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»Jaz sem trta, vi mladike,…« so
Svetopisemske besede, ki smo jih sli-
šali to nedeljo. Niso le razlaga o pove-
zanosti med Bogom in kristjani, tem-
več so lahko tudi prispodoba, kako
zelo je pomembna tesna povezanost.
Nesebična dobrota gasilcev se izkaže
prav v težkih trenutkih preizkušenj,
kjer so ravno gasilci prvi, ki se žrtvuje-
jo za sočloveka, pogostokrat tudi do
zadnjih svojih moči. Naj bodo usliša-

ne prošnje tega dne, naj gasilcem in
vsem nam Sv. Florjan izprosi milost
in varstvo, da bi bilo intervencij čim
manj, tiste ki pa vseeno bodo pa naj
bodo kar se da uspešno zaključene in
s čim manj škode. 
Slovesnost je vodil šmarski župnik g.
Janez Kvaternik, med rednimi nedelj-
niki pa je bil tudi domači župan g.
Rajko Meserko.

Uroš Pušnik

Festival družinskega petja letos prvič
postavljamo tudi v naše okolje, v osrčje

Slovenije, na Valvasorjev grad Bogenšperk.
Na srečanje vabimo družine, dele družin ali

razširjene družine, ki skupaj prepevajo.
Petje lahko spremljajo na instrument

ali skupino instrumentov.
Izbor programa oz. pevske zvrsti je poljuben,
vseeno pa je želja organizatorja, da dajo večji

poudarek izbiri slovenskih pesmi.
Pri družinskem petju ne gre za vrhunsko

dovršenost, ampak za srčnost, družabnost
in povezovalnost.

•
Obrazec  za prijavo k sodelovanju

najdete na spletni strani
www.mojaobcina.si/smartno-pri-litiji/ ali na
facebook strani »Družina poje Bogenšperk«,

lahko pa nam zanjo pišete na  e-mail:
prosvetno.drustvo.smartno@gmail.com.

ali nas pokličete na: 031/626-215 (Rudi Vidic).
•

Izpolnjene prijavnice pošljite
najpozneje do 29.5.2015, 

na naš elektronski naslov ali po pošti na
Prosvetno društvo Šmartno, Usnjarska 6,

1275 Šmartno pri Litiji.

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

Florjanova nedelja v Šmartnem
Tudi letos smo se v nedeljo, 3. maja, zbrali skupaj z člani posameznih gasilskih društev Šmar-
ske gasilske zveze v župnijski cerkvi in počastili god sv. Florjana – zavetnika gasilcev.

Praznovanje 374. obletnice rojstva
J. V. Valvasorja s pohodom, grajsko tržnico,

ustvarjalnimi delavnicami
in grajskimi animacijami

Ob 9. uri:
Voden pohod po Valvasorjevi poti (3,5 – 4 ure)

Ob 13. uri:
Dobrodošlica grajske gospode

Ob 14. uri:
Ples grajske gospode

Ob 15. uri:
Animirano vodenje po gradu Bogenšperk

Ob 16. uri:
Grajska plesna delavnica

Ob 17. uri:
Otroška gledališka predstava: PIK PAK

Vstop prost!

Valvasorjev dan
Grad Bogenšperk

Nedelja, 24. maj 2015, 9. do 18. ure

Prosvetno društvo Šmartno
v sodelovanju z

Javnim zavodom Bogenšperk      
vabi k sodelovanju na festivalu

»DRUŽINA POJE«
v nedeljo, 21. junija 2015, ob 16. uri,

na gradu BOGENŠPERK

Mimohod slovesno opremljenih gasilcev po šmarskih ulicah

Slovesnost v počastitev sv. Florjana se je dogajala v šmarski cerkvi

Folklorna skupina Javorje praznuje
Kar tako, mimogrede, se je zavrtelo 35 let, odkar so se mladi Javorci združili v plesne pare.
Skupina je sčasoma prerasla otroške želje po nastopanju in ugajanju in spoznala globlji
pomen svojega delovanja. Folklora je naše prednike spremljala od rojstva do smrti, vrasla
se je v vsakdanje življenje in se spojila z njihovo osnovno »umetnostjo«, kako priti z žulja-
vo roko do skorjice kruha, kako preživeti. Mi, njihovi potomci, dokazujemo, da so v tem
uspeli. Prav zato smo dolžni stare šege, ki bi se zaradi sprememb v družbi slej ko prej izgu-
bile in pozabile, odrsko poustvarjati in jih tako ohranjati bodočim rodovom.

DIY: Izdelovanje blazin ČETRTEK 14.5. 18.00 MC LITIJA

Globalno učenje s Tino Trdin ČETRTEK 14.5. 18.00 MC LITIJA

Kurdski večer PETEK 15.5. 19.00 MC LITIJA

OTROŠKA MATINEJA: Dogodivščine zajčka Branka SOBOTA 16.5. 10.00 KULTURNI CENTER LITIJA

Terapija s smehom PONEDELJEK 18.5. 18.00 MC LITIJA

TEDEN VŽU: Literarno potopisni večer: O Makedoniji; TOREK 19.5. 19.00 KNJIŽNICA LITIJA

gostji prevajalka Sonja Dolžan in Verica Sandevska

Posvet razvoj MC Litija SREDA 20.5. 18.00 MC LITIJA

TEDEN VŽU: Internet in zloraba mladoletnikov: ČETRTEK 21. 5. 19.00 KNJIŽNICA ŠMARTNO

Predava Klemen Repovš, višji kriminalist

U3 – Dediščina: 70 let od konca II. svet. vojne ČETRTEK 21.5. 19.00 KULTURNI CENTER LITIJA

Raj mladosti SOBOTA 23.5. 20.00 MC LITIJA

Skupina zajema vsebine iz bogate
ljudske zakladnice. Poleg sodelova-
nja na raznih revijah, državnih in
mednarodnih srečanjih folklornih
skupin,  poleg številnih nastopov
doma in v tujini je s pomočjo stroke
raziskala oblačila Litijskega Posavja,
ustanovila tamburaški orkester, pos-
nela radijsko oddajo o plesih med
Litijo in Čatežem, oživila špinerbal,
ples litijskih predilcev. Ponosna pa je
tudi na svoje ljudske godce, pevke
ljudskih pesmi, otroški naraščaj in na
garderobne prostore ter na vse lepe
gvante, v katerih se plesalke in ple-
salci postavljajo in vrtijo ob frajtona-
rici Pavleta Kokalja. Folklorna sku-
pina Javorje, ki ji predseduje Miha

Habe, umetniško pa vodi Dunja
Gorišek Simončič, je kljub svojim
zrelim letom povsem pomlajena. Ob
prazniku ji iskreno čestitam in ji
želim veliko uspeha, prijateljskega
druženja in dobre volje. Ledina je
zorana, vsako leto pa njiva pričakuje
nove setve. Mlade roke to zlahka
opravijo in dobra žetev je največje
zadovoljstvo. Vztrajajte, med seboj si
pomagajte, imejte v mislih stvari, ki
jih lahko dosežete, in bodite pogum-
ni ter ponosni na svoje delo. Mi,
stara žlahta, tete in strici, dedki in
babice, vas spremljamo, podpiramo
in vam stojimo ob strani.

Ida DolšekDelavnica o oblikovanju novih
turističnih produktov v občini
Turizem Ljubljana je kot upravitelj Regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija
pripravil niz delavnic na temo razvoja turizma. V knjižnici Šmartno pri Litiji je v sredo
8.4.2015 potekalo izobraževalno-delavniško srečanje za akterje turističnega razvoja občin
Litija in Šmartno pri Litiji.

Namen srečanja je bilo seznaniti ak-
terje razvoja turizma na območju ob-
čine z novimi pristopi k oblikovanju
turističnih ponudb, seznanitev s tren-
di na področju turizma in oblikovanje
novih inovativnih integralnih turisti-
čnih produktov. V praktičnem delu
delavnice so udeleženci zasnovali za-
nimiva povezovanja in ideje, ki jih bo
občina vključila tudi v pripravo lokal-
ne strategij razvoja turizma.  

Delavnice so se udeležili tako pred-
stavniki civilne družbe, predstavniki
javnega sektorja, ponudniki turistično
zanimivih lokalnih posebnosti in ku-
linarike ter pa tudi organizatorji razli-
čnih dogodkov in prireditev, uvodo-
ma pa je udeležence pozdravil župan
občine Šmartno pri Litiji Rajko
Meserko.

Joži Vovk
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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 - Maj 2015

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Ur. l RS, št. 98/14,

8/15), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/04, 44/06, 8/15) in

Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa

v občini Šmartno pri Litiji v letu 2015

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa
je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2015. 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji,

razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
- da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na
voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh
www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz
točke 2. javnega razpisa, je 55.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
do 15. 5. 2015.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Šport 2015«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, pripo-
ročeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
- oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljene,
- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji,
odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje
programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na
Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail:
karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-004/2015
Datum: 24.4.2015

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za javne vodovode v občini Šmartno
pri Litiji v letu 2014, ki so bili v upravljanju občine Šmartno pri Litiji.

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, ugotovlje-
ne v okviru notranjega nadzora.
V občini Šmartno pri Litiji so bili v letu 2014 štirje javni vodovodi, s katerimi
je upravljala občina Šmartno pri Litiji s posameznimi vodovodnimi odbori
(Cerovica-Selšek, Vintarjevec-vas, Zavrstnik): vodovod Cerovica – Selšek,
vodovod Štangarske Poljane (ki oskrbuje Podružnično osnovno šolo Štangar-
ske Poljane), vodovod Vintarjevec-vas in vodovod Zavrstnik. Skupno oskrbu-
jejo okoli 620 prebivalcev naše občine. Na vodovodih Cerovica – Selšek in
Zavrstnik je vzpostavljena kontinuirana dezinfekcija pitne vode.
V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji
nadzor na osnovah HACCP sistema. Notranji (zdravstveni) nadzor na teh
vodovodih je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto (v nadaljevanju NLZOH), s kate-
rim je imela občina Šmartno pri Litiji sklenjeno letno naročilnico, z izjemo
vodovoda Zavrstnik. V sklopu notranjega nadzora je bil tudi redni odvzem
vzorcev za mikrobiološke preiskave in fizikalno - kemijske analize, katerih
obseg je določen v okviru letnega plana vzorčenja. NLZOH je pripravil
Poročilo o zdravstvenem nadzoru vodovodov v občini Šmartno pri Litiji v
letu 2014, katerega povzetek predstavljamo v nadaljevanju.
Skupno je bilo na vodovodih odvzetih 20 vzorcev za mikrobiološke preiskave
in 4 vzorci za osnovne sanitarno – kemične preiskave. Rezultati laboratorij-
skih preiskav so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Javni vodovodi v občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju
občine Šmartno pri Litiji in vodovodnih odborov, leto 2014; pregled mikro-
bioloških in kemičnih rezultatov.

