društvo je takoj po usta-
novitvi začelo s tečaji obrezovanja sadnega drevja in vinske trte, s strokovnimi
predavanji, katere so vodili priznani strokovnjaki ter organiziralo strokovne ek-
skurzije po Sloveniji in tujini.Ob tej jubilejni obletnici delovanja Sadjarskega
društva Litija je upravni odbor društva sprejel sklep, da se za dolgoletno aktivno
in tvorno sodelovanje v društvu podelijo priznanja Alojzu Rozini, Janezu Jeretu,
Cirilu Golouhu za fotografsko dokumentiranje in objavljanje člankov v sred-
stvih javnega obveščanja o delu društva, Občini Litija in Občini Šmartno pri
Litiji.Ob tej jubilejni obletnici delovanja Sadjarskega društva Litija je upravni
odbor društva sprejel sklep, da se za dolgoletno aktivno in tvorno sodelovanje v
društvu podelijo priznanja Alojzu Rozini, Janezu Jeretu, Cirilu Golouhu za fo-
tografsko dokumentiranje in objavljanje člankov v sredstvih javnega obveščanja
o delu društva, Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji.

Priznanja sta podelila predsednik
društva Vojko Bizjak in tajnica Vesna
Velikonja. Priznanje za občino Litija
je sprejela podžupanja Liljana Lovše,
za občino Šmartno pri Litija pa
Zvone Končina. Po končanem slav-
nostnem delu je v nadaljevanju pote-
kal letni občni zbor, na katerem so
bila predstavljena vsa poročila, ker pa
je bilo to leto tudi volilno je bilo ra-
zrešeno staro vodstvo in izvoljeno
novo vodstvo. Za novega predsednika
je bil ponovno izvoljen Vojko Bizjak
za tajnico Vesna Velikonja, za člane
upravnega odbora pa so bili izvoljeni
Mirko Knez, Janez Jere, Jani
Hostnik, Martin Hostnik, Poldka
Tomažič, Petra Skadek in Zvonka
Kržišnik. Na občnem zboru je bil
sprejet program dela društva, ki  bo
potekal po ustaljenem načinu.
Ekskurzije, prikaz rezi sadja in vinske
trte ter predavanja: Biodinamično
sadjarstvo in zelenjadarstvo, ekološka
pridelava, predelava sadja, priprava
različnih kisov. Animacijsko predava-
nje za širšo javnost, pridelajte si jabol-
ko na svojem vrtu, letna rez v sadov-
njakih, interno ocenjevanje vzorcev
žganja in usposabljanje skupine za
ocenjevanje žganja, priprava za sad-
jarsko razstavo v jeseni ter druge de-
javnosti, predvsem sodelovanje s sad-
jarskim društvom Sostro-Dobrunje,
Vinogradniškim društvom Šmartno
pri Litiji  in drugimi društvi. Ob za-
ključku občnega zbora sta predsednik
Vojko Bizjak in tajnica Vesna
Velikonja podelila zlate, srebrne in
bronaste  plakete sadjarjem, ki so pri-
nesli svoje žganje na ocenjevanje, le te
pa je ocenila strokovna komisija. Po
uradnem delu občnega zbora se je
nato nadaljevala krajša pogostitev in
prijetno druženje, katerega med sad-
jarji nikdar na manjka ter povabilo na
spomladanske aktivnosti, predavanja
in prikaze rezi v sadovnjakih.

Ciril Golouh

30 let MePZ Zvon
Marsikateri zvon je utihnil v letih prejšnjega sistema, a tega Zvona ni nikoli nikomur
uspelo utišati! Zbor Zvon ima kar 124 letno tradicijo in je po zaslugi njihovih članov danes
drugi najstarejši zbor v Slovenskem prostoru. 

A so kot povsod, prišle tudi pri zboru Zvon spremembe. Vse do leta 1983 je
zbor deloval  v moški zasedbi. Tedaj, ko se je ob koncu leta odpovedal vodenju
takratni zborovodja Janko Slimšek, je odbor Pevskega Društva Zvon pod
vodstvom Toneta Tomažiča in Borisa Žužka hitro ukrepal in dobil novo zbo-
rovodkinjo. Izpraznjeno mesto zborovodje je januarja 1984 prevzela ga.
Marjanca Vidic, pod pogojem, da zbor nadaljuje svoje delo v mešani zasedbi.
Mesec kasneje je na prve vaje MePZ Zvon prišlo 29 pevk in pevcev na druge
pa že kar 51. MePZ Zvon je tako s polnimi jadri nadaljeval svojo pot; sodelo-
vali so na številnih pevskih taborih, Zvonarijadah in revijah, sodelovali v
Šentvidu pri Stični, na pevskih taborih prav vsa leta. Organizirali so izmenje-
valne koncerte z drugimi zbori, ob 100 jubileju Zvona naštudirali zahtevnejše
pesmi, izvedli opereto Planinska roža. Vsako leto so pripravili letne koncerte
na gradu Bogenšperk in pomladni koncert v Šmartnem. Nastopal so v tujini
in doma… Uspehi zbora so se nizali drug za drugim; za svoje požrtvovalno
delo v MePZ Zvon, pa je kar 16 članov ob 120 letnici delovanja prejelo
Gallusovo značko. Ga. Marjanca Vidic je vodila zbor polnih 28 let; njeno delo
danes z veseljem in uspešno nadaljuje Marija Celestina. Pod njenim vodstvom
so nastopili v italijanski Gorici in Novi gorici skupaj s Senožeškimi tambura-
ši kjer so doživeli zelo velik uspeh.  Gostovali so tudi v Monoštru na
Madžarskem, vmes pa so sodelovali na Zvonarijadah, na pevskih revijah, pri-
pravljali in organizirali redne koncerte, imeli koncert v Lenartu. Letos se
bodo ponovno udeležili pevskega tabora v Šentvidu, kamor prihajajo prav
vsako leto že 30 let. V soboto, 15. marca, je MePZ Zvon organiziral slavnostni
koncert ob 30 letnici delovanja. Obiskovalci, med katerimi sta bila tudi župan

g. Milan Izlakar in župnik g. Janez
Kvaternik, smo zapolnili dvorano do
zadnjega kotička; in na ta slovesni
večer smo imeli tudi kaj slišati… Ob
slavljencih večera so nastopili še
Otroški pevski zbor OŠ Šmartno
pod vodstvom Selme Gradišek in na
klavirju Rahela Sinigoj, nato solistki
Manca Vidic in Monika Fele, s
spremljavo Urške Vidic na klavirju,
sodelovali so še  Fantje od fare,
Samo Vidic na violini, Kristina
Lavrih na čelu, ter Matjaž Hostnik
na harmoniki. Bil je večer poln spo-
minov, ubranih pesmi, razigranih
otroških ritmov, ter lepe domače,
predvsem pa prijazne besede vodi-
teljskega para Anuške Črne in
Martina Fele. Številne čestitke in
dobre želje posameznikov in delujo-
čih skupin so bile ta večer izrečene
slavljencem večera; MePZ Zvon in
njihovemu predsedniku g. Milanu
Klančniku, kakor tudi zahvale za
aktivno in požrtvovalno delo; dolgo-
letni zborovodkinji Marjanci Vidic,
Sedanji zborovodkinji Mariji
Celestina, ter vsem članom zbora,
posebej še:  Dolšek Fani, Klančnik
Milanu, Kogovšek Ani, Kragelj
Katji, Lenart Francu, Lenart Slavi,
Lovše Ani, Mohar Vidi, Poglajen
Janezu, Pušnik Mariji, Regali Boži,
Sotlar Marti, Ulčar Ančki in Žužek
Borisu za prepevanje v zboru vseh
30 let. Kot v preteklosti, je tudi sedaj
kar nekaj znanih Šmarčanov, ki so
kakorkoli povezani z glasbo, za njo
živijo in z njo tudi vsak dan ustvarja-
jo. Zares, ljubezen do glasbe in lepe
pesmi je v teh krajih močno zakore-
ninjena in naj tako tudi ostane, saj:
»Kdor poje, slabo ne misli!«  In ne
samo to: ni lepšega, ko s petjem
lepih Slovenskih pesmih razveselju-
ješ ljudi okoli sebe, pri tem pa še sam
uživaš; in takrat pozabiš na vse tego-
be, ki nas tarejo. Uroš Pušnik



JAVNI ZAVODI, ZDRUŽENJA, DRUŠTVAAPRIL 2014 • ŠT. 4 5

Vljudno vabljeni na slovesno odprtje razstave

Bogdan Borčić
Iz zakladnice slovenske grafike

v petek, 11. april 2014, ob 18. uri, v galeriji gradu Bogenšperk.
Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2014.