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in pa-
razitov v številu ter snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snov-
mi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in kadar je skladna z zahte-
vami, določenimi v delih A in B Priloge I Pravilnika o pitni vodi.
Obvladovanje škodljivih mikroorganizmov v pitni vodi je zaradi vpliva na
zdravje ljudi zelo pomembno. 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 indikatorske bakterije. 
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (bakterije Escherichia coli, ente-
rokoki) imajo izvor v človeškem in/ali živalskem blatu in zanesljivo dokazuje-
jo, da je bila voda fekalno onesnažena. Indikatorske bakterije (Clostridium
perfringens 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 per-
fringens s sporami, 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 mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesnaže-
nje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustreznost priprave vode, poškod-
be ali napake v omrežju. Po mikrobiološkem kriteriju je bila voda v letu 2014
neskladna s predpisi na vodovodu Vintarjevec – vas, kjer so bile na izviru in
pri uporabnikih najdene bakterije Escherichia coli, ki so zanesljiv identifika-
tor fekalnega onesnaženja. Na vodovodih Štangarske Poljane, Cerovica –
Selšek in Zavrstnik so bili vzorci vode pri uporabnikih v okviru notranjega
nadzora skladni s pravilnikom. Neskladni vzorci na zajetju oz. vodohranu na
vodovodih Cerovica – Selšek in Zavrstnik so bili odvzeti pred pripravo vode s
kloriranjem. Skladni so bili tudi sanitarno – kemični rezultati na vodovodih.
Kislost vode na vodooskrbnem sistemu Štangarske Poljane ne vpliva negati-
vno na zdravje uporabnikov. Na vodovodu Vintarjevec – vas, ki je s 1.1.2015
prešel v upravljanje javnega podjetja KSP Litija d.o.o., je KSP Litija d.o.o. po
naročilu občine izvedlo montažo klorirne naprave, tako da je sedaj zagotovlje-
no neprekinjeno razkuževanje pitne vode, skladno z zahtevami zdravstvenega
inšpektorata po zagotovitvi zdravstveno ustrezne pitne vode. 
V okviru državnega monitoringa je bilo na obravnavanih vodovodih v letu
2014 odvzetih 8 vzorcev, rezultati laboratorijskih preiskav pa so prikazani v
preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled državnega moratoringa v letu 2014

Vodovod MIKROBIOLOGIJA KEMIJA
št.vz. U % NU % vzrok % št.vz. U % NU % vzrok

Cerovica – Selšek 
zajetje 2 1 50 1 50 0 0 - - - - -
omrežje 4 4 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
Štangarske Poljane 
omrežje 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 Ph<6,5
Vintarjevec - vas
zajetje 2 0 0 2 100 1 50 - - - - -
omrežje 4 0 0 4 100 3 75 1 1 100 0 0
Zavrstnik
vodohran 2 0 0 2 100 1 50 - - - - -
omrežje 4 4 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
SKUPAJ 20 11 9 5 4 4
Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli

Vodovod št. vz. U % NU % vzrok
Cerovica – Selšek 2 1 50 1 50 koliformne bakterije
Štangarske Poljane 2 1 50 1 50 pH
Vintarjevec - vas 2 0 0 2 100 E. coli, koliformne bakterije,

enterokoki, število kolonij pri 22°C,
število kolonij pri 37°C

Zavrstnik 2 2 100 0 0
SKUPAJ 8 4 4
Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok: parameter neskladnosti

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija,
Šmartno pri Litiji
Litija, Jerebova 14,   Telefon: 01 8963 469 
e-mail: inspektorat.litija@litija

Pravilno oranje
ob občinskih cestah
Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo občin Dol pri Ljubljani,
Ivančna Gorica, Litija in Šmartno
pri Litiji bo v naslednjih dneh
redno opravljal nadzor nad pravil-
nim oranjem ob občinskih cestah
in nad posegi pri oranju v območju
javne ceste.

V 5. členu Zakona o cestah (ZCes-1;
Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) je
določen pravilni način oranja in sicer:

-da se ne sme orati na razdalji
manj kot 4 m od roba cestnega 

sveta v pravokotni smeri na cesto 
ali

-na razdalji manj kot 1 m od roba
cestnega sveta vzporedno na  cesto.

Pri tem opozarjamo tudi, da je pre-
povedano na cestišču ceste vlačiti
pluge, brane in drugo kmetijsko
orodje ali tovor ter onesnaževati
cesto.

Za navedene nepravilnosti je pred-
pisana globa v višini 1.000 EUR.

Osnovni namen obvestila je preven-
tivni inšpekcijski ukrep in odvrnitev
občanov od škodljivega ravnanja in
posledično izrekanja sankcij.

Občina Šmartno pri Litiji,
Javni zavod Bogenšperk

in Knjižnica Litija,

objavljajo

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»Občina Šmartno pri Litiji

skozi fotografski objektiv«

Organizatorji fotografskega natečaja »Občina
Šmartno pri Litiji skozi fotografski objektiv« va-
bijo k sodelovanju vse, ki želijo prispevati svoj
pogled skozi fotografski objektiv na naravne in
kulturne lepote občine Šmartno pri Litiji.

Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih
fotografij, namenjenih za turistično promocijo
Občine Šmartno pri Litiji, s poudarkom, da je
tako kraj aktivnega oddiha, sprostitve ali doži-
vetja, kot tudi kraj, bogat z naravnimi lepotami
in kulturno dediščino, pestrim kulturnim in
športnim dogajanjem ter raznoliko kulinarično
ponudbo.

Izbrane fotografije bodo na ogled na priložno-
stni razstavi ob občinskem prazniku v mesecu
novembru 2015 v prostorih Knjižnice Šmartno.

Razpisna dokumentacija natečaja
je dostopna na spletnih straneh: 

www.smartno-litija.si,
www.bogensperk.si,

www.knjiznica.litija@gmail.com
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Na zboru  je bilo prisotnih cca 90 kra-
janov, predstavnikov občine z župa-
nom na čelu in predstavniki stroke.
Kljub dejstvu, da prostor gasilskega
doma v Vintarjevcu ne sprejme 90
ljudi, jih je veliko ostalo zunaj, da bi
skozi odprta vrata slišali razpravo.
Predstavitev umeščanja kamnoloma
Kožlivc v prostor je bila podana s
strani stroke precej neprepričljivo, saj
je v večjem delu le domnevno oprede-
lila vplive odpiranja in obratovanja
kamnoloma na okolje. Krajani smo
zelo složno izrazili svoja mnenja in
utemeljene argumente proti odpira-
nju kamnoloma. Opozorili smo na
prepozno informiranje in vključeva-
nje javnosti pri soodločanju o tej

okoljski zadevi v preteklem mandatu
pod vodstvom drugega župana, kot to
narekuje zakon. 
Zelo jasno je bilo povedano, da je
predvideno odpiranje kamnoloma v
naselju Vintarjevec v nasprotju z os-
novno pravico bivati v mirnem in
zdravem okolju. Zato si tega ljudje ne
želimo. Povsem neprimerna je trenut-
na prometna infrastruktura do same-
ga kamnoloma, saj je od zaprtja prejš-
njega  kamnoloma na tem območju
občinska cesta v večini nesanirana.
Poleg tega pa to cesto brez pločnika
za pot v šolo uporablja vse več otrok.
Po njej se sprehajajo varovanci Doma
Tisje, hkrati pa jo uporablja tudi veli-
ko rekreativcev in mater z vozički iz

AKTUALNO

Zbor občanov v Vintarjevcu
V sredo, 8. aprila 2015, je bil Gasilski dom v Vintarjevcu premajhen za vse krajane, ki so se
udeležili zbora občanov krajevne skupnosti Vintarjevec. Beseda je tekla o nameravani ume-
stitvi novega kamnoloma Kožlivc v prostor, ki se nahaja na koncu vasi Vintarjevec.

Dim nam škoduje
Glavna kurilna sezona je že mimo, če človek živi v Šmartnem, pa težavam zaradi dima nikdar
ni konca. Tudi sredi poletja se dušimo v smogu, noč in dan. Lega našega kraja je s stališča
prezračenosti precej neugodna, zaradi inverzije velikokrat živimo v oblaku dima, večkrat
kot to dovoljujejo predpisi. 

Prav ste prebrali, dim je škodljiv. Celo kadar je posledica kurjenja naravnih
goriv. Mnogi živijo v prepričanju, da s kurjenjem drv ne onesnažujejo okolja in
nikomur ne škodujejo. Žal naravno ne pomeni tudi neškodljivo. Tudi zelena
mušnica je povsem naravna,  kljub temu si je gotovo ne nameravate pripraviti za
kosilo.
Razna kurišča poleg saj in letečega pepela pošiljajo v zrak tudi veliko aromat-
skih ogljikovodikov, katrana, aldehidov, dioksinov, žveplovega dioksida, dušiko-
vih oksidov ... Celo  pri zgorevanju lesa se tvorijo dražeči plini, ki lahko povzro-
čajo brazgotine v pljučih. Sproščajo se nekatere spojine, ki so tudi v cigaretnem
dimu, npr. benzen, formaldehid, 1,3-butadien, vsi so rakotvorni. Kurjenje raznih
odpadkov stvari še dodatno poslabša. Koncentracija dioksinov se v dimu ob
kurjenju plastike močno poveča. Halogenirani ogljikovodiki so zelo škodljivi. Z
dimom se prenašajo težke kovine iz gorečih odpadkov. Sežiganje iverk in leplje-
nega lesa močno poveča onesnaževanje s formaldehidom.
Eden od kazalcev onesnaženosti zraka so trdni delci v zraku. Letno ne bi smeli
imeti presežene dnevne mejne koncentracije PM10 50 µg/m3 več kot 35 dni.
Trenutno (v Evropi) uveljavljena definicija za PM10 (oz. PM2,5) pravi, da gre
za delce, ki s 50% verjetnostjo prehajajo skozi filter z nominalno velikostjo od-
prtin oz. por velikosti 10 Tm (oz. 2,5 Tm). Manjši kot so delci, večja je njihova
nevarnost za zdravje. Lažje tudi vdirajo v bivališča, celo v tista, ki so dobro izoli-
rana. Znanstvene raziskave so pokazale, da onesnaženost z drobnimi delci v no-
tranjih prostorih dosega celo 70% zunanje. Seveda trdni delci v zraku niso le
posledica kurjenja. Še en zelo resen problem so (pred)novoletne kanonade, po-
sledično močno povečane koncentracije so zaznavali še več dni. 
Vdihavanje dima so povezali s kopico zdravstvenih težav. Med njimi so težave z
dihali, astma, zmanjšana zmogljivost pljuč, bolezni srca in ožilja, infarkt, mo-
žganska kap … Izpostavljenost dimu lahko zmanjša imunost, povzroča kašelj,
prihaja do  draženja sluznic, oči, povzroča lahko glavobole pri zdravih ljudeh.
Pri bolj ranljivih dim lahko poslabša kronična stanja, vpliva na zdravljenje, celje-
nje ran. Zelo majhni delci prodirajo v  pljuča, kjer lahko delajo škodo mesece.
Ker so nanje vezane kancerogene snovi, je nevarnost za zdravje toliko večja.
Nedavne študije so pokazale, da fini delci, ki pridejo globoko v pljuča, povečajo
tveganje za infarkt in možgansko kap. Ljudi z boleznimi srca in ožilja opozarja-
jo, da lahko celo kratkotrajna izpostavitev povzroči aritmije oz. celo infarkt,
majhni delci lahko povzročijo bolečino v prsih, palpitacije, težave z dihanjem in
utrujenost.
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 24/13 in 2/15) so navedene tudi dovoljene vrste goriv:
• naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni
ostanki, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji pohištva, če
vsebnost katerekoli nevarne snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti ones-
naževala za več kot 25% in so pri tem vsebnosti ostalih onesnaževal znotraj
predpisanih mejnih vrednosti 
• briketi ali peleti iz naravnega lesa, če za njihovo proizvodnjo ni uporabljeno
vezivo, razen veziva iz škroba, rastlinskega stearina, melase ali celuloznih vlaken
• premog ter briketi in koks iz premoga, če vsebnost celotnega žvepla ne presega
1% mase goriva
• plinsko olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekoče-
ga goriva, ki je namenjeno uporabi kot gorivo za ogrevanje
• druge vrste tekočega goriva, kot so metanol, etanol in neobdelano rastlinsko
olje in metil ester iz rastlinskega olja, če pri zgorevanju ne povzročajo višjih emi-
sij kot plinsko olje
• plinasto gorivo (zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin)
Za kršitelje, ki so fizične osebe, je predvidena  globa od 1.200 do 4.100 EUR.
Za zmanjšanje onesnaževanja je poleg vrste goriva pomembno tudi dobro zgo-
revanje. Les mora biti dovolj suh, delež mase vode ne sme presegati 20%. Fina
bela barva pepela kaže na dobro zgorevanje. Dim mora biti na izstopu iz dimni-
ka skoraj neviden. Bel dim je posledica vlage v gorivu. Pri slabem zgorevanju je
dim temen, na notranjih površinah kurilne naprave, dimniškega priključka in
dimnika se nabirajo sajaste in katranske obloge. Takšne obloge skrajšujejo ži-
vljenjsko dobo kurilnih naprav, obstaja pa tudi nevarnost vžiga.

Žal živimo v precej onesnaženem okolju, ki je posledica delovanja rudnika na
Sitarjevcu. V vsakdanjem življenju smo obkroženi z množico strupenih snovi, ki
se jim ne moremo izogniti. Zato je pomembno, da zmanjšamo toksično obre-
menitev vsaj tam, kjer lahko. V skupno dobro je koristen premislek, če je res
treba kuriti za vsako pomivanje posode ali kuhanje kosila sredi poletja.  Če si ne
moremo privoščiti čistejših virov energije, si lahko pomagamo tudi drugače. Če
se izven kurilne sezone časovno uskladimo pri ogrevanju sanitarne vode, lahko
vsaj del dneva uživamo v čistejšem zraku. Če se pri kurjenju držimo nekega
reda, bodo sosedje vedeli ob katerem delu dneva lahko brez skrbi zračijo bivalne
prostore. Preveliko stopnjo obolevnosti imamo. Če bomo pazili drug na druge-
ga, nam bo vsem lažje.

Alenka Radelj, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Območno združenje Rdečega križa Litija organizira

LETOVANJE ZA OTROKE 2015
v  Mladinskem počitniškem domu Frankopan Punat -  otok Krk, od 1.7. do 11.7. 2015 

Polna cena letovanja: 350 €
• ZDRAVSTVENO LETOVANJE: prispevek staršev: 13 € na dan (na podlagi potrdila osebnega zdravnika –

zapis v medicinski  dokumentaciji več kot dvakrat v času od preteklega razpisa)
• SOCIALNO ŠIBKI: prispevek staršev po odločbi CSD od razlike 350 € (oziroma brezplačno)

• OSTALI: prispevek staršev: 250 € (razlika 100  € lastni viri in donacije)
Možnost plačila na dva obroka ali po dogovoru (1. obrok 50 € ob prijavi).

Prijave do zapolnitve kapacitet na naslovu:
Območno združenje RK Litija, Trg na Stavbah 1, 1270 Litija, Tel. št.: ( 01) 896 37 30 ali gsm: 051 44 36 00

celotne občine.
Kot je povedal župan g. Rajko
Meserko, je bil namen sklica zbora
občanov povabiti in soočiti čimveč
ljudi s tem projektom. Kljub pre-
majhnemu prostoru je bil ta namen
dosežen, saj so župan in predstavniki
občine prisluhnili ljudem. Dobili so
poglobljen vtis o mnenju ljudi in pra-
vih potrebah v tej lokalni skupnosti.
Župan nam je zagotovil, da bo upo-
števal in posredoval jasno izraženo
voljo ljudi, podkrepljeno s podpisano
peticijo proti umestitvi kamnoloma v
prostor, v vseh nadaljnjih občinskih
postopkih skupaj z občinskim sve-
tom. Tako smo bili krajani po za-
ključku občnega zbora bolj pomirje-
ni. V vsej zgodovini naše občine ob
nasprotovanju javnosti v perečih
okoljskih zadevah je bil to prvi pri-
mer posluha župana za voljo ljudi in
sodelovanje z javnostjo. To je izjemna
sprememba, saj smo si od samega za-
četka sodelovanja občine z javnostjo
le želeli.

Tomaž Raman

ETNOLOŠKO DRUŠTVO JURIJA HUMARJA PRIMSKOVO

Ustanovljeno novo društvo
Na Primskovem je bilo letos ustanovljeno novo društvo, Etnološko društvo Jurija Humarja.
Društvo nosi ime po velikem duhovniku, zdravilcu, čudodelniku, ki je deloval na
Primskovem od  1876 do 1890  in je na Primskovem tudi pokopan.

Društvo je bilo ustanovljeno s temeljnim namenom ohranjati naravno, kultur-
no, etnološko krajevno dediščino in skrbeti za medsebojno in medgeneracijsko
povezovanje ter sodelovanje v kraju V društvu smo oblikovali izredno širok,
bogat program od vzpodbujanja pevske dejavnosti, obujanja in ohranjanja obi-
čajev in navad, do zbiranja gradiva o Juriju Humarju, o začetkih uvajanja in na-
stajanja rastoče knjige, o izdaji zloženke, o osnutkih oblikovanja Humarjeve ste-
zice na Primskovo goro … Idej in volje imamo veliko in tudi že prvo uspešno
realizirano prireditev. 

Zadovoljni smo bili tudi z obiskom.
Društvo bo poskrbelo, da bo običaj
postal tradicionalen.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste
prispevali nagrade ali kakorkoli po-
magali, da je prireditev uspela.                                                                                          

Marinka Vidgaj

Foto: Katja Zupančič

V Sloveniji so te rane hude in še
vedno žive. A ne samo zaradi tragedij
in škode, ki so jo povzročili okupator-
ji, pač pa še bolj zaradi posledic revo-
lucije in državljanske vojne, kar je tudi
bila posledica okupacije. Zločini, ki so
se zgodili po vojni, so morali ostati
javnosti skriti, žrtve zamolčane, svojci
so bili stigmatizirani in ustrahovani in
kršene so jim bile pravice.  Prav tako
tudi udeleženci ali svojci mobiliziran-
cev v nemško vojsko, padlih neznano
kje po evropskih bojiščih. 
Založba Družina je izdala tri knjige o
farnih spominskih ploščah. Prva knji-
ga, ki je izšla leta 1995, je zajela 85
župnij s 7471 imeni. Druga knjiga iz
leta 2000 je zajela 71 župnij in 4813
imen, tretja knjiga, ki je izšla leta 2012
pa je zajela 68 župnij s 1965 imeni in

pripravljene sezname še 29 župnij s
652 imeni; skupno 253 župnij in
14901 zamolčanih žrtev revolucije, od
leta 1941 do 1945. Številka je grozlji-
va, vendar ni dokončna. Čeprav so v
naši neposredni soseščini v župnijah
Litija, Javorje in Primskovo postavili
plošče zamolčanim žrtvam, pa župni-
je Šmartno ni med njimi. To pa ne
pomeni, da v naši župniji žrtev ni bilo.
Prav neverjetno, kako se je v nas zale-
zla otopelost in brezbrižnost, ali
morda celo ugajanje nekaterim struk-
turam, ki temu nasprotujejo. 
Pred-prejšnji župnik g. Kadunc je en-
krat dejal, da » bomo postavili spo-
minske plošče«, kjer naj bi bile napi-
sane zamolčane žrtve revolucije in
padlih mobilizirancev v nemško voj-
sko. To se takrat ni zgodilo,  niti ne

Kako strašna je slepota človeka
Mineva 70 let od konca druge svetovne vojne, ki je zadala hude rane posameznikom, druži-
nam, skupnostim, narodom in državam. Materialno razdejanje so večinoma sanirali, nekda-
nji sovražniki so si segli v roke in se spravili med seboj, težki in grenki spomini in duševne
rane pa so kljub odmaknjenemu času še ostale v ljudeh in skupnostih. A treba je  živeti in
gledati naprej in tisti, ki so to spoznali in sprejeli, lažje in lepše živijo. 

pozneje po njegovem odhodu iz
Šmartna. 
Žrtve vojne in revolucije pa niso bile
le tiste, ki jih imenujemo zamolčane,
ampak so bile tudi na zmagovalni,ali
kot pravijo,»na pravi«  strani. Če gle-
damo na to z vidika človeških trage-
dij, pa so bili mrtvi,mrtvi in vsi žrtve
nesmiselne vojne, ki je povzročila to-
liko trpljenja in smrti mladih ljudi. Ti
so bili nekoč krščeni v naši cerkvi, bili
so sošolci in prijatelji, a jih je vrtinec
vojne razsejal na različne strani, brez
da bi to hoteli ali želeli. Ko gledamo
na te dogodke iz časovne oddaljeno-
sti, so vse te žrtve še toliko bolj ne-
smiselne, nepotrebne in nedolžne.
Vse žrtve, znane ali zamolčane, bi
morale dobiti svoje mesto v doma-
čem občestvu in biti trajno zapisane v
zgodovinski spomin.  Prav bi bilo, da
bi v knjižni obliki ohranili spomin na
vse naše ljudi, ki so na katerikoli stra-
ni, ali iz kakršnihkoli razlogov izgubi-
li življenje v tej nesrečni vojni in nas
molče opominjajo, da smo mi, ki
imamo privilegij živeti, dolžni to sto-
riti, za nas in za naše zanamce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rudi Vidic

Na velikonočni ponedeljek smo ob cerkvi pod primskovško lipo oživili veliko-
nočni običaj  in pripravili prvo tekmovanje v SEKANJU PIRHOV. Pomerilo se
je 39 tekmovalcev v štirih kategorijah. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli me-
dalje in nagrade, naslednji trije pa tolažilne nagrade.
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Nova pridobitev
društva
Prostovoljno gasilsko društvo Vintarjevec,
ki deluje v vaseh Črni Potok, Podroje,
Vintarjevec, Riharjevec in Kot v Občini
Šmartno pri Litiji, se je v zadnjem obdobju
posodobilo. Poleg usposobitve novih ope-
rativcev in poveljujočih, mentorjev ter akti-
viranja sekcije za mlade in veteranske sek-
cije, ki uspešno zastopajo društvo na občin-
skih in regijskih tekmovanjih, se je društvo
še posebej razveselilo novega gasilskega
vozila.

Po nekajletnih prizadevanjih članov
in vodstva PGD Vintarjevec ter ob
znatni finančni podpori sponzorjev,
donatorjev in ob prostovoljnih pri-
spevkih krajanov, je društvo pridobilo
novo terensko vozilo znamke Ford
Ranger Limited, z nadgradnjo v vozi-
lo GVGP-1, po tipizaciji Gasilske
zveze Slovenije. Zmogljivo vozilo od-
slej omogoča hitro posredovanje
usposobljene operativne gasilske
enote ob požarih, poplavah, naravnih
in drugih nesrečah tudi v hribovitem
in težko dostopnem okolju.
Vintarjevški gasilci bomo zato letos
ponosno predstavili svoj napredek v
svojem delovanju na slovesni priredi-
tvi z gasilsko veselico, ki bo v soboto,
23. maja 2015, s pričetkom ob 17.uri,
na prireditvenem prostoru pod ko-
zolcem na posestvu Šuštar v
Vintarjevcu. Na slovesnosti bo poleg
javne zahvale vsem financerjem, do-
natorjem, sponzorjem, krajanom in
aktivnim članom PGD Vintarjevec
za uspešno delovanje, tudi priložnost
za druženje z vsemi, ki  želite v bodo-
če prispevati k nadaljnjemu razvoju
gasilstva. Za veselo razpoloženje bo
poskrbel ansambel Štrajk. Vabljeni!

Dan jagod in
špargljev
Mesec maj je kot nalašč za družinske ne-
deljske izlete in obisk prireditev, ki se do-
gajajo na prostem, v naravi. Če pa je obi-
skana prireditev kulinaričnega značaja,
odpade še skrb za pripravo kosila.