Razstavljena dela bo predstavil kustos Goran Milovanović.
Bogdan Borčić je eden najvidnejših predstavnikov ljubljanske grafične šole.

Za svoje delo je prejel številna domača in mednarodna priznanja, med njimi leta 2005 Prešernovo nagrado,
pred tem pa nagrade Prešernovega sklada, Župančičevo in Jakopičevo. Njegova dela hranijo v svojih zbirkah
številni svetovni muzeji, med njimi tudi dunajska Albertina. Razstavo sta pripravila Javni zavod Bogenšperk

in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

Z odprtjem razstave pričenjamo Valvasorjeve  grafične dneve, s katerimi bomo po 325. letih
znova oživeli Valvasorjevo bakroreznico in tiskarno na gradu Bogenšperk. 

Valvasorjevi grafični dnevi:
11. april 2014, razstava Bogdan Borčić - grafike

25. maj 2014, Valvasorjev dan na gradu Bogenšperk
6. do 11. julij 2014, Valvasorjevi grafični dnevi 

Mednarodna grafična delavnica, na kateri bodo ustvarjali priznani grafični umetniki
4. september 2014, odprtje razstave grafik,

ki bodo julija nastale v Grafični delavnici v okviru Valvasorjevih grafičnih dnevov
Valvasorjevi grafični dnevi so nastali v sodelovanju Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,

Tehniškega muzeja Slovenije, slikarja in grafika Janka Orača in Javnega zavoda Bogenšperk.

Na zboru je bilo podano poročilo o delu organov območnega združenja za leto
2013m kot tudi finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Ta je ocenil,
da je bilo delo tako predsednika kot tudi organov združenja, kljub manjšim fi-
nančnim sredstvom zelo obsežno in uspešno. Člani so sodelovali na številnih
športno-rekreativnih tekmovanjih in pohodih, kot tudi na kulturnih priredit-
vah. V razpravi so udeleženci pozitivno ocenili delo in dali tudi pobudo, da se
ponovno v razgovoru z županom Občine Šmartno pri Litiji izpostavi tudi vpra-
šanje o možnosti, da Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-
Šmartno lahko konkurira tudi na razpisana sredstva za financiranje društvenih
dejavnosti v Občini Šmartno (saj je v to združenje povezano več kot 30% članov
iz območja občine Šmartno). Po predstavitvi kandidatne liste za funkcionarje in
organe območnega združenja (predsednik, podpredsednik, sekretar, člani pred-
sedstva, člani nadzornega odbora in člani častnega razsodišča) ni bilo drugih
predlogov. V skladu s poslovnikom o delu volilnega občnega zbora so bile voli-
tve javne. Za predsednika in podpredsednika sta bila ponovno izvoljena Ivan
Lovše in Boris Žužek, za sekretarja pa Radovan Petje. Novoizvoljeni predsed-
nik je predstavil program dela in finančni načrt za leto 2014 in se zahvalil
Francu Maliju za dolgoletno opravljanje funkcije sekretarja.Volilni občni zbor
so poleg predstavnikov pokrajinskega združenja pozdravili tudi predstavniki iz
sosednih območnih združenj in zaželeli dobro delo tudi v prihodnje in medse-
bojno sodelovanje. Župan Občine Litija Franci Rokavec je pozdravil občni zbor
in izrazil presenečenje, da so ob tako skromnih finančnih sredstvih bila izvedena
številna tekmovanja, druženja in sodelovanje na različnih Kulturnih prireditvah
s poudarkom na obujanju tradicij. Ob zaključku je izrazil željo po dobrem sode-
lovanju tudi v bodoče. Karlo Lemut

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO

Zbor veteranov
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno so se v soboto,
22. februarja 2014 zbrali na volilnem občnem zboru. Da je povezanost dobra potrjuje tudi
udeležba, saj se je zbora udeležilo kar 86 članov in 12 gostov, med katerimi je bil tudi
župan občine Litija g. Franci Rokavec.

Z oblikovanim programom dejavno-
sti smo ciljni populaciji omogočili
ohranjanje in pridobivanje (novega)
znanja ter izboljšali integracijo in
kvaliteto življenja v lokalnem okolju.
Izvajanje je potekalo skupaj v sodelo-
vanju s partnerji; in sicer z Društvom
diabetikov Litija in Šmartno ter
Izobraževalnim centrom Geoss.
V okviru projekta smo izvedli: zeliš-
čno delavnico s predavanjem, preda-
vanja z namenom ohranjanja dušev-
nega zdravja ter osveščanja prebival-
stva o sladkorni bolezni, zaposlitveno
– motivacijske delavnice, podjetniške
delavnice ter organizirali dve stroko-

vni ekskurziji. Postavili smo tudi e-
kotiček, ki je namenjen svetovanju ter
informiranju, nudenju pomoči pri
iskanju zaposlitve, vključitvi in infor-
miranju o programih vseživljenjskega
izobraževanja ipd. Ob koncu projekta
smo izdali tudi brošuro o projektu. Z
uspešno izvedenimi aktivnostmi smo
tako uresničili vse cilje, ki smo si jih
zadali v projektu ter z doseženimi re-
zultati dobili priložnost, da tudi v pri-
hodnje sledimo našim željam in po-
trebam po ohranjanju in razširitvi
naših programov.

Tina Cirar in Mojca Bajc

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Zaključek projekta
V MDI Litija – Šmartno po 18 mesecih zaključujemo projekt »Vseživljenjsko učenje za ži-
vljenje«, katerega namen  je bil zagotoviti programe vseživljenjskega učenja za ranljivej-
še skupine prebivalstva (delovne in brezposelne invalide, mlade brezposelne oz. iskalce
prve zaposlitve), ki imajo zaradi specifičnih potreb oz. socialnih okoliščin slabše možnosti
za zaposlitev, za ohranjanje zdravega načina življenja ter vključevanje v programe vseži-
vljenjskega učenja.

KOPANJE V LAŠKEM in RIMSKIH TERMAH
Obveščamo vas, da se je cena kart za 3-urno kopanje v Laškem znižala. Cena karte znaša 5,50 EUR.
Ponovno so na voljo tudi karte za 3 - urno kopanje v Rimskih termah (cena 5,00 EUR). Karte veljajo od
ponedeljka do petka.

LITIJSKI LIKOVNI ATELJE

Lila
Društvena dejavnost je tudi v tem času zelo pestra. Zelo so aktivni mladi risarji in slikarji,
odrasli pa se usposabljajo pri izdelavi  grafike ( linorez, suha igla in jedkanica).