V vasi Breg  pri Litiji se bo v nedeljo,
24. maja 2015, odvijala kulinarična
prireditev Dan jagod in špargljev. V
ta namen Društvo za razvoj podeželja
LAZ vsako leto organizira dogodek,
ki se ga udeleži več tisoč obiskovalcev.
Soustvarjalci letošnjega dogodka
bodo poskrbeli za pestro dogajanje
skozi cel dan. Poleg že znanih poku-
šin raznovrstnih  špargljevih jedi in
jagodnih napitkov ter sladic boste
obiskovalci ob nakupu zdrave zele-
njave in sadja prejeli še recepte.
Rokodelci, ki bodo popestrili ponud-
bo na dogodku, pa vas bodo povabili
k ustvarjanju unikatnih izdelkov.  S
svojo ponudbo se bodo predstavile
tudi ekološke kmetije iz lokalnega
okolja. Za boj aktivne in adrenalina
željne bodo  preko dneva potekale za-
bavne športne igre. Tekmovalne ekipe
bodo mešane in sestavljene iz petih
članov. Namen sodelovanja v zabav-
nih športnih igrah je povezovanje ob-
čanov iz občin območja Srca
Slovenije. Ne zamudite priložnosti in
doživite majsko nedeljo na podeželju.  
Ob zvokih harmonike se boste lahko
tudi zavrteli. Poskrbljeno bo tudi za
animacijo najmlajših, ki se bodo
vključili v ustvarjalne delavnice, ali se
igrali na otroškem igrišču.
Vabljeni na kulinarično doživetje v
naravi! Ni potrebno daleč, da se imate
lepo.
Več informacij in prijave ekip:
www.laz.si, drustvo.laz@gmail.com

Zbor udeležencev ekskurzije je v Zgornji Jablanici pri Gasilskem domu ob
6.45 zjutraj. 
Obiskali bomo:
- Kmetijo Podpečan
- Šolo za hortikulturo in vizualno umetnost v Celju
- Vrt aromatičnih rastlin 
- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 
- Nekropolo
- Izletniško kmetijo “Pri Mlinarju”

Na kmetiji Podpečan z 250 letno tradicijo nas bodo postregli z domačim zaj-
trkom. Glavna dejavnost kmetije je pridelava mleka, ki ga seveda predelajo v
okusne mlečne izdelke. Gostje imajo možnost degustacije izdelkov, nastanitve
v apartmajih, razvajanja v wellness centru ali pa zaidejo po nakup hišnih iz-
delkov v domačo trgovinico. Na kmetiji živijo tri generacije. Vas mika, da jih
spoznate?

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Strokovna ekskurzija
Društvo za razvoj podeželja vas vabi na izobraževano ekskurzijo v spodnje Savinjsko dolino,
ki bo v soboto, 30. maja 2015.

Štefanija Kos, dipl. inž. agronomije je bila naša gostja ene izmed jesenskih de-
lavnic. Takrat skozi teorijo, na obisku v šolskem centru za hortikulturo in vi-
zualno umetnost, kjer je zaposlena, pa nam bo še skozi prakso predstavila zna-
čilnosti permakulturnega vrtnarjenja. Vrtovi hortikulturnega izobraževalnega
centra bodo v mesecu maju prav gotovo na višku rasti. Vsi ljubitelji pridelova-
nja zdrave hrane se bomo z zanimanjem sprehodili po njihovih vrtovih.
Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji zdravilnih zelišč in dišavnic. Kar 250
jih gojijo v Hmeljarskem inštitutu v Žalcu. Ogledali in sprehodili se bomo
skozi aromatični vrt, ki prav gotovo konec meseca maja najlepše cveti in diši. 
Ker je spodnja savinjska regija prepoznavna po hmelju se bomo odpravili v
Eokmuzej hmeljarstva in pivovarstva. Nazdravili si bomo z njihovim pivom
Kukec. Kraji, ki jih bomo obiskali so bili poseljeni že v času Rimljanov, ko je
tod mimo tekla zelo pomembna rimska cesta Akvileia – Emona – Celeia –
Poetovia. V okolici so živeli rimski veljaki, nekateri med njimi pa so pokopani
tudi v grobnicah šempetrske rimske nekropole katero si bomo ogledali. 
Na večerjo se bomo odpeljali  na izletniško kmetijo » Pri Mlinarju«. Več kot
250 let staro kmečko hišo krasi trta Izabela, ki je le osemdeset let mlajša od
stavbe in je potomka najstarejše trte v Sloveniji. Gospodar kmetije z veseljem
poprime  za harmoniko in s tem popestri  vzdušje, kar bo prav gotov storil
tudi za čas našega obiska. Domov se bomo vrnili med 20.30 in 21.00.
Več informacij in prijave na GSM: 070 303 321 ali  preko e-pošte:
drustvo.laz@gmail. Prijave sprejemamo do zasedenosti mest (50 oseb).
Vljudno vabljeni!

Mojca Hauptman

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestilo za maj in junij 2015
ZDRAVSTVANA PREDAVANJA
Vabimo vas na zanimivo predavanje katero bo potekalo v predavalnici knjižnice
Litija. 16.6.2015 ob 17. uri – Vpliv sladkorne bolezni na oči, predavala bo Darja
Dobovšek Divjak, dr. med.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
3.6.2015 od 8. do 10. ure.
20. ŠPORTNO- REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV SLOVENIJE
Srečanje bo  v soboto, 30.5.2015, s pričetkom ob 9.30 v Kočevju (Cesta na sta-
dion 7). Ker nimamo športnih ekip vas vljudno vabimo, da se skupaj v čim več-
jem številu udeležimo  srečanja saj za nas pripravljajo dva pohoda in sicer daljše-
ga dve uri in krajšega eno uro. Ponujajo nam tudi ogled Od muzeja do jezera,
Kostelski grad (organiziran prevoz z avtobusom), organizirana sta tudi dva pre-
davanja: Joga smeha in obraza in Sarkopenija- progresivno upadanje mišičnega
tkiva. 
4. POHODI
14.5. Steklasova pot- Šentrupert- Nebesa AVTOBUS ob 7. uri Lojze Hauptman
21.5. Sava- Kobilnik- Široka set- Leše- Sava VLAK Lojze Hauptman
28.5. Dole- Oglarska pot Ivan Lamovšek
6.6. Hrastnik- Gore AVTOBUS ob 7. uri Zasavsko srečanje diabetikov
11.6. Kandrše-Vrh nad Mlinšami Lojze Hauptman
18.6. Šmarješke Toplice AVTOBUS ob 7. uri Ivan Lamovšek
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8.
uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in opremi. 
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni
najkasneje dan pred pohodom!
ZASAVSKO SREČANJE DIABETIKOV
Tokratni organizator je DD Hrastnik. Srečanje bo 6.6.2015 ob 10. uri na
Gorah. Na srečanju bo organiziran krajši pohod in druženje.
Cena srečanja (prehrana in prevoz) znaša 22 EUR., katero poravnate ob prijavi
najkasneje do 29.5.2015.
TELOVADBA
V aprilu smo zaključili spomladanski del telovadbe. Nadaljevati nameravamo v
jeseni, seveda ob zadostnem številu prijav. Prijave in pojasnila bomo začeli zbi-
rati po 15.8.2015.
KOPANJE V KRKINIH ZDRAVILIŠČIH (Dolenjske toplice, Šmarješke toplice in Talaso Strunjan)
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo tudi ob vi-
kendih in praznikih).
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem
od 16. do 17. ure. Vljudno vabljeni.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko
namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je
obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da
bo naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi
posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR. 
RAZNA OBVESTILA
BREZPLAČNA ZAMENJAVA  MERILNIKOV JE  ŠE MOŽNA. 
Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali  v okvari, katerekoli znamke, jih
lahko prinesete v društvo in vam jih bomo   BREZPLAČNO zamenjali  z  no-
vimi  merilniki. 
Uradne ure:
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure.
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR. 

Rudolfa Pogačar

V prvi vrsti zase, pa tudi krajanom in
drugim obiskovalcem, so prikazali
vajo reševanja v primeru prometne
nesreče, ko je veliko število hudo po-
škodovanih. Med pogovorom so de-
jali, da bi se lahko kaj takega zgodilo
tudi na množičnih pohodih po
Levstikovi poti.
Prek 300 fotografij si lahko ogledate
na spletnih straneh www.pgd-prim-
skovo.si. Četudi so si nekatere zelo
podobne med seboj, se iz njih lepo
razbere potek reševanja. Razbere se
res dobro sodelovanje med gasilci in
zdravstvenim osebjem. Med gasilci je
bilo precej mladih, tudi novopečenih
gasilcev. Vsi zaslužijo pohvalo, tako
gasilci kot zdravstveno osebje. Tokrat
je bila to samo vaja, so pa vsi pokazali,
da so tudi za resnični primer nesreče
dobro usposobljeni. Preventivno, saj
so vsi skupaj ob koncu vaje rekli:
upamo, da nam nikoli več ne bo treba
zares posredovati. Hkrati pa se zave-
dajo, da bodo že jutri mnogi od njih
reševali življenja in premoženje.
Lepo je biti gasilec! Ni pa lahko, če-
tudi mnogi mislijo, da samo organizi-
ramo veselice, premetavamo cevi, se
špricamo… Toda, ko je treba, smo vsi
na mestu! Verjemite!

Rudi Bregar

V času cvetenja češenj je bilo
Primskovo belo, upamo, da bo vreme
dovolilo, da bodo do sredine junija
tudi lepo dozorele. Ob prazniku pri-
pravljajo pester program.
Na Primskovo boste lahko prišli peš
po novo označeni Humarjevi poti od
železniške postaje v Velikem Gabru
skozi Šentjurje in Mengeš, s seve-
rovzhodne strani pa lahko kar po
južni trasi Levstikove poti (Šmartno
pri Litiji – Jelša – Liberga – Preska
nad Kostrevnico – Ježni in Vini Vrh
– Poljane – Gradišče), ki je prav tako
dobro označena.
Poleg češenj bodo na voljo tudi druge
dobrote, tudi iz češenj. Ogledali in
kupili boste mnoge izdelke, ki jih iz-
delujejo nekateri Primskovčani, po-
vabili pa bodo tudi goste s ponudbo
rokodelskih izdelkov.
Obenem pa bo to tudi priložnost za
ogled zgodovinskih znamenitosti vrh
Primskove gore. Domači župnik je
celo obljubil, da se bodo tisti, ki bodo
to želeli, lahko udeležili maše v božje-
potni Marijini cerkvi na
Primskovem.
Podrobnosti bodo objavljene na sple-
tnih straneh www.levstik.si, če bi
radi sodelovali na prireditvi pa pišite
na info@levstik.si

Rudi Bregar

Praznik češenj
na Primskovem
Praznik češenj bo v nedeljo, 15. junija 2015
na Primskovem. Vse skupaj se bo dogajalo
vrh Primskove gore znotraj trojnega obzid-
ja iz časov turških vpadov in v neposredni
bližini dveh cerkva in kapele.

Vaja gasilcev,
reševalcev in
policistov na
Primskovem
Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo je
19. marca organiziralo največjo gasilsko
vajo doslej. Na njej so poleg domačih gasil-
cev sodelovali gasilci PGD Kostrevnica ter
tri reševalne ekipe, dve iz ZD Litija in ena iz
ZD Hrastnik. Sodelovala sta tudi policista
Policijske postaje Litija.

Gasilci in mladi z roko v roki!

Češnjev cvet
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Zgodilo se je …
V marcu in prvi polovici aprila smo
imeli veliko dejavnosti, ki so bile
dobro obiskane. V nedeljo, 1. marca,
si je 26 ljubiteljev baletne umetnosti
ogledalo v ljubljanski Operi balet
“Copelia na Montmartru”, kjer smo
se dve uri prijetno zabavali. V
navedenem času smo bili kar na
štirih rekreacijskih pohodih v
šmarski okolici (Črni potok –
Brezje, Slatna – Preseka, Roje –
Rakovnik, in Grmače – vrh
Sitarjevca). V sredo, 18. marca, smo v
naši društveni pisarni  zmerili 18-im
našim članom krvni sladkor,
holesterol, pritisk in trigliceride. V
ponedeljek, 23. marca, smo imeli
letni občni zbor in sicer v gostišču
Krznar. Obisk je bil dober, saj se nas
je zbralo kar 107. Po občnem zboru
in zakuski smo se lahko ob zvokih
harmonike in kitare tudi zavrteli. Na
materinski dan, 25. marca, smo bili
na koncertu v Zagorju, kjer so
nastopili citrarka Tanja Zajc Zupan,
pevka Teja Saksida, Stiški kvartet in
dalmatinska klapa Gallus. Dvajset
udeležencev se je skoraj dve uri
prijetno zabavalo. V torek, 7. aprila,
pa se je 26 naših članov udeležilo
javnega snemanja TV oddaje
»Slovenski pozdrav« v Avsenikovem
gostišču v Begunjah. Bilo je
zanimivo, ko smo v živo spremljali,
kako nastaja ta oddaja. V četrtek, 16.
aprila, pa smo organizirali v šmarski
knjižnici sestanek s prostovoljci, ki
sodelujejo v projektu »Starejši za
starejše«. Zasavska koordinatorka,
ga. Marjana Bajda, nam je
predstavila, kako vzpostaviti zaupen
odnos s starejšo osebo, ki jo
obiskujemo. Sprejeli smo tudi plan
ponovnih obiskov, ki jih bodo
opravljali prostovoljci v letu 2015.
In kaj načrtujemo v prihodnje?
V maju bomo organizirali
popoldanski nakupovalni izlet na
Dolenjsko (Fužine, Krka, Stična), si
ogledali musical “Lizistrata” v
Mestnem gledališču v Ljubljani,
izvedli dva rekreacijska pohoda v
bližnjo okolico, ženska balinarska
ekipa pa se bo pomerila v okviru
Zasavja na balinišču v Trbovljah. V
juniju si bomo v mariborski Operi že
četrtič ogledali balet “Grk Zorba”, se
udeležili srečanja zasavskih
upokojencev v Radečah, kjer bomo
tekmovali tudi v pikadu.
Pripravljamo tudi celodnevni izlet
na Dolenjsko (Novo mesto z
okolico) ne bosta pa manjkala dva
rekreacijska pohoda v okolico. Ob
koncu avgusta pa načrtujemo, če bo
dovolj prijav, celodnevni izlet na
Plitvička jezera. Boris Žužek

Aktivnosti
društva
upokojencev

Nenadoma nas je zapustil
dragi mož, oče, stari oče in brat

PAVEL VIDIC
(20. 6. 1941 - 22. 2. 2015)

iz Gozd Reka 14, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje, sveče, sv. maše in darove cerkvi. Iskrena hvala patru g. Janku Gašpariču za lepo opravljen pogrebni

obred in molitve, pevcem za zapete pesmi, PGD Štangarske Poljane za udeležbo in g. Francu Črnetu
za besede slovesa ob grobu. Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu

pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Francka in otroci z družinami

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

na tebe spomin,
bo vedno ostal.

22. aprila je minilo 20. let,
odkar se je poslovila od nas naša draga

MATEJA DOBRAVEC
roj. VOLK

(5. 6. 1947 - 22. 4. 1995)
iz Litije

Hvala vsem, ki je niste pozabili.

Mož Mirko, hči Rosana in sin Tomaž z družinama

V SPOMIN

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin

na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,

kako boli, ko te več ni...

27. 3. 2015 nas je zapustil

ALOJZ ZAMAN
iz Preske nad Kostrevnico

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in znancem, za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in sv. maše. Hvala g. župniku za opravljeno sveto mašo, pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem za zapete

pesmi in ga. Silvi za poslovilne besede. Hvala tudi vsem, ki ste ga v času njegovega življenja obiskovali
tako doma, kot tudi v Domu upokojencev Trbovlje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Stezice  in pota po katerih si hodil ostajajo,
a tvojega koraka ni več slišati...

DOM TISJE

Prostovoljci OŠ Šmartno
v Domu Tisje
V domu že vrsto let negujemo in spodbujamo prostovoljce ter skrbimo za pozitivno podobo
prostovoljskega dela, ki je pomemben člen pri skrbi za dobro počutje stanovalcev.
Medgeneracijsko sodelovanje prispeva tudi k sožitju in povezovanju ljudi v širši skupnosti.
Prostovoljsko delo po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posamez-
nik v dobro drugih ali za skupno javno korist (vir: Etični kodeks organiziranega prostovoljstva).

Program prostovoljskega dela v našem domu temelji na spremljanju stanoval-
cev, spoznavanju in vživljanju v svet starega človeka, predvsem gre za pogovore
in druženje s stanovalci. Bistveno pri vsem tem pa je zadovoljstvo stanovalcev
doma, saj jim je dan z obiski prostovoljcev krajši in lepši.
Naša vizija je ohranjati in razvijati kakovostne in strokovne storitve naravnane
na stanovalce ter jim zagotoviti mirno, varno ter prijetno starost, ob tem pa jim
ponuditi čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe in pripomorejo h
kvalitetnejšemu življenju v domu.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem dosedanjim prostovoljcem,
naša vrata pa so vedno odprta vsem, ki bi si radi popestrili svoje življenje in na-
redili kaj lepega in dobrega, saj so modrosti in izkušnje starejših  najdragocenej-
ši učni vir vseh generacij.
V nadaljevanju smo zbrali in objavljamo misli mladih prostovoljcev, učencev
OŠ Šmartno o  njihovem prostovoljskem delu v domu.

Renata Ozimek,
koordinatorica prostovoljskega dela 

Z učenci dobrodelnega krožka od decembra naprej dvakrat mesečno obiskuje-
mo Dom Tisje. Obiski so namenjeni skupnim akcijam ali pa le preprostemu
druženju med stanovalci in učenci.
To druženje se mi zdi pomembno, ker starejši prenašajo svoje izkušnje, svoj po-
gled na življenje, vrednote… na mlajše, mlajši pa starejšim prinašajo svežino in
veselje.
Pomembno se mi zdi tudi z vidika razbijanja nekaterih tabu tem, ki so prisotne
v naši družbi in medgeneracijskega sodelovanja ter povezovanja.
Všeč mi je veselje, s katerim otroci odhajajo v Dom Tisje in gostoljubnost
Doma.

Vlasta Tacer,
mentorica prostovoljcev OŠ Šmartno

NEŽA: Z dobrodelnim krožkom že kar nekaj časa hodimo v Dom Tisje. Tam
pomagamo uslužbencem in stanovalcem. Z prijateljico Emo obiskujeva gospo
Malči, ki je živela v Šmartnem, vendar se je zaradi poškodbe morala preseliti v
dom. Že od začetka se dobro razumemo. Vedno znova se naju razveseli, prav
tako midve nje. Ko je bila še doma, smo skupaj igrali družabne igre ter včasih
tudi kaj skuhali. Upam, da bom lahko se naprej obiskovala Malči ter razveselje-
vala ljudi okoli mene.

PIJA: Z dobrodelnim krožkom “Za lepši svet” vsakih 14 dni obiščemo Dom
Tisje. Vsakič počnemo kaj drugega (postavljamo/pospravljamo božična dreves-
ca, se pogovarjamo s stanovalci itd.). V sredo, 18. marca smo po "dolgi zimi" sta-
novalce odpeljali ven, da so se malo nadihali svežega pomladnega zraka. Neža in
jaz sva ven peljali gospo Marijo. Vozili sva jo okoli doma. Ko smo bile zunaj že
kakšno uro, smo se odpravile noter. Imeli sva še nekaj časa, zato sva se odločili,
da obiščeva še gospo Malči. Zelo naju je bila vesela. To prostovoljno delo mi je
zelo všeč, saj spoznam veliko ljudi in izvem več o življenju starejših.

SLAVKO: V sredo 18. marca smo se učenci, ki obiskujemo dobrodelni krožek
odpravili v Dom Tisje. Tam smo odpeljali stanovalce na sprehod. Med spreho-
dom smo se malo pogovorili. Na koncu smo še malo sedli na klopce pred
domom. Lepa izkušnja je bila. Jaz sem zelo užival.

NASTJA: V okviru krožka smo zopet obiskali Dom Tisje.  Tako kot zadnjič
smo tudi tokrat družbo delali starejšim osebam. Prišli smo ravno po kosilu, ko
se je večina odpravljala na sprehod okoli doma. Nekateri smo pomagali ljudem
pri hoji, drugi pa so pomagali ljudem na invalidskih vozičkih. Po sprehodu  smo
še malo posedeli na soncu in se pogovarjali z starejšimi, ki so nam povedali veli-
ko zanimivih zgodb iz svojega življenja.

NIKA: Z dobrodelnim krožkom pogosto obiščemo Dom Tisje, kjer pomagamo
starejšim. Všeč mi je njihova prijaznost. Tam se počutim OK. Tam pozabim na
vse skrbi po napornem dnevu v šoli. Po navadi starejšim ljudem v domu delamo
družbo ali pa jih peljemo ven na sveži zrak.

Pohod Društva diabetikov
V četrtek, 30. aprila, smo se odpravili na naš vsakotedenski pohod malo drugače. Tokrat
nas je pot vodila mimo Sežane, Tomaja do Dutovelj.

Po krajšem postanku smo pot nadaljevali v majhno kraško vasico Pliskovica z
namenom, da si ogledamo krožno učno pot /dolgo cca 6 km/, ki ni  bila
naporna, saj poteka večinoma po ravnem,  med pašniki, vinogradi, gozdovih
in po prečudoviti kraški naravi. Pot je domiselno označena na kamnih z likom
ovce, markacija nas je prijazno vodila, hkrati pa so nas opozarjale
informativne table z različnimi pomembnimi informacijami značilnimi za ta
del krasa. Naš vodnik nas je vseskozi na poti opozarjal na značilnosti kot so
kamnite ograde za drobnico, kamnite koče za pastirje, vrtače z majhnimi
njivami in kale. V vasici Kosovelje smo si ogledali spomenik NOB in vodnjak
iz leta 1898. Občudovali smo tudi kamnite portale starejših in novejših
kraških hiš, ki so značilni v obeh vasicah... Nadaljevali smo pot mimo ruševin
vojaške kapelice iz prve svetovne vojne , ki je še edina ostala od frontne
bolnišnice , na tem prostoru.

Naša pohod se je končal pri 300
letni lipi. Zaključili  pa smo ga na
kmečki turistični kmetiji Petelin ob
njihovi dobri domači hrani, teranu
in dobrem razpoloženju. Še en lep
pohod je za nami in ga dodajamo v
naš mozaik s pridihom lepote Krasa.
Rudolfa Pogačar

Pomladno sonce je godilo vsem. Tako mladim kot starejšim.

V 96. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, babica, prababica in teta

ANICA DOBRAVEC
iz Velike Kostrevnice 11, Šmartno pri Litiji

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje, sveče, sv. maše ter spremljanje na njeni zadnji poti.

Iskrena hvala dr. Tanji Ptičar in patronažni sestri Tini za pomoč v času njene bolezni. Hvala g. Vinku
za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem, trobentaču in govorniku g. Avblju za besede slovesa.

Hvala tudi vsem, ki ste jo spoštovali in imeli radi.