Zlata paleta 2014
Tudi v letu 2014 Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) razpisala projekt
ZLATA PALETA. Projekt je namenjen društvom -  članom ZLDS.
Predvidene teme so: avtoportret, kmetija in pogled v prihodnost. Predpisane
tehnike: risba in grafika, abstrakcija, fotografija, realizem, kiparstvo. Vsak mesec
bo ena razstava. Novembra bo še zaključna prireditev s podelitvijo certifikatov
kakovosti in zlatih palet (za vsako temo ena zlata paleta). Člani društva LILA
so za prvo temo - risba in grafika  oddali 12 del, v izbor za razstavo ZLDS so
bile predlagane  štiri članice LILA: Jelka Jantol, Jelka Polak, Marjeta Mlakar
Agrež in Darja Bernik. Vse so dobile priznanja na razstavi ZLDS Zlata paleta,
ki je bila  20. marca 2014 v Trbovljah. V marcu so  dvakrat razstavljali kar dva-
krat. V šolskem letu 2013/14 je bilo zanimanje za risanje in slikanje med mladi-
mi večje kot leto poprej. LILA se je odločila ustanoviti še eno skupino, ki se
imenuje CICI LILA (za otroke od 4. do 8. leta). Sestaja  se ob sredah, mentori-
ca je Danijela Kunc, pomočnica pa Anita Vozelj. MALA LILA (za otroke od 9.
do 15. leta) deluje ob četrtkih - petkih, mentorica je Maja Šuštaršič, pomočnica
pa Brigita Škrabanja. Vsaka skupina ima več kot 20 aktivnih udeležencev.
Najprej je bila odprta razstava MALA LILA v avli občine Litija. To je bilo 14.
marca. Sodelovalo je 25 članov MALE  LILE.  Glasbo so prispevali kitaristi
GŠ Litija Šmartno Zala Zaman,  Luka Zupan , Filip Ferlan in mentor Borut
Avsec. Razstavo je predstavila mentorica Maja Šuštaršič, prireditev je povezova-
la Joža Ocepek. Razstavljali so:  Valentina  Anžel, Marija Snežna Benedičič,
Živa Bučar, Maša Cvetežar,  Zala Čož, Dora Dacar, Jera Dacar, Ana Gradišek,
Bernard  Kokalj, Liza Kralj, Meta Kralj, Tia Kramberger, Taja Malnar, Nika
Marn, Neža  Musar, Anesa Shala, Lana Smolnikar, Gaja Starc, Ajda Svetič,
Ajda Svetlin, Anja Širca, Mila Štimec, Valentina Tomažič, Viktorija Zavrl.

Likovna ustvarjalnica mladih 2013,
je na ogled v Knjižnici LITIJA od 20. marca. Posvečena tednu otroka, je  nasta-
la v Megličevem ateljeju v Šmartnem, 17. oktobra 2013.  Mladi likovniki so de-
lali tihožitje v različnih tehnikah. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju za svoje

delo pa so prejeli Pohvalo Jožeta
Megliča. Odprtje razstave je povezo-
vala Joža Ocepek, o razstavi je spre-
govorila mag. Gabrijela Hauptmana,
glasbo sta dodali Violinski duo  Dora
in Jera Dacar (GŠ Litija Šmartno).
Udeleženci: OŠ Litija: Urška Širok,
Maja Kralj, Neja Dolar, Lara Jamšek,
OŠ Gabrovka: Manca Vočanec,
Sandi Sotlar,Nika Jerič, Lara Ostojić,
PPP OŠ Litija: Denis Agovič, Nik
Dragar, OŠ Gradec: Oskar Divjak,
Urška Hvala, Maja Kolar, Anja
Manca Godec, OŠ Šmartno: Dora
Dacar, Jera Dacar, Tinkara Perme,
Nika Potisek, GIMNAZIJA Litija:
Emanuel Meserko, Maša Koncilja,
Špela Vidmar, Nika Razboršek. V
aprilu bo le ena razstava in sicer Zlata
paleta - abstrakcija v Tržiču. Smo se
pa člani društva LILA odzvali prošnji
Doma Tisje, da doniramo - podari-
mo svoje slike za opremo prenovlje-
nih prostorov v domu. Mesec maj bo
zelo razigran: Oddali bomo slike za
Zlato paleto - realizem, razstava bo v
Starem trgu pri Ložu, 12. maja bo
odprta v avli občine Litija likovna
razstava odraslih likovnikov  GRA-
FIKA, 28. maja  bo odprta v avli ob-
čine Litija prva razstava likovna
CICI LILA, 31. maja bo enodnevno
ustvarjanje odraslih likovnikov EX
TEMPORE 2014 KRESNICE.

Predsednica društva: Joža Ocepek

Slovesno sv. mašo in blagoslov je
vodil stiški opat p. Janez Novak, ob
somaševanju domačih duhovnikov;
župnika Janeza Kvaternika, pomoč-
nika Vinka Malovrha in Cirila
Oražma, ter rojaka Martina Goloba.
V mašnem nagovoru, nam je opat
položil na srce naj bomo v prvi vrsti
ponosni na svoje korenine, vero in
vztrajnost naših dedov in pradedov.
Tudi oni so se v času gradnje veliko

Dva zvonika ste obnovili,
ne pozabite še na tretjega
V zadnjih sončnih in toplih avgustovskih dneh prejšnjega leta se je pričela obnova strehe
šmarskih dveh zvonikov, in na prav tako sončen in topel dan v nedeljo 30. marca 2014, sta
dočakala svoj blagoslov. Lahko rečemo, da je bilo vreme zadnje pol leta, kljub jesenskim in
zimskim mesecem, na strani izvajalcev.

žrtvovali. Obnovljena zvonika se ele-
gantno dvigata v nebo, kakor da bi
hotela videti vse vasi, njihove prebi-
valce pa povezati in vzdramiti za
dobro. A vendar sta samo nema pri-
čevalca, ki nas opozarjata, naj ne upi-
ramo pogleda le k tlom, marveč tudi
k Bogu. Zvonjenje dviga naše moli-
tve, obenem pa nam prinaša dobre ali
slabe novice, ter nas redno in vsak
dan vabi k molitvi in v cerkev. Kakor
zvonove, tako so tudi vaši predniki
gradili svojo vero na močnih in trdnih
temeljih – in tudi vaši temelji to
imajo. »Dva zvonika ste obnovili, ne
pozabite pa še na tretjega – na zvonik
vere…« , je med drugim dejal opat g.
Novak in nas vzporedno posvaril tudi
pred duhovno slepoto, nas opozoril
naj odpuščamo in se pogostokrat
zaupamo Bogu, ter mu priznamo
svoje slabosti in napake. Velik finan-
čni zalogaj za župnijo je uspešno po-
plačan; še kako prav so prišla sredstva
od prodaje zemljišč za šmarsko ob-
voznico, tretjino smo zbrali z rednimi
mesečnimi nabirkami, 140 pa je bilo
posameznih donatorjev in družin, ki
so prispevali v namen obnove. Žup-
nik g. Janez Kvaternik se je vsem da-
rovalcem lepo zahvalil, kakor tudi iz-
vajalcem: glavnemu krovcu Janu in

Janezu Omahnu iz Grosuplja, ter
Antonu Bučarju in Franciju
Kraševcu, Janezu Moškriču za izdela-
vo stolpnih ur in mehanizma, Vinku
Praprotniku za izdelavo 8 kamnitih
rož na zvonikih, PGD Šmartno, var-
nostnemu inženirju Darku Vrhovcu,
župnijskemu odboru in nadzornemu
– domačinu Martinu Hostniku. Kot
je rekel župnik že v uvodu, gre velika
zahvala prav Bogu, sv. Martinu, ange-
lu varuhu in vsem priprošnjikom za

varnih šest mesecev dela. Kakor se
nam je takrat pogostokrat ustavil po-
gled z dobrimi željami na gradbenem
odru, se nam danes ustavi pomirjen in
lep pogled na obnovljenih dveh le-
potcih šmarske »katedrale«. Zadnji,
tretji in nevidni zvonik vere pa gradi-
mo sami. Trudimo se in verjamemo
da nam uspeva. Slovesnost je polep-
šala zbrana molitev vernikov, ter
ubrani glasovi zbora Cum anima. Ob
koncu slovesnosti smo se vsi skupaj
zbrali pod zvonikoma pred mežnarijo
in se v prijetnem druženju še dolgo
zadržali.

Uroš Pušnik
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Zgodilo se je …
V torek, 25. februarja, popoldne, smo
se udeležili dneva odprtih vrat v
Ljubljanskih mlekarnah. Enourni
ogled proizvodnega procesa je bil
zelo zanimiv, sklenili smo ga z
degustacijo njihovih izdelkov ter
obiskom trgovine. Bilo nas je
devetnajst.
Prvi in tretji ponedeljek v marcu smo
izvedli dva rekreacijska pohoda v
okolico. Na prvem smo obiskali
pretvornik na Sitarjevcu, na drugem
pa smo prehodili del Lušne poti.
V sredo, 19. marca, je bilo v naši
društveni pisarni merjenje krvnega
tlaka, sladkorja, holesterola in
trigliceridov. Izvajala ga je naša
sodelavka Društva diabetikov Litija -
Šmartno, ga. Jana Perc. Udeležilo se
ga je 18 upokojenk in upokojencev.
V ponedeljek, 24. marca, smo izvedli
občni zbor, na katerem se je zbralo
113 članic in članov. Od gostov sta
bila navzoča šmarski župan g. Milan
Izlakar in predsednica Društva
diabetikov Litija - Šmartno ga.
Rudolfa Pogačar. Poleg običajnih
točk dnevnega reda so prisotni
soglasno sprejeli sklep o ukinitvi
Zveze društev upokojencev v občinah
Šmartno in Litija, ki že lani ni
delovala tako kot prejšnja leta.
Zanimiv je tudi podatek, da je v
našem društvu v letu 2013 v
primerjavi z letom poprej obisk
dejavnosti upadel za 22%.

Boris Žužek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Aktivnosti
društva
upokojencev V okviru projekta Ohranjanja starih običajev, so nas na debeli četrtek, že tradi-

cionalno obiskali kurenti, pokači in orači  iz Dravskega polja, ter maske znanih
politikov. Veselo pustno rajanje so popestrile pustne šeme prvega in drugega ra-
zreda OŠ Šmartno, ter stanovalci oblečeni v zelene Jurije. S petjem in plesom, ki
je potekalo v domski jedilnici, smo se potrudili, da bi pregnali zimo in privabili
pomlad. Praznovanje rojstnih dnevov v mesecu marcu so nam popestrili godci z
živo glasbo. Stanovalka gospa Frančiška je praznovala že svoj 102. rojstni dan. 
Pri bralni uri smo z gospo Aleksandro Mavretič prebirali knjigo Nitke življenja,
katere avtorica je Marija Ahačič Pollak, ki je morda bolj poznana kot pevka an-
sambla Slavka Avsenika. Kot vsako leto, nas je tudi letos za materinski dan obi-
skalo Društvo diabetikov z moško vokalno skupino Mlada Lipa. S svojim iz-
vrstnim nastopom so še dodatno polepšali praznik vseh mater.

NAPOVEDNIK PRIREDITEV ZA MESEC APRIL
14. aprila, ob 15. uri: PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNEVOV, v domski jedilnici,

17. aprila, ob 14. uri: OBISK IN DRUŽENJE S ČLANI DRUŠTVA INVALIDOV LITIJA ŠMARTNO, v domski jedilnici

18. aprila, od 9. do 12. ure: BARVANJE PIRHOV PO ENOTAH DOMA

24. aprila, ob 13. uri: BRALNA URA Z GOSPO ALEKSANDRO MAVRETIČ, v knjižnici  »OB POTOKU«

24. aprila, ob 15.30 uri: NASTOP PEVSKEGA ZBORA SONČNI ŽAREK ŠENTVID PRI STIČNI

DOM TISJE

Kaj nas čaka in kaj smo doživeli
Življenje v domu je vedno pestro, saj poleg vsakodnevnih aktivnosti izvajamo tudi najra-
zličnejše projekte.

Ker se zavedamo, da »na mladih svet stoji« smo v sodelovanju z učenci OŠ
Gradec, v projektu Generacije generacijam, v domski jedilnici izdelovali po-
mladne dekoracije. Med ustvarjanjem smo si izmenjali mnogo izkušenj iz naše-
ga vsakdana, stanovalci so nas obogatili z zgodbami iz preteklosti, o življenju
nekoč. Tokrat bomo naše utrinke iz Doma Tisje zaključili z drobno mislijo ne-
znanega avtorja: Oproščanje odtaja srce, razumevanje ga ogreje in ljubezen oživi.

Renata Ozimek

Ker želimo vzgojiteljice, ki izvajamo
dejavnost, otrokom, kar se da pope-
striti popoldneve s koristnimi infor-
macijami, smo v mesecu marcu v
gozd odšli z lovcem. To dejavnost
smo načrtovali že meseca februarja, a
nam je ponagajala narava, ter nam
pokazala zanimiv, a nevaren pojav,
pojav žledu. Ko smo vodje gozdnih
dogodivščin, skupaj z gozdarjem in
lovcem presodile, da je gozd primeren
za dejavnost, pa smo načrtovano de-
javnost le izvedli. Vse tri skupine
otrok so v mesecu marcu odšle v gozd
z lovcema in gozdarjema v eni osebi.
Jernej Marolt in Janez Nograšek sta
pripravila veliko zanimivosti. Imeli
smo priložnost opazovati sledi gozd-
nih živali v blatu, spoznavali smo rast-

line ob potoku in gozdu, prepoznavali
razlike med smreko in jelko, nastavili
past lubadarju, videli luknjo jazbeca
ter še in še. Popoldanska ura in pol je
ob prijetnem sončnem vremenu, kar
prehitro minila. Z lovcema smo vsi
prisotni zelo uživali ter kar srkali po-
nujene informacije. Kljub oviram, ki
se letošnje leto pogosteje pojavljajo
(neugodni vremenski pojavi, gradnja
obvoznice ipd.), vztrajamo ter se ob
tej priložnosti zahvaljujemo staršem
za podporo in zaupanje. Velika zahva-
la pa tudi zunanjima sodelavcema
Jerneju in Janezu, ki sta bila pripra-
vljena svoj čas in znanje deliti z najm-
lajšimi, ki si oblikujejo svet do življe-
nja v naravi.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

VRTEC CICIBAN

Gozdne dogodivščine v družbi lovca
Že tretje leto v vrtcu Ciciban, Šmartno pri Litiji, izvajamo projekt Ministrstva za šolstvo ter
Zavoda za gozdove, Prenos učnih vsebin v odprto učno okolje. Del tega projekta je tudi po-
poldanska dejavnost gozdne dogodivščine, ki letošnje leto poteka v treh skupinah.

Po zboru pred šolo je pustna povor-
ka krenila proti Domu Tisje v
Črnem Potoku, kjer so jih nekateri
stanovalci pričakali v recepciji.
Skupaj s skupino domskih Zelenih
Jurijev so obiskali vse enote doma.
Ob zvokih harmonikarjev Mihe in
Anžeta so šeme zapele in zaplesale.
Rajanje se je nadaljevalo v jedilnici
ob slastnih krofih, soku in prepeva-
nju pustnih pesmi. Šeme, polne vti-
sov so se ob koncu rajanja sprehodile
še po Šmartnem ter utrujene pre-
gnale zimo iz naših krajev.

Polona Zagorc

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Pustno rajanje
Pustne šeme prvega triletja OŠ Šmartno so
se na najbolj zabavni torek v letu začele
zbirati v razredih že zgodaj zjutraj.

V petek, 14. marca 2014, smo na
Gimnaziji Litija gostili pisatelja
Francija Rogača.

Premierna uprizoritev se je odvila v sredo, 26. 3. ob 19.30 uri v dvorani gimnazi-
je, število gledalcev pa je bilo nad pričakovanji. Med njimi niso bili le dijaki,
ampak tudi veliko zunanjih obiskovalcev. Odziv je bil enkraten, kar igralcem
daje ogromno motivacije za nadaljnje ustvarjanje. Teater 16 sestavljajo dijaki od
2. do 4. letnika gimnazije, v letošnji predstavi so to: Matej Kirn Starič in Lara
Jerkovič v vlogi Krištofa Kobarja in njegove družice, Tilen Tršelič in Alma
Husić kot župan in županja, Gal Mavretič kot zlodej, Dominika Rozina igra
popotnika, dacar in dacarka sta Tim Šteferl in Maja Pavčnik, Hana Weis je ek-
speditorica, učiteljica Šviligoj je Neli Mlinar, vlogi notarja in debelega človeka
ima Klemen Škoberne, Anže Grčar in Eva Pavliha pa igrata štacunarja ter cer-
kovnico. Režijo ima v rokah profesor Peter Avbelj, kot maskerka pa je na pomoč
priskočila Sara Kostanjevec. Po uspešni premieri skupina upa na čim večje šte-
vilo ponovitev. Prva je bila že v petek, 4. aprila, v Kulturnem domu Šmartno pri
Litiji v sklopu dobrodelne akcije Dan za spremembe 2014. V bližnji prihodno-
sti sledita tudi gostovanji na Bledu in na Dolu pri Hrastniku.

GIMNAZIJA LITIJA

Pohujšanje v dolini litijski
Vsako leto konec marca na Gimnaziji Litija nastopi čas za premiero Teatra 16. Tudi letos je
bilo tako, le da so se za razliko od prejšnjih let igralci lotili malce zahtevnejšega besedila, in
sicer so se spopadli s Cankarjevim Pohujšanjem v dolini šentflorjanski.