Žalujoči: sinovi Bojan, Miran, Franci, Polde, Milan in Janez z družinami ter dugo sorodstvo

ZAHVALA

Vse življenje si trdo delala,
vse za svoj dom, družino dala.
Sledi so za teboj ostale povsod,

od dela tvojih pridnih rok.
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Zaradi vedno večjega zaupanja v
vrtec in predšolsko vzgojo ter kratke-
ga porodniškega dopusta mater pro-
storske zmogljivosti niso več zadosto-
vale za vse vpisane otroke. Predvsem
zaposleni v takratni tovarni usnja, so
želeli nov vrtec. 
1977 so odprli nov vrtec – Ciciban in
ga nato že leta 1984 razširili s prizid-
kom. Pridobili so dve igralnici, garde-
robi, umivalnici in pralnico. Le kratek
čas je bila ena igralnica prazna, name-
njena telovadnici, ogledom dia filmov
in razstavam otroških izdelkov.
Veliko truda je bilo vloženega v iz-
gradnjo ograje okrog igrišča, k čemur
so prispevali tudi krajani Šmartna. V
vrtec je bilo vsako leto vpisanih 110
otrok.
Jeseni 1998 je vrtec Ciciban dobil
nov oddelek za najmlajše otroke, v
hiši Pevčevih je zaživel oddelek
Polhek; jeseni 2002 pa v hiši
Litropovih še oddelek Ostržek.
1. januarja 2008 se je Vrtec Ciciban
po 38 letih delovanja v sklopu zavoda
Vrtec Litija priključil Osnovni šoli
Šmartno. Pedagoško vodenje je prev-
zel ravnatelj šole, jeseni leta 2008 pa
njegova pomočnica za Vrtec Ciciban,
Mojca Dragar. Hrana za otroke se
vozi iz kuhinje Vrtca Litija.
Prostorske zmogljivosti že v tistem
obdobju niso več ustrezale vpisanemu
številu otrok. V septembru 2010 so
ravnatelj Albert Pavli in Občina
Šmartno našli prostor še za dva nova
oddelka, enega v šoli (skupina
Mravljice) in drugega v gasilskem
domu (skupina Petelinčki). Toda reši-
tev ni bila dolgoročna. Ob rednem
letnem vpisu otrok v programe pred-
šolske vzgoje se je pokazalo, da bi bilo
za vzgojno-izobraževalni proces pri-
krajšanih preveč otrok, če se ne bi za-
gotovilo ustreznih prostorov za do-
datne oddelke. Tako so se odprli še
trije novi oddelki: eden v prostorih
Podružnične osnovne šole
Primskovo, drugi v hiši Tomažičevih
v Veliki Kostrevnici in tretji v hiši
Povšetovih v Šmartnu.
Danes se izvaja program predšolske
vzgoje v dvanajstih oddelkih na sed-
mih lokacijah in ga obiskuje 212
otrok.
Upokojena vzgojiteljica Ani Hostnik
je ob nekem jubileju vrtca zapisala:
»Najvažnejša naloga delavcev vrtca je
vzgoja in varstvo predšolskih otrok.
Otrokom želimo čas, ki ga preživijo
pri nas, čim bolj olepšati, obogatiti.«
Tudi danes lahko zapišemo enako
misel. Poslanstvo vseh zaposlenih
ostaja enako. Kljub dotrajanim pro-
storom v stavbi Vrtca Ciciban znamo
strokovne delavke izkoristiti prilož-
nosti za kvalitetno strokovno delo,
nenehno se izobražujemo, iščemo
boljše rešitve, sodelujemo z instituci-
jami v kraju in izven njega.
Predvsem pa si, tako kot so leta 1977
dočakali odprtje novega vrtca
Ciciban, želimo dočakati ta veseli do-
godek ponovno … morda leta 2017.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

Vir: Ani Hostnik in publikacije ob
okroglih jubilejih predšolske vzgoje v
Litiji

VRTEC

45 let predšolske
vzgoje
Začetki predšolske vzgoje v Šmartnu segajo
v leto 1970. V prostorih zadružnega doma,
sedanjega kulturnega doma, se je predšol-
ska vzgoja izvajala v dveh oddelkih.
Prostore vrtca, ki so bili majhni in za današ-
nje razmere neustrezni, so obiskovali otroci
od drugega do sedmega leta starosti.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

April v šoli

Četrtošolka Žana Primc je takole opisala dogajanje na Noči knjige, ki smo je potekala pod sloga-
nom Pridi in pomagaj spreminjati:
V četrtek, 23. aprila, sem se udeležila Noči knjige, ki je potekala na naši šoli. 
Vodile so jo učiteljice iz svetovalne službe in knjižničarka Vanja. 
Ko smo prišli v šolo, so nas sošolci najprej obkljukali po seznamu prijavljenih in
nam dali knjižne kazalke. Nato nas je pozdravila učiteljica Iris in napovedala
program dogodka. 
Pridružila se nam je ga. Irena Štrus, socialna delavka iz Azilnega doma na Viču.
S pomočjo fotografij nam je predstavila objekte, kjer se azilanti družijo, učijo,
jedo, spijo, se umivajo. Povedala nam je, da je nekoč pri njih bivalo štirinajst de-
klic, ki so peš prišle iz afriške države Sierra Leone. Za pot so potrebovale dva
meseca in pol. Po predstavitvi smo lahko gospo Štrus še kaj vprašali. Jaz sem
vprašala, če imajo prebivalci Azilnega doma svoj denar. Gospa je odgovorila, da
prejemajo mesečno žepnino, ki znaša osemnajst evrov, ta denar pa lahko porabi-
jo zase. Povedala je tudi, da lahko ta dom sprejme 203 azilante. Nato smo se
igrali zanimivo igro vlog. Razdelili smo se v tri skupine: romske otroke, begunce
in otroke bogatih staršev. Glede na vprašanja o našem položaju in občutkih smo
morali stopiti naprej in nazaj iz vrste. Na koncu je bil med nami velik razkorak,
tisti zadaj (Romi in begunci) pa so se počutili slabo. 
Po igri vlog smo odšli v učilnico, kjer je bila čajanka. Pili smo čaj, ki smo si ga
sami izbrali, in ga sladkali z medom ali s sladkorjem. Na voljo so bile tudi limo-
ne. Poleg smo jedli pito, kokosove kroglice in preste. Med čajanko je knjižničar-
ka prebrala odlomke iz knjige Avtobus Rose Parks, po branju pa je o vsebini
stekel pogovor. 
Sledila je ustvarjalnica. V šolski avli smo barvali avtobuse. Učiteljica Nina nam
je razdelila liste, na katerih so bile zapisane življenjske zgodbe izjemnih ljudi, ki
so spreminjali svet na bolje. Izbrali smo jih nekaj in jih kot potnike prilepili na
največji avtobus. Na avtobusu pa smo pustili en sedež prazen. Ta čaka na vsake-
ga izmed nas, saj smo mi tisti, ki lahko z dejanji spreminjamo svet. 
V knjižnici smo nato v mraku še brali. Ležali smo na blazinah in si z lučkami
svetili, da smo lahko kaj videli. Po pogovoru smo se za zaključek fotografirali ob
našem avtobusu. Ob osmih zvečer pa so prišli po nas starši in odšli smo domov. 
Noč knjige mi je bila zelo všeč. Kar prehitro je minila.

Žana Primc, 4.b

Učenci prve triade so obiskali Cankarjev dom, kjer so uživali v predstavi
Glasbeno kraljestvo živali.
Drugošolci so v šolo povabili starše. Učenci 2. A razreda so se staršem s plesom,
petjem, recitacijami in dramatizacijami pripovedovali zgodbe o živalih. Učenci
b razreda pa so svoje starše popeljali v stare čase s svojimi igrami, izštevankami,
pesmimi in plesom.
Petošolci so v organizaciji CŠOD obiskali in spoznavali Ljubljano, kakršna je
bila nekoč, v času Emone in srednjeveške Ljubljane, in kakršna je danes.
V začetku meseca so se šestošolci odpeljali na ekskurzijo po Dolenjski, osmo-
šolci pa so na kulturnem dnevu na Raščici spoznavali življenje in delo Primoža
Trubarja, izdelali miniaturno knjigo ter obiskali Turjaški grad.
S pomočjo moderatorjev Zavoda varna pot iz Ljubljane smo izvedli tehniški
dan na temo varnosti v cestnem prometu. Udeležili so se ga vsi učenci od 4. do
9. razreda. Učenci so na delavnicah spoznavali, kako pomembno je poznati in
upoštevati prometne predpise in tako poskrbeti za svojo varnost in varnost dru-
gih udeležencev v prometu. Učencem zadnje triade je spregovorila tudi žrtev
prometne nesreče, ki je bila v nesreči zelo hudo telesno poškodovana. 
V soboto, 11. aprila, smo na šoli izvedli vajo evakuacije šolske zgradbe. Učence
smo preko ozvočenja obvestili, da je izbruhnil požar. Prispeli so gasilci, pogasili
požar in izvedli tehnično reševanje učencev iz učilnic v kleti in v drugem nad-
stropju. Reševalci Jamarske reševalne službe Slovenije pa so izvedli reševanje
učencev iz knjižnice.
April je tudi mesec knjige. 2. april, mednarodni dan knjig za otroke, smo na šoli
praznovali tako, da so tri učenke, knjižničarke, prebirale Andersenove pravljice

učencem prve triade. Četrtošolci matične šole in podružnice Velika Kostrevnica
so se na kvizu pomerili v poznavanju življenja in dela pravljičarja Hansa
Christiana Andersena. Izid je bil tesen, saj je ekipa 4. a zmagala za samo eno
točko pred ostalima ekipama. 23. aprila, na mednarodni dan knjige, pa smo se
pridružili akciji  Noč knjige. Pod sloganom Vstopi in pomagaj spreminjati… so
se družili učenci od 4. do 9. razreda.
Kakor že lansko in predlansko leto smo tudi letos organizirali pomladno delo-
vno akcijo, ki so se je udeležili učenci in učitelji prostovoljci. Urejali so šolsko
okolico in šolski vrt. Na pomoč jim je priskočil tudi nekdanji učenec Martin
Gradišek, ki je pomagal položiti tartan na zaletno stezo.
V aprilu so bili vsi učenci matične šole in podružničnih šol testirani za športno-
vzgojni karton.
Na medobmočni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Kulturnem
centru Litija sta šolo odlično zastopala dva zbora: OPZ in MPZ.
Učenci naše šole so se letos še posebej potrudili v izdelovanju modrih srčkov za
dober namen (akcija podjetja Nivea) in se tako uvrstili med najbolj srčne šole v
Sloveniji. Zato so nas obiskali predstavniki podjetja Nivea in ambasador akcije
Boštjan Gorenc Pižama. Pižama je predstavil rezijansko ljudsko pravljico
Grdina in Rusica v modernejši in zanimivejši preobleki.
V aprilu se počasi zaključujejo šolska tekmovanja iz znanja. Na tekmovanjih iz
znanja fizike so srebrno priznanje osvojili osmošolci Anamarija Hauptman,
Kaja Tomažič, Matej Medved in devetošolec Andrej Selan. Na tekmovanjih iz
znanja matematike pa so srebrno Vegovo priznanje osvojili sedmošolci Lovro
Perme, Primož Adamlje, Manja Bratun, Teja Bučar in Jernej Lavrih, osmošolci
Anamarija Hauptman, Matej medved in Jakob Sirk ter devetošolki Tinkara
Meke in Anita Bučar. Najžlahtnejše, zlato Vegovo priznanje, pa je osvojil
Primož Adamlje. Vsem, še posebno pa Primožu, iskreno čestitamo!

Vanja Adamlje

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Noč knjige na osnovni šoli Šmartno
23. april je UNESCO proglasil za svetovni dan knjige. V zadnjih letih v nekaterih državah ta
praznik obeležujejo tudi ponoči. Slovenija se je akciji Noč knjige pridružila lansko leto, letos
pa smo pristopili tudi na naši šoli. Dogajanje je bilo postavljeno v popoldanski in večerni čas.
Obiskala nas je predstavnica Azilnega doma v Ljubljani, brali smo knjigo Avtobus Rose Parks
in se družili s knjigo.

GIMNAZIJA LITIJA

Šest oseb išče avtorja
Na Gimnaziji Litija je že tradicija, da člani šolske dramske skupine Teater 16  v zadnjih mar-
čevskih dneh  na oder postavijo novo igro. Letos so se odločili za zahtevno delo Šest oseb išče
avtorja  italijanskega dramatika, pisatelja in režiserja, tudi Nobelovega nagrajenca, Luigija
Pirandella.

V  sestavi Teatra 16 igrajo dijaki vseh
štirih letnikov in pri pripravi letošnje
predstave je z njimi aktivno sodelova-
la tudi naša bivša dijakinja, sedaj že
diplomirana akademska igralka, čla-
nica igralskega ansambla Mestnega
gledališča ljubljanskega, Anja
Drnovšek.
Za masko je poskrbela dijakinja Sara
Kostanjevec, ekipi pa sta se že tradi-
cionalno pridružila še dva nekdanja
dijaka, Andraž Kršlin z oblikovanjem

gledališkega lista in plakata ter Jože
Ajdišek  z osvetlitvijo in ozvočenjem.
Polna šolska dvorana je dokaz, da si je
Teater 16  v okolju že pridobil zaupa-
nje, tokratna vrhunska predstava pa je
nagovorila in navdušila tudi najzah-
tevnejše gledalce.
Uspeh predstave potrjujejo številna
napovedana gostovanja v Šmartnem
pri Litiji, Zagorju, Mirni na
Dolenjskem, na Mlinšah in v
Hrastniku.