Izbrali smo dva filma, ki sta neposredno povezana z odraščanjem, s svojo sporo-
čilnostjo pa posegata še na številna druga področja. To sta bila filma We need to
talk about Kevin in Razredni sovražnik. Tretji film so si dijaki ogledali po svoji
izbiri s seznama ponujenih filmov (Favnov labirint, Božje mesto, Disconnect,
13, Charlijev svet). Dijaki so film izbrali tako, da so na facebook profilu gimna-
zije sledili povezavam do trailerjev in opisov v Mednarodni filmski bazi poda-
tkov (Imdb), nato pa prek Googlove ankete oddali glas za svoj film. Izbran je bil
film Charlijev svet. Na primeru zadnjega ogledanega filma smo v sodelovanju z
Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture Vizo organizirali aktivno predavanje,
na katerem so se dijaki lahko seznanili tudi z osnovami filmskega jezika, ki se-
veda pripoveduje in učinkuje na gledalca na drugačen način od drugih umetno-
sti, torej filma nismo komentirali le na tematsko-motivni in sporočilni ravni,
ampak smo dijakom film predstavili tudi skozi filmsko govorico. V prihodnosti
si želimo povezati filmski abonma s stalno obliko interesne dejavnosti, ki se bo
osredotočila predvsem na filmski jezik, filmi, ogledani prek abonmaja, pa ji
bodo služili kot iztočnica.

GIMNAZIJA LITIJA

Filmski abonma
Letos je bil na Gimnaziji Litija tretjič izveden filmski abonma. Prijavilo se je 72 dijakov, ki
so se seznanili z dvema osrednjima ustanovama za kvalitetno filmsko produkcijo sodob-
nosti in preteklosti, Slovensko kinoteko in Kinom Dvor. Projekcijo tretjega filma smo iz-
vedli v predavalnici naše gimnazije.

GIMNAZIJA LITIJA

Srečanje s pisateljem Francijem
Rogačem

Dijakom 1. letnika je slikovito pred-
stavil svojo zgodbo – od otroških let,
skozi uporniški srednješolski čas,
izpis iz šole in končno, po dolgem
iskanju sebe, do vrnitve v šolo. Z
vztrajnostjo in voljo je šolanje uspe-
šno zaključil z magisterijem iz social-
nega dela. Danes je Franci Rogač
predvsem pravljičar – napisal je že več
pravljic, loti pa se tudi resnejših tem.
Svojo zgodbo je zapisal v knjigi Ključ
brezdomca, s katero se predstavlja
mladim po Sloveniji. 
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Zdaj že stari predsednik je za seboj
pustil odlično izhodišče za nove pro-
jekte in uspehe KLIŠE-a. KLIŠE je
tako v zadnjih letih zrasel v organiza-
cijo, ki ima preko 40 projektov letno
in se vključuje v različne mednarodne
projekte. Iz financiranja projektov iz
izključno koncesijskih sredstev se je
klub do dobra spremenil v organizaci-

jo, ki v zadnjih treh letih učinkovito
črpa sredstva tudi z razpisov in tako
bogati svoj program. V zadnjih dveh
letih pod vodstvom Ernesta Mrzela
se je zelo izboljšala tudi sistematizaci-
ja dela. Pridobili smo potrdilo delova-
nja v javnem interesu, kar predstavlja
dosežek in priznanje, da delujemo v
korist mladih. Dodatno  je KLIŠE

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Kaj bo prinesla pomlad
14. marca je v prostorih KLIŠE-ja potekal letni redni zbor članov Kluba litijskih in šmarskih
študentov  ter posledično volitve članov upravnega odbora. Letošnji letni zbor za KLIŠE
predstavlja novo prelomnico. Z mesta predsednika kluba se je tako poslovil Ernest Mrzel.

prav tako administrativno okrepil
upravljanje z zaposleno prek javnih
del. Tako je v zadnjem letu je klub
postal prostor, kjer se mladi radi zadr-
žujejo, kar gre pripisati tudi prenovi
prostorov in okolice. Bivši predsednik
Ernest Mrzel se je tako od nas poslo-
vil, ostaja pa še vedno aktiven v funk-
ciji častnega člana kluba.
Na volitvah smo člani odbora izvolili
novo predsednico Tino Trdin s svojo
listo kandidatov. Tako je mesto pod-
predsednice kluba prevzela Tjaša
Drnovšek,  mesto blagajničarke
Mateja Gracar, mesto tajnice Petra
Čož, koordinatorice projektov
Anamarija Kamin, za članici uprav-
nega odbora pa sta bili izvoljeni Urša

Plaskan in Marisa Mrzel. Izvoljeni so
bili tudi člani disciplinske in nadzor-
ne komisije.  Vizija nove predsednice
je usmerjanje kluba v še bolj neodvi-
sno delovanje od koncesijskih sred-
stev, kjer bo že prvi korak v to smer
narejen z oddajo kandidature na
Urad Republike Slovenije za mladino
za delno sofinanciranje programa.
Klub si z novo predsednico želi še
večjo in bolj jasno sistematizacijo
dela, kjer nam bo vsem velik izziv
pridobivanje novih aktivistov in mo-
tivacija sedanjih. KLIŠE si bo prav
tako prizadeval za vsaj en mednarod-
ni projekt letno, s čimer bo klub pri-
dobival reference tudi v tujini in po-
sledično postajal bolj prepoznaven

tudi v lokalnem okolju. Ohranjati je
potrebno tudi dober odnos z občino,
z rednimi srečanji in s sodelovanjem
na različnih projektih. 
Tako, nova vizija in nove obljube so
podane. Da pa na mladih res (še
vedno) svet stoji in da se bomo vseh
projektov še naprej lotili resno in zav-
zeto, lahko vsak mesec preverite na
številnih dogodkih, ki jih bomo nudi-
li vsem dijakom in študentom našega
okoliša. Za vse informacije smo vam
na voljo v času uradnih ur, preko naše
facebook in spletne strani. Za akti-
vno, delovno in zabavno preživljanje
prostega časa,

KLIŠE, Anamarija Kamin

Letošnji nastop je bil še posebno svečan, saj naša glasbena šola v šolskem letu
2013/2014 praznuje svoj 60. rojstni dan, tako je prireditev izzvenela kot ena ve-
lika glasbena voščilnica ob jubileju. V programu so se predstavili instrumentalni
solisti vseh naših oddelkov, tako smo lahko poslušali učence prvih in drugih ra-
zredov klavirja, kitare, harmonike, violine, violončela, kljunaste flavte, klarineta,
flavte, saksofona, trobente, roga in tolkal. Program so dopolnili glasbeni sestavi
različnih instrumentalnih kombinacij, otroški pevski zbor ter mlajše učenke ba-
leta in sodobnega plesa. Svoje znanje, pridobljeno v dobrih šestih mesecih
pouka, so predstavili tudi naši najmlajši učenci, to so učenci predšolske glasbene
vzgoje, glasbene pripravnice in  plesne pripravnice. Pomlad je z glasbo in plesom
ta večer zares prišla v naš vsakdan, za praznično rojstnodnevno vzdušje pa so
poskrbeli učenci nižjih razredov nauka o glasbi, ki so program popestrili s če-
stitkami šoli za njen častitljivi rojstni dan, ob zaključku prireditve pa so vsi na-
stopajoči še zapeli »Vse najboljše, draga šola« in v zrak spustili pisane balončke.
Prireditev, ki je predstavila znanje najmlajših učencev, je bila tudi lep uvod v
praznovanje našega jubileja, katerega  vrhunec bo prav gotovo svečani koncert
15. maja 2014. Visoko obletnico bomo združili tudi s selitvijo v nove prostore v
okviru SVC Litija;  nove učilnice, dvorana in drugi prostori za vse naše učence
in njihove učitelje prvič v zgodovini šole prinašajo primerne ter z normativi in
standardi za glasbene šole  usklajene pogoje za delo. 

Janja Galičič, ravnateljica 

GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO

Pozdrav pomladi
Glasbena šola Litija-Šmartno je 26. marca 2014, v dvorani Kulturnega centra Litija, že tradi-
cionalno pozdravila novo pomlad z nastopom najmlajših učencev šole. 