Na tekmovanju v recitiranju decimalk
števila pi je zmagala Nastja Krneta iz
2. b, ki je svojo recitacijo pričela tako
kot vsi ostali tekmovalci s 3,14, nada-
ljevala pa  je s kar  521 številkami in
tako nedvomno postavila zavidanja
vreden rekord in hkrati izziv za pri-
hodnje leto. Povabilu za sodelovanje v
nadzorni komisiji se je prijazno odz-
val Simon Čopar, nekoč dijak naše
šole, danes pa že doktor fizike, ki se je
tudi sam nekajkrat proslavil kot drža-
vni rekorder v recitiranju števila pi. 
Po zaključenem tekmovanju smo
ugotovili, da med mladimi živi tudi
poezija in objavljamo zmagovalno

GIMNAZIJA LITIJA

Tekmovanje Pi
Na Gimnaziji Litija smo imeli poseben dan,
dan pi, saj smo povezali ljubezen do številk
z ljubeznijo do poezije. Tekmovanja so se
udeležili dijaki naše šole, pridružili so se jim
tudi učenci OŠ Radeče. 

poezijo, delo dijakinje 3. c, Mance
Planinšek.  

Noč s črno, s temno zamračena,
je žalost danes nam večer okrasila,
zasanjana, obupana, zamorjena,
ona je nam premočna sila.
Tihoma je začela peti tih piš,
omamljen sam jo poročiš,
prizadela dekle je ljubezen,
nanosila solz s slanostjo bolezen.

A rezilo razparalo noč umirajočo,
odstranil nož vročino žgočo,
o, jutro božansko se prebudilo,
zgodnja rosa razmočeno lice solz umila,
obupanost iz oči oprala, izsušila,
z vetrom krik obupan je zadušila.

Omilil je dopoldan
ranjenost zbadajočo,
popoldan žalost to nemogočo.
Kot kača priplazi se večer,
noč vrne se.
o, v daljavi žalost slišimo,
trpljenje zaihtelo je s temo.

Na sliki z leve proti desni: Anica Garić,  Urška Širok,  Neli Mlinar, Maja Pavčnik, Špela Pok,
Klemen Škoberne, Lara Jerkovič, Aljaž Strmljan Primož Černe, Anže Grčar, Hana Weiss,

Eva Pavliha, Tim Šteferl, Dominika Rozina.
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Teden VŽU - Internet
zloraba mladostnikov
Sodobna tehnologija ustvarja vse večje razlike pri odraščanju nekoč in danes, manj je iger v
naravi, druženja, pogovarjanja, virtualni svet je privlačen in čisto blizu, s pomočjo spleta, v
domači sobi.

Natečaj spodbuja ustvarjanje (risanje, pisanje, upodabljanje) trenutkov  in si-
tuacij, ko je pes človekov pomočnik: kako psi pomagajo slepim  in slabo vid-
nim, sodelujejo  kot  reševalni ter spremljevalni psi (za slepe, tetraplegike, bol-
nike, starostnike), iščejo oz. rešujejo pri snežnih plazovih, potresih, pomagajo
gasilcem, so čuvaji hiše, policijski – službeni psi itd. V razpisano  temo  ne so-
dijo portretne upodobitve psov. Natečaj traja od 7. aprila do 22. maja 2015.
Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Več o natečaju si lahko preberete na
spletni strani knjižnice  http://www.knjiznica-litija.si/.

GLASBENA ŠOLA

Razpis za vpis novih učencev
v šolsko leto 2015/2016
Glasbena šola Litija-Šmartno bo vpisovala nove učence za šolsko leto 2015/2016, v skladu z
veljavno zakonodajo in šolskim koledarjem za glasbene šole. Vpis novincev bo potekal v
skladu s številom prostih mest pri učiteljih posameznih vzgojno-izobraževalnih programov,
prednost pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni otroci.

Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštrumente, petje,
balet in sodobni ples opraviti sprejemni preizkus sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2015/2016 vpisali v 1. ra-
zred, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v Medgeneracijskem središču
Šmelc, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, in sicer:
v sredo, 27. maja 2015, od 17. do 19. ure, učilnici št. 5, 8 in 12 in
v soboto, 30. maja 2015, od 10. do 12. ure, učilnica št. 5, 8 in 12.
Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo:
v ponedeljek, 24. avgusta 2015 od 16. do 17. ure, učilnica št. 8.
Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
Brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpisovali  tudi v vse
oblike predšolskega in pripravljalnega izobraževanja. Vpis v vse skupinske obli-
ke glasbenega in plesnega izobraževanja bo številčno usklajen z normativi in
standardi za oblikovanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do
vključno 31. 8. 2015, oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih
skupinah.

Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program: Priporočljiva starost:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA 6 – 9 let 

Izobraževalni program GLASBA
Predmet: Priporočljiva starost: sp. meja - zg. meja
KLAVIR 7  -  9 let
HARMONIKA 7  -  9 let
VIOLINA 7  -  9 let
VIOLONČELO 7  -  9 let
KITARA 8  -  10 let
KLJUNASTA FLAVTA 7  -  9 let
FLAVTA 9  -  11 let
KLARINET 9  -  11 let
SAKSOFON 9  -  11 let
ROG 9  -  11 let
TROBENTA 9  -  12 let
POZAVNA 9, 11  -  18 let
NIZKA TROBILA 10  -  18 let
TOLKALA 9  -  18 let
ORGLE 11 - 18 let

pogoj: 4 razredi klavirja
PETJE 17, 18  - 24

ženske - 17 let, moški - 18 let
Izobraževalni program PLES

Predmet: Priporočljiva starost:
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z normativi in
standardi za oblikovanje skupin. Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v za-
konitem vpisnem roku! Podrobnosti o posameznih programih najdete na
našem spletnem naslovu: gslitijasmartno.si

Ravnateljica, Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

Srečali se bomo s prevajalko Sonjo
Dolžan, ki je slovenskim bralcem pri-
bližala makedonske avtorje, kot je na-
grajeni Goce Smilevski,  makedon-
skim bralcem  pa med številnimi pre-
vodi podarila Alamuta.
Z Verico Sandevsko bosta obiskoval-
cem  predstavili Makedonijo s turisti-
čnega, etnografskega in za ščepec
tudi kulinaričnega področja.
Makedonski večer se bo pričel ob 19.
uri.  Dobrodošli, »dobredojden«!

Aleksandra Mavretič

KNJIŽNICA ŠMARTNO - LITIJA

Makedonski
večer
Od 15. do 22. maja bo potekal teden VŽU. V
Knjižnici Litija vabimo na dva dogodka: v
sredo, 20.  maja bo v Knjižnici Litija
Makedonski večer. 

Otroci in mladostniki so tudi pri nas posvojili internet, veliko bolj, kot si odrasli
to lahko predstavljamo. Internet je v naša življenja prinesel veliko dobrih stvari
in nekako si že ne predstavljamo življenja brez »strica Googla«, »Youtuba«,…
Pa vendar je internet obenem  prinesel veliko možnosti za zlorabe z njegovo po-
močjo. Ne samo zlorab  mladoletnih oseb, govorimo tudi o zlorabah bančnih
kartic, krajah identitete,…
Predavanje bo osredotočeno na pasti in zlorabe, katerih žrtve so mladoletne
osebe. Predvsem bo govora o spletnem nasilju (ang. Cyberbullying), spolnih
zlorabah s pomočjo interneta, »sextingu«. Predaval bo višji kriminalist specialist
Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, Klemen Repovš, ki se s preisko-
vanjem  tovrstnih kaznivih dejanj ukvarja že več let.  Predavanje bo v četrtek, 21.
maja ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 

Aleksandra Mavretič

Tačkov likovni natečaj 2015
Tudi letos Knjižnica Litija razpisuje Tačkov natečaj. Letošnji likovni in literarni natečaj bo na
temo: »Psi  nam  pomagajo«.Tema  izpostavlja sodelovanje  in  povezovanje človeka in psa
na način, da je pes ne le v veselje,  pač pa je človeku v pomoč  in  korist.

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

Udeležba na turnirju v Ostravi
Mlade košarkarice KK Litija so z nestrpnostjo čakale na četrtek, 2.4.2015. Imele so dober ra-
zlog, saj so se skupaj z dečki ob eni uri zjutraj z avtobusom odpeljale proti Češki. Potovanje je
trajalo do enajste ure dopoldne, ko je avtobus pripeljal v industrijsko mesto Ostrava. 

Ne, v Ostravo si niso prišle ogledat
hokejskih tekem. V mestu so jih ča-
kale košarkarice iz nekaterih drugih
držav, saj je v Ostravi od 2.4.2015 do
5.4.2015 potekal  20. Velikonočni
košarkarski turnir za deklice in dečke
v različnih starostnih kategorijah, ki
je  mednaroden in ima že lepo tradi-
cijo. Na turnirju so  sodelovale ekipe
iz Češke, Slovaške, Poljske, Nemčije,
Srbije, Estonije, Nizozemske  itd.
Med drugim tudi številne ekipe iz
Slovenije. Košarkarice iz Litije so
tekmovale v kategoriji U 11, košar-
karji pa v U 13 in U 17. Turnir je bil
odlično  organiziran.
Člani KK Litija in njihovi spremlje-
valci so bivali v hotelu Vista, tekme
pa so se igrale na večih lokacijah v
mestu. Deklice so v štirih dneh odi-
grale šest tekem in zabeležile tri
zmage in tri poraze. Prikazale so
dobro igro in napredovale iz tekme v
tekmo. Pridobile so si bogate izkuš-

nje, ki jih bodo lahko s pridom upo-
rabile v osvajanju svojega  košarkar-
skega znanja. V teh dneh pa niso ži-
vele le za košarko, veselile so se tudi
družabnega večera s plesom, kjer so
se družili fantje in dekleta iz litijske-
ga kluba, se bolje spoznali ter ob
zvokih glasbe tudi zaplesali.  
Dnevi so prehitro  minili in v nedeljo
po zadnji tekmi je prišel čas za slovo.
Pot do domovine je hitro minila ob
klepetu in družabnih igricah. V no-
čnih urah smo srečno prispeli v do-
mači kraj. Vsi  smo si bili enotni v
ugotovitvi, da je udeležba na medna-
rodnem turnirju v Ostravi v celoti
uspela. Zaobljubili smo se, da se na-
slednje leto zopet vrnemo na Češko.
Hvala za podporo in skrb staršem
košarkarjev in košarkaric Zoranu,
Medihi in Mateji, vozniku avtobusa
Samu, pa za prijetno in varno vožnjo
do Ostrave in nazaj.

Vanesa Žontar, KK Litija

Na teku smo nastopili štirje tekači iz našega društva.  Sandi Skender je tek
vzel za trening pripravo za njegovo naslednjo prireditev ki bo 100 milj Istre.
Mija Loc je otekla še enega od svoji ultramaratonov. Za naju Smiljan Ojsteršk
in Brane Baš  pa je bil to prvi takšen preskus, ki sva ga uspešno prestala. Vtisi
po prihodu v cilj so bili fantastični, boleče noge in težave ob poti pa kaj hitro
pozabljene.
Vse aktivne tekače in tiste, ki bi to radi postali vabim da se nam pridružite na
tedenskih treningih vsak ponedeljek ob 18. uri (parkirni prostor pri OŠ
Šmartno). Vse dodatne informacije  dobite na  facebook profilu društva ŠILT
ali na telefon 031 690 743.  Tekaški pozdrav,

Brane Baš

DRUŠTVO ŠILT

Supermaraton Zagreb - Čazma
Novo ustanovljeno društvo tekačev ŠILT (Šmarski In Litijski Tekači) se je leto spomladi,
udeležilo legendarnega ultramaratona Zagreb – Čazma. Gre za tek dolg 61km, ki je v ne-
kdanji skupni državi veljal kot višek preskusa tako telesa kot duha.