Še kot študent se je Rok Mitić srečal
z bioenergijo in bioterapijo po meto-
di Zdenka Domančića in od takrat
dalje postopoma vgrajuje v svoje ži-
vljenje energijski pristop do življenja
in zdravja, ter razvija sposobnosti, ki
mu omogočajo hitro in enostavno
zdravljenje velikega števila bolezni in
bolezenskih stanj kjerkoli na Planetu,
v kateremkoli trenutku. Deluje v
Društvu za razvoj telesa, uma in duha
Sintropija. Več na spletni strani
http://bioterapija-rokmitic.eu. Več o
principih njegovega delovanja bomo
izvedeli v predavanju, ki ga pripra-
vljamo v sklopu točke vseživljenjske-
ga učenja v ponedeljek, 28. aprila
2014, ob 19. uri v Knjižnici Litija.
Predavanje je brezplačno.

Andreja Štuhec

Ure pravljic v naših knjižnicah:

Litija: 22. 4. ob 18. uri
Šmartno: 10.4. ob 18. uri in 24. 4. ob 18. uri

Gabrovka: 24. 4. ob 16. uri

Študijski krožek Keramika, 14. 4. ob 10.
uri, Knjižnica Šmartno
Ura dela tika taka, pregledna razstava
keramičnega krožka, 25. 4., ob 18. uri,
Knjižnica Šmartno
Keramične delavnice, na Info točki, 19.
in 23. 4. , od 9. do 12. ure
Kulturna dediščina, obisk razstave Vrata,
Slov. etnograf. muzej, datum znan
pozneje
Nemščina 1., 15., 4. ob 17. uri, KC; 8. in
22. april Knjižnica Litija
Likovna razstava Društva U3 Zasavske regije,
17. 4. ob 19. uri, KC Litija

Napisal je tudi več kot 2500 besedil za glasbo, le kdo ne pozna pesmi Žametne
vrtnice, Srce je popotnik, Ciganska kri, Pod cvetočimi kostanji,... Obiskal je že
več kot 900 krajev v Sloveniji in tujini. Rad potuje: Aljaska, Namibija, Francija,
Argentina, Avstrija, Avstralija, Nova Zelandija, Peru, njegovi planinski podvigi
pa so že znotraj alpinizma. Po poklicu je slavist in mag. etnoloških znanosti.
Rimljani na naših tleh je nova tetralogija, ki navdušuje v zadnjih mesecih.
Priljubljeni avtor napoveduje, da nam bo ob srečanju razkril prav posebno skriv-
nost o našem rojaku.Vabljeni v Knjižnico Litija, v torek, 15. aprila 2014 ob
19.uri. Kulturni program: ŽVS LIPA Litija.

KNJIŽNICA LITIJA

Literarno srečanje z  Ivanom Sivcem
Zadnjih 10 let je med prvimi petimi najbolj branimi pisatelji. To ne preseneča, saj je napisal
več kot 120 knjig.  Piše različne literarne zvrsti.

Berejo otroci, mladi in starejši. Skupaj
z litijskimi gimnazijci, ki zaključujejo
srednješolsko bralno značko, se bomo
družili z Manco Košir, ki prisega na
branje in izjemno moč knjige. Svoje
navdušenje je prelila na člane študij-
skih krožkov Beremo z Manco Košir.
Neumorna ustvarjalka nam bo raz-
krila tudi svojo predanost pri delova-
nju v Hospicu.
Vabljeni v družbo knjižnih navdušen-
cev v torek, 22. aprila 2014, ob 18. uri
v Gimnaziji Litija. 

KNJIŽNICA LITIJA

Srečanje z Manco Košir
Mesec april navadno prinaša zaključke bralnih značk.

Svetovni dan knjige pa se bo nadalje-
val v Noč knjige. Ta bo gotovo druga-
čna od drugih noči. Drugačni želijo
biti tudi ustvarjalci Zadruge.traparij,
ki so se knjižnici pridružili pri tem
projektu. Kaj nam prinaša njihov svež
pogled? Estetiko, ustvarjalnost, strast,
strokovnost, poštenost, spoštovanje in
odgovornost. Polni so novih idej, eno
od njih – grafit pod nadvozom pred
litijsko knjižnico – bodo udejanili
prav v projektu Noč knjige.
Bodite z nami 23. aprila od 18. ure
dalje - pokazali nam bodo!

Andreja Štuhec 

OB SVETOVNEM DNEVU KNJIGE

Noč knjige
Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu, se bomo ljubitelji pravljic in zgodbic srečali z avtor-
jem slikanice Roza kit Lojzek, Urošem Uštarjem. Spoznali bomo zgodbico in domačega av-
torja povprašali o njegovem ustvarjanju, ki ga je zaneslo tudi v literarne vode. 

Confessio, besedilo, ki ga je napisal v
5. stoletju, je preživelo stoletja, se v ce-
loti ohranilo do današnjih dni in je
pristni vir za razumevanje življenja sv.
Patrika in poznoantične krščanske
misli. Pri slovenski izdaji knjige so so-
delovali prevajalec Gašper Kvartič,

ilustrator Patrik Benedičič ter David
Movrin in br. dr. Miran Špelič.
Vabljeni na predstavitev prevoda in
izvirnih knjižnih ilustracij, ki bo v če-
trtek, 24. aprila 2014, ob 20. uri v
Krajevni knjižnici Šmartno. Dogodek
bo popestrila irska glasba.

KNJIŽNICA LITIJA

Confessio - izpoved sv. Patrika
Sveti Patrik, apostol Irske, ki goduje v marcu, je izjemno priljubljen svetnik po vsem svetu.

TOČKA VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

Bioenergija in
bioterapija

www.knjiznica-litija.si

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO
OBDOBJE LITIJA - ŠMARTNO

Napoved
dogodkov

V sredo, 26. marca je bila v
Ljubljani slovesna podelitev pri-
znanj zlati znak Jožefa Štefana za
leto 2014. Med tremi letošnjimi
prejemniki tega visokega priznanja
za znanstvene dosežke je tudi šmar-
ski rojak, mladi znanstvenik na po-
dročju fizike , dr. Simon Čopar, ki je
zlati znak prejel za odmevnost nje-
govega doktorskega dela z naslo-
vom Topologija in geometrija de-
fektov v ograjenem nematiku.
Doktorsko disertacijo je Simon
Čopar zagovarjal na Fakulteti za fi-
ziko lansko leto, 31. 8. 2013, tri dni
pred svojim 25. rojstnim dnevom in
je verjetno najmlajši doktor znano-
sti v naši državi.

ZNANOST

Dr. Simon Čopar
Prejemnik Zlatega znaka Jožef Štefan

Dolga desetletja je sloves najmlaj-
šega znanstvenika pripadal tudi
šmarskemu rojaku Francetu
Staretu, ki je postal doktor znanosti
s 27. leti. Ponosni smo na Vas in
Vam iskreno čestitamo za to visoko
priznanje.  

Magda Breznikar

Foto: Marjan Smerke
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Nudimo vam objavo osmrtnic, zahval ali spominov, objavo malih oglasov in objavo potreb po delavcih.
Oglaševanje za podjetja, samostojne podjetnike, društva in posameznike*.
*Cena zakupa oglasnega prostora v tiskanem izvodu časopisa Martinov glas : 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV .

Za tiskan izvod Mg, je potrebno prispevke poslati najkasneje do 25. APRILA 2014

Informacije: Uredništvo Martinov glas, telefon: (01) 899 02 82 ali GSM: 040 996 404

Med njimi je bilo kar 24 tekmovalcev iz domačega kluba. Odlični so bili naši
stalni tekmovalci, Tadej Pirc, sestri Rozina ter Timotej Bučar, ki je v svoji kate-
goriji osvojil 1. Mesto; in seveda pohvale vsem ostalim borcem, še posebno ti-
stim, ki so se borili prvič. Naš reprezentant Domen Pirc pa je zaradi prihajajo-
čega svetovnega prvenstva in kvalifikacij za olimpijado mladih, to tekmovanje
izpustil. Našo borbeno nedeljo smo zaključili uspešno, prav takega mnenja so
bili ostali domači ter tuji klubi in niso skrivali navdušenja nad prelepo dvorano
ter organizacijo tekmovanja. Zahvaljujemo se občini Šmartno pri Litiji in vsem
drugim, ki so kakorkoli pripomogli k naši organizaciji tekmovanja. Obljubimo,
da se bo naša tradicija nadaljevala in da se naslednje leto v začetku marca vidi-
mo v še večjem številu. 
Rezultati:
1. MESTO: Tadej Pirc, Timotej Bučar, Matic Špajzer
2. MESTO: Lea Verbe, Luka Bajc, Jurij Širok, Nika Verbe, Sara Rozina,
Patricija Matoz, Zala Rozina
3. MESTO: Luka Lokar, Gaj Križaj, Aleksandra Rozina, Pia Smrekar, Peter
Kastelic
Tekmovali so še Anej Kazič, Tai Cerar, Matevž Smrekar, Adin Velič, Lana
Smiljanič, Tea Pandžič, Tia Šiles, Luka Križaj ter Ivonne Doblekar Kreuzer

Janja Repina

TEAKWONDO

8. Pokal Šmartno - Litija
V nedeljo, 9. 3. 2014, se je pod organizacijo Taekwondo kluba Šmartno – Litija zgodil že 8.
Pokal Šmartno – Litija. Letos so imeli organizatorji veliko dela, saj se je na tekmovanje prija-
vilo presenetljivih 430 borcev iz 29 klubov in 6 držav (prvič so prišli tudi Slovaki in Čehi).

Pa tokrat začnimo pri najmlajših.
Selekcija U-9 se je 23.2. udeležila
svojega prvega turnirja v Medvodah.
Na močnem turnirju so odigrali tri
tekme in sicer z domačimi
Medvodami, Kolpo in Nogo Triglav.
Poznala se je nevajenost velike dvora-
ne in začetna trema, zato se je dve
tekmi nesrečno izgubilo, s Kolpo, ki je
na koncu osvojila prvo mesto, pa ize-
načeno. Pohvaliti gre prav vse najm-
lajše, ki so se hrabro zoperstavili svo-
jim vrstnikom iz nasprotnih ekip. U-
11 se bo v dneh pisanja tega članka
udeležila izjemno močnega turnirja v
Ljubljani-Interblock, kjer bodo na-
stopile ekipe Bravo, Koper, Olimpija,
Interblock, Triglav in še mnoge
druge. Selekcija U-13 je odigrala v
tem času eno tekmo in sicer proti NK
Jevnica in navdušila z igro in zmago s
17:2. U-15 je zaključila zimsko ligo v
Radomljah, kjer je izmed 16 ekip os-
vojila 10 mesto. Seveda končno mesto
na lestvici ni odraz pravega stanja, saj
je bila ekipa NK Litija velikokrat
igralsko oslabljena zaradi bolezni in
drugih obveznosti igralcev. Rezultati s
primerljivimi ekipami v tekmovalnem
delu, pa kažejo na pozitivna pričako-
vanja v spomladanskem delu sezone.
Kadeti in mladinci so odigrali dve
tekmi na umetni travi v Ivančni
Gorici in sicer proti Medvodam, ka-
tere so premagali in Zagorju (3:3). 
Tudi člani igrajo prijateljske tekme,
hkrati pa so se udeležili priprav v
Medolinu, kjer so maksimalno izkori-
stili dobre pogoje za treninge, medse-
bojno druženje in spoznavanje. Igrali
tudi tekmo z avstrijsko ekipo Push
(0:0). Naj spomnimo, da se prvenstvo
začne v soboto, 22.3. v Litiji proti
ekipi Slovan.
Tudi v letu 2014 imamo kar nekaj
planov z investicijsko vzdrževalnega
dela. Prva dela so že stekla in sicer na-

bava materiala za izboljšanje travnate
površine na glavnem igrišču ter uredi-
tev površin pred klubom, kjer so se
položili tlakovci, naredile stopnice in
pot do tribun. Za izvedena dela se za-
hvaljujemo sponzorju Ostrešje d.o.o.
Prioriteta pa ostaja ureditev kurilni-
ce-zamenjava bojlerja, nabava toplot-
ne črpalke in ustrezna inštalaterska
dela, saj je obstoječe stanje katastro-
falno. Takoj, ko bo klub prejel določe-
na sredstva za izpeljavo te investicije,
bodo dela stekla.
In še pomembno obvestilo za vse ob-
čane, simpatizerje NK Litija-Odločili
smo se, da pričnemo z zbiranjem sta-
rega (odpadnega) papirja. Zaključek
zbiranja bo v četrtek, 3.4. ob 16.00
uri, ko bo pred klubom zabojnik, v
katerega se bo odložilo papir. Z obve-
stilom smo pohiteli, da imate dovolj
časa (slab mesec), da lahko zberete
čim več starega (odpadnega) papirja,
da bo skupna količina čim večja. Papir
zbirate in hranite na domu ali drugi
lokaciji, v klub pa ga dostavite v četr-
tek, 3.4. ob 16.00 uri ali prej po dogo-
voru (v primeru, da ste takrat odso-
tni). Ker nas je veliko verjamemo, da
se bo papirja zbralo veliko. Namen
akcije je, da se s prodajo papirja druž-
bi Surovina celotna sredstva  nameni-
jo  za nakup žog ter drugih pripo-
močkov in rekvizitov za trening. Več,
ko bo papirja, več  žog za trening se
bo lahko kupilo. Po zaključku akcije
bomo podali poročilo o količini zbra-
nega papirja.
Za spored tekem od 22.marca naprej-
delegiranje sledite spletni strani
www.nklitija.si, kjer bomo redno ob-
javljali delegiranje tekem vseh selekcij
NK Litija. Dosegljivi pa smo na e-
naslovu
nogometniklublitija@gmail.com.

UO NK Litija, Gregor Zavrl

NOGOMET

NK Litija pred sezono
Vse selekcije NK Litija pred sezono igrajo prijateljske tekme in sodelujejo na turnirjih.

Med prijetne doživljaje vsekakor sodi to, da smo v Dnevnem baru pri Tatjani
dobili lonec vroče vode in si potem sami izbirali, kakšen čaj bomo pili. Podravka
nam je ponudila več kot deset vrst čajev. Pa še z narezkom smo bili postreženi.
Po prvem delu pohoda na Kopačiji so nas nekateri zapustili, med njimi tudi naj-
starejša udeleženka iz Domžal, ki jih ima okroglih 80. Čestitke! Tam je odnehal
tudi najmlajši udeleženec David, ki šteje le štiri leta in pol. Torej starostnih
omejitev za pohod res ni! Ostala druščina pa smo se podali naprej. Cel čas nas je
spremljalo prijetno sončno vreme, na trenutke je bil malce moteč le veter. Lahko
bi nam bilo žal, če se ne bi ustavili na Gracarjevi domačiji, kjer nas je Dragi
Gracarjeva lepo postregla s čajem in pecivom, ki ga je ravnokar spekla njena

POHODNIŠTVO

Pohod Primskovo 2014
Na prvem pohodu Primskovo 2014 prav na dan žena, 8. marca, se je zbralo 19 pohodnikov.
Bolj idealna družba se ni mogla zbrati. Naredili smo okrog 17 km, vmes pa doživeli marsikaj
zanimivega. Tudi to, da smo plezali prek podrtih dreves in pod vejami. 

Na kopačiji se nas je ob 8. uri zbralo19, iz različnih koncev Slovenije.

hčerka in ljubiteljica konj Dora
Kovač Tavčar. Ogledali smo si še nji-
hovo kmetijo. To je nekaj za oči in
dušo in lahko vam je žal, da tega niste
videli. Seveda pa nič še niste zamudi-
li. Vse to si lahko ogledate, če se odlo-
čite za najem njihovih apartmajev in
z njimi preživite dopustniške dneve.
Potem pa pot pod noge in proti cilju.
Mihelco smo morali izpustiti, ker bi
nam zmanjkalo časa. Zato smo se
prek Mišjega dola povzpeli na vrh
Primskove gore. Ja, vmes je bilo spet
precej podrtih dreves in marsikje smo
morali preplezati kakšno mejo, da
smo prišli do cilja. Malce pod vrhom
pa smo na vrtu presenetili gospo
Ivanko, ki je verjetno kar vedela, da
smo žejni. Še malce in bilo smo na
cilju. Do cilja smo nas je prišlo
sedem, ostali so nas morali zapustiti
že nekoliko prej zaradi drugih obvez-
nosti. Na vrhu pa nas je postregel še
domači župnik Jože in kaj naj reče-
mo: Nasvidenje na naslednjem poho-
du! V nedeljo, 8. februarja prihodnje
leto, saj bo ta pohod v prihodnje ob
slovenskem kulturnem prazniku tra-
dicionalen. Zavod Levstikova pot,

Rudi Bregar

Svoje prispevke in fotografije o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakdanjega življenja, nam lahko
vsakodnevno pošiljate naš e - naslov: martinov.glas@siol.com
Prejeti prispevki bodo sprotno objavljani na našem portalu: www.martinovglas.si
in enkrat mesečno v tiskanem izvod Martinovega glasu.

Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !VERBE d.o.o., Zavrstnik 4, 1275 Šmartno pri Litiji

ZAPOSLIMO
sodelavca na delovnih mestih

voznik kamiona z dvigalom in

voznik - avtomehanik
Za vse informacije vam je na voljo Borut,

gsm: 041 651 239
Pokličite tisti, ki imate opravljene izpite C in E kategorij,
ste pripravljeni na dinamično delo in ste iz okolice Litije.

www.verbe.si

V mesecu marcu je članska ekipa odigrala štiri tekme v 1.B državni rokometni
ligi. Sama forma je precej nihala, tako da je od možnih osmih točk osvojila le tri.
Prav tako so v mesecu marcu »popustili« v formi kadeti, ki so doživeli tri poraze
in si tako zaprli vrata do finala, vseeno pa so na 3. mestu v polfinalni ligi in bodo
najverjetneje igrali na turnirju od 5. do 8. mesta, kar je tudi zelo lep uspeh ekipe.
Prva članska tekma v mesecu je bila na sporedu 8. marca. Na letošnji drugi do-
mači tekmi je bila vloga favorita na domači strani. Gostje iz Velike Nedelje so v
letošnji sezoni dosegli le eno zmago. Domačini so že od prve minute zaigrali
dobro v napadu in obrambi ter visoko povedli s 7:2 in prisilili gostujočega tre-
nerja, da že v 8. minuti vzame minuto odmora. Tudi po odmoru je nadaljevanje
pripadlo domačim, do polčasa se je vodstvo povečevalo na 17:9. V drugem delu
se je dobra igra nadaljevala, visok ritem gostje niso mogli spremljati, najvišja ra-
zlika na tekmi je bila že za petnajst zadetkov (29:14 in 30:15). Proti koncu
tekme je domači trener ponovno ponudil priložnost vsem igralcem s klopi. Po
več kot trimesečnem premoru je na tekmi zaigral tudi Dejan Berglez, ki je bil s
šestimi zadetki najboljši strelec domače ekipe. Končni rezultat je bil 35:25 za
RD Herz Šmartno. Naslednje gostovanje je bilo pri »sosedih«. V petek, 14.
marca, se je na Dolu pri Hrastniku odvijal "zasavski derbi". Šmarska ekipa je
prišla na tekmo nekompletna, rahlo je bil poškodovan tudi Filip Gradišek, ki
tekme ni začel. V drugi minuti se je poškodoval še Jaka Avsec. Domačini so ce-
loten prvi polčas igrali bolje na čelu z Gregorjem Klepejem, dobro je branil tudi
šmarski vratar v vratih Dola, Primož Cenkar. Na polčasu je bila razlika že viso-
kih 6 zadetkov. V drugem delu je na parket stopil najbolj izkušeni šmarski igra-
lec, Filip Gradišek, ki je kljub poškodbi mišice stisnil zobe. Igra v obrambi je
tako postala precej boljša, domača ekipa je prihajala težje do strelov na vrata.
Ekipa RD Herz Šmartna se je borila do konca, rezultat se je nižal, priložnosti ni
manjkalo tudi za mogoč preobrat. Žal je bil v vratih Dolanov Primož le preveč
razpoložen, to pa je pomenilo poraz za naše fante, ki so na koncu izgubili 27:24
Prva tekma 17. kroga 1.B lige se je odigrala že v sredo 19. marca. Šmarska ekipa
je odpotovala na težko gostovanje v Slovenj Gradec s samo 12 igralci.
Poškodbe, razne obveznosti so ekipo tokrat zelo oslabile. Tekma je imela vseeno
pridih derbija, vedno ko sta se ti dve ekipi srečala, je bilo zelo zanimivo. Domača
ekipa je v prvem delu igrala bolje, predvsem je odlično branil domači vratar
Domen Ošlovnik (10 obramb v prvem polčasu). Najvišje vodstvo je bilo že
15:9, na polčasu se je semafor ustavil pri 16:12. V drugem delu se je tekma na-
daljevala enakovredno, nekje v sredini polčasa pa so igralci Herz Šmartna prev-
zeli pobudo. Z delnim izidom 0:7 se je tehtnica prevesila na stran naše ekipe, na
semaforju je bilo 21:25. Domača ekipa se ni predala, zadnje minute tekme so
bile izredno zanimive. Dve minuti do konca je šmarska ekipa ostala brez kape-
tana Aleša Šmejca, domačini so pritisnili in uspeli dve sekundi do konca s stre-
lom Roka Ovnička izenačiti na 29:29. Glede na celotno tekmo lahko rečemo,

ROKOMET

V marcu le ena zmaga
V mesecu marcu je članska ekipa odigrala štiri tekme v 1.B državni rokometni ligi. Sama
forma je precej nihala, tako da je od možnih osmih točk osvojila le tri. Prav tako so v mesecu
marcu »popustili« v formi kadeti, ki so doživeli tri poraze in si tako zaprli vrata do finala, vse-
eno pa so na 3. mestu v polfinalni ligi in bodo najverjetneje igrali na turnirju od 5. do 8.
mesta, kar je tudi zelo lep uspeh ekipe.

da je bila delitev točk pravična.
Zadnja tekma se je v mesecu marcu
odvijala na domačem parketu v sobo-
to 29.03.2014. Glede na položaj na
lestvici in osvojeno točko v Slovenj
Gradcu, je bila domača ekipa v vlogi
favorita. Gostje niso bili istega mne-
nja in so tekmo začeli s trdo obrambo
in borbeno igro. Domača ekipa je pri-
hajala do priložnosti za zadetke, pri-
dobivala tudi veliko sedemmetrovk.
Vendar tukaj se je tukaj malo "zalo-
milo" že v prvem polčasu. Od sedem
sedemmetrovk so izkoristili "le" štiri.
Zelo slaba je bila tudi zadnja minuta,
ko so po rdečem kartonu Jensterla z
igralcem več zapravili kar dva napada
in je polčas tako pripadel gostom z
rezultatom 12:14. V drugem polčasu
je bila tekma še naprej izenačena, do-
mača ekipa je začela loviti priključek
in ga ujela na 20:20. Nato pa spet
slabe minute in gostje so takoj ušli na
20:23. Pa da še enkrat omenimo, da
se je v tem obdobju spet zapravilo
nekaj strelov iz 7m (tri zgrešene od
petih). Domača ekipa je še naprej po-
izkušala ujeti goste, ki pa so z borbe-
nostjo in tudi z nekaj sreče ter po-
membnimi obrambami Klemna
Sikoška na koncu zasluženo zmagali
z rezultatom 25:29 in se veselili po-
membnih dveh točk iz Dvorane
Pungrt. V imenu društva vas vabimo,
da si ogledate tekme 1.B lige v doma-
či Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v
gosteh. Hvala navijaški skupini
KROKARJI, ki nas tudi v novi sezo-
ni spremlja doma in na gostovanjih!!!
Seveda vas vabimo tudi na tekme
mlajših selekcij, ki so na sporedu sko-
raj vsak vikend.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate
našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si, ter seveda
našo Facebook stran:  www.facebo-
ok.com/Rokomet.Smartnoin Twitter
stran http://twitter.com/#!/rdsmart-
noherz, kjer lahko spremljate veliko
zanimivih novičk, fotografij ipd. 
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