Domači klub je zastopalo 8 tekmo-
valcev, kateri so se na to državno
prvenstvo pripravljali že kar nekaj
časa. Cilj trenerja je bil opravičiti sta-
tus državnih prvakov, Domna ter
Tadeja Pirca, ter pridobiti katerega
novega nosilca državnega prvenstva.
Nika Verbe in Tadej Pirc sta brez
konkurence osvojila 1. mesto. Domen
pa nas je razveselil že v jutranjih urah,
saj je na eni izmed prvih tekem
državnega prvenstva premagal svoje-
ga tekmeca številka 1, kateri je bil že
kar nekaj let reprezentant članske ka-
tegorije do 68 kg. Prvega mesta ter
naslova državne prvakinje se je tokrat
veselila tudi Aleksandra Rozina, med
kadetinjami do 47 kg, saj ji je do sedaj
vedno malo zmanjkalo do tega naslo-
va. Prepričljivo sta dokazala, da tre-
ningi niso bili zastonj tudi Luka Bajc
ter Tai Cerar, ki sta prav tako naniza-
la vsak po nekaj zmag ter posledično
osvojila 1. mesto. Malo je zmanjkalo v
finalu samo Pii Smrekar, ki je zaklju-
čila na 2. mestu, Patricija Matoz pa je
imela prehudo konkurenco, saj je
imela v kategoriji tako bivšo mladin-
sko reprezentantko kot aktualno
člansko Nušo Rajher, katera je tudi že
imela nastop na olimpijadi. Več kot
zadovoljni trener Franci Šircelj je na
koncu prvenstva bil presenečen nad
končnim skupinskim izzidom, saj
smo osvojili 3. mesto ekipno med se-
niorji, 3. mesto ekipno med kadeti ter
2. mesto klubsko. Vsi ti rezultati
državnega prvenstva so dokaz trdega
dela trenerja kluba kot vsakega posa-
meznika posebej, posebno reprezen-
tanta Domna ter Tadeja Pirca. 

Janja Repina

TEAKWONDO

Državno
prvenstvo
Taekwondo klubu Šmartno – Litija je TKD
zveza Slovenije ob 20. obletnici delovanja
kluba dodelila organizacijo državnega
prvenstva v sodelovanju s TKD zvezo
Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 159
tekmovalcev iz 12 slovenskih klubov.
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Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !
Svoje prispevke in fotografije o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakdanjega življenja,
nam lahko vsakodnevno pošiljate naš e - naslov: martinov.glas@siol.com.

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

7. marca je bila na sporedu nova
tekma proti RK Drava Ptuj. V
Šmartnem se je pričakovala težka
tekma dveh izenačenih ekip. V jesen-
skem delu je bil rezultat na Ptuju ize-
načen (31:31). Po začetnem vodstvu
2:0 so bolje nadaljevali gostje, ki so
povedli in vodili vse do 10:11.
Zaključek prvega polčasa je pripadal
domačim, ki so preobrnili rezultat in
šli na odmor z dvema zadetkoma
prednosti. V prvem polčasu sta obe
ekipi naredili nekaj nepotrebnih teh-
ničnih napak. V drugem delu je do-
mača ekipa v začetku zaigrala dobro
in povedla 20:16, gostje se niso pre-
dali in držali priključek ter zapretili
pri rezultatu 24:23, vendar nato dva-
krat slabo izvedli napad in izkušena
domača ekipa je dvakrat napako iz-
koristila ter povedla 26:23, s tem pa je
bila tekma praktično odločena.
Končni rezultat 28:26.

Že naslednji teden je bila na vrsti
nova težka tekma. Že od začetka je
ekipa Herz Šmartna pokazala, da je
prišla v Brežice po novo zmago.
Domači trener Ale Kukavica je že v
prvem polčasu v 17. in 24. minuti vzel
po minuto odmora. Vodstvo Šmarča-
nov bi bilo z malo sreče lahko še višje.
V drugem delu so domačini začeli s
trdo in na trenutke pregrobo igro v
obrambi, ampak se ekipa Herz
Šmartna ni dala, ter še vedno igrala
trdo, hitro, disciplinirano in predvsem
učinkovito. Ko je bil na semaforju re-
zultat 19:26 se je zdelo, da so se do-
mačini počasi vdali v usodo poraza in
tekma je bila do konca bolj mirna, z
dobro igro na obeh straneh. Zmaga z
25:31 je bila zanesljiva, najboljši stre-
lec je bil kapetan Aleš Šmejc z 9 za-
detki.

Za Šmarčane je bila tekma z
Radečami zadnja v mesecu marcu. Po
hitrem vodstvu s 3:0 so gostje ujeli
priključek in tekma je bila izenačena
skozi celoten prvi polčas.
Domača ekipa ni igrala najbolje, bilo
je preveč napak tako v napadu, kot v
obrambi. V drugem polčasu so doma-
či hitro povedli za tri zadetke, a so
gostje izenačili na 17:17. Po tem re-
zultatu pa se je tempo domače ekipe
dvignil, igra v obrambi pa je bila
vedno bolj učinkovita, dobro je začel
braniti tudi Muratovič (skupaj 12
obramb). Gostje niso več našli rešitve
za razpložene domačine, ki so razliko
v svojo korist vztrajno višali, najvišja
pa je bila tik pred koncem, ko je bilo
na semaforju 30:20. Domači trener je
ponudil priložnost vsem igralcem,
gostje pa so uspeli rezultat malenkost
znižati na končnih 30:22. 

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ - ŠMARTNO

Dva kroga pred koncem na  3. mestu
V maju se počasi zaključuje državno prvenstvo v 1.B ligi. Do konca sta še dva kroga, ekipa RD
Herz Šmartno pa trenutno zaseda 3. mesto, tri točke pred RK Dol TKI Hrastnik. V maju zaklju-
čujejo s tekmami tudi mlajše selekcije. Najuspešnejša bo na koncu ekipa mlajših dečkov A, ki
se bo udeležila finalnega turnirja od 5. do 8. mesta.

V sredo 15.04.2015 se je v Dvorani
Pungrt odvijal prvi derbi tedna proti
RD Koper 2013. Tekma je bila zelo
zanimiva ter borbena na obeh stra-
neh. V prvem polčasu je bilo skozi ce-
lotno srečanje zelo izenačeno, nobena
ekipa ni uspela povesti za več kot 2
zadetka. Na koncu polčasa je v zadnji
sekundi Luka Poglajen postavil re-
zultat na 16:15. V drugem polčasu se
je nadaljevala podobna igra, obe ekipi
sta igrali čvrsto v obrambi. Proti
koncu tekme je trener Kopra začel
bolje pritiskati na dva najboljša do-
mača igralca, Šmejca in Gradiška, ter
s tem prislil ne nekaj napak, ki so jih
gostje kaznovali. Nekaj minut do
konca je trener Jaka Keše videl, da se
tokrat ne bo izšlo, zato je na igrišče
poslal vse igralce s klopi. Na derbiju
zaostale tekme so bili na koncu boljši
Koperčani z rezultatom 27:33, tudi
po zaslugi obeh vratarjev.

Drugi derbi je bil na sporedu v sobo-
to 18.04.2015. Nasprotnik četrtou-
vrščena ekipa RK Dol TKI Hrastnik.
Tekma je bila pomembna za obe
ekipi, saj je bila ena izmed odločilnih
za končno 3. mesto v ligi. Gostje so
prispeli v okrnjeni postavi, pri doma-
čih pa že nekaj časa manjkajo nekate-
ri igralci. V prvem polčasu je domača
ekipa dvakrat povedla za tri zadetke,
dobro je branil Muratovič (na koncu
14 obramb). Gostje se vseeno niso
dali, ter uspeli do konca polčasa pre-
obrniti rezultat v svojo korist, tudi po
zaslugi mladega vratarja Žige
Semeta. Polčas se je končal z zadet-
kom prednosti Dolanov. V drugem
delu je bila na začetku polčasa slika
izenačena, domača ekipa je povedla

šele pri 21:20. Do konca srečanja je
bilo zelo napeto, obe ekipi sta zapra-
vili nekaj 100% priložnosti, vseeno pa
so domači igrali bolje in na koncu za-
služeno zmagali za dva zadetka
28:26. Pri domačih je bil najboljši
strelec Filip Gradišek s 6 zadetki.

25. aprila je nekompletna ekipa Herz
Šmartna igrala v Grosuplju. RK
Grosuplje v drugem delu igra dobro,
kar se je pokazalo tudi na tej tekmi. V
prvem polčasu so bolje igrali Šmarča-
ni, ki bi lahko vodili še z višjo razliko,
če ne bi bilo toliko zgrešenih prilož-
nosti (vodstvo 9:12). V drugem pol-
času pa so od 40. minute dalje višji
tempo narekovali domači, ki so
vztrajno lovili razliko ter povedli z
20:19. Od tega trenutka so do konca
z veliko borbenostjo minimalno ra-
zliko zadržali in se na koncu zasluže-
no veselili nove zmage. Pri ekipi Herz
Šmartna na tej tekmi ni bilo prave
zbranosti pri strelih, kar je na koncu
botrovalo k petemu porazu v sezoni
(24:23). Prvič sta v članski postavi de-
bitirala Benjamin Cirar in Jaka
Žurga, ki pa tokrat še nista dobila
priložnosti za dokazovanje.

V mesecu maju s tekmami zaključu-
jejo tudi mlajše selekcije. Mladinci so
svoje tekme že zaključili, na zadnjih
tekmah niso bili na svojem nivoju, ter
so nanizali nekaj zaporednih porazov.
Kadeti in starejši dečki A bodo v
maju nastopili na finalnih turnirjih
od 13. do 16. mesta. Mlajši dečki B
sodelujejo na »tolažilnih« turnirjih,
kjer so premočan nasprotnik saj vse
tekme zmagujejo za več kot 15 zade-
tkov. V letošnji sezoni bo najuspeš-
nejša selekcija mlajših dečkov A, ki so
se z odločilno zadnjo tekmo, ko so
premagali RK SVIŠ iz Ivančne
Gorice z 24:12, uvrstili na finalni tur-
nir od 5. do 8. mesta. Omenimo
lahko tudi, da so ekipe mini rokome-
ta, ki nastopajo pod OŠ Šmartno, v
letošnji sezoni tudi med najboljšimi v
Sloveniji. V mesecu aprilu so se po-
novno udeležili 4. Zajčkovega turnir-
ja, kjer je ekipa letnika 2004 zasedla
2. mesto, ekipa letnika 2006 pa 1.
mesto.

V imenu društva vas vabimo, da si
ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v go-
steh. Hvala navijaški skupini
Krokarji, ki nas tudi v novi sezoni
spremlja doma in na gostovanjih!
Seveda vas vabimo tudi na tekme
mlajših selekcij, ki so na sporedu sko-
raj vsak vikend.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate
našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si

Aleš Hauptman

Članska ekipa RD HERZ - Šmartno

Aleš Šmejc

Aleš Šmejc

TRIM STEZA BOGENŠPERK

Šport in kultura z roko v roki
Javni zavod Bogenšperk je v sodelovanju z Zavodom LAMFIT pripravil strokovno vodene pro-
grame celostnih športnih vadb, prilagojenih posamezniku, ki bodo celo leto potekale   v ne-
posredni okolici gradu. Z veseljem vas vabimo, da se nam prudružite v novi sozoni in se ude-
ležite aktivnosti v sklopu projekta »Šport in kultura z roko v roki« na Bogenšperku.

Blaž Lambergar iz Zavoda za šport, sprostitev in rekreacijo Lamfit, bo skozi
treninge v sproščenem vzdušju ob navdihujočem kulturnem spomeniku pred-
stavil pravilen sistem vadbe in vaje za vzdržljivo, zdravo in skladno telo. Z več
kot 15-letnimi izkušnjami na področju športne vadbe in poglobljenega prakti-
čnega in teoretičnega študija vam bo svetoval, kako izbrati najbolj primerno
vadbo ali aktivnost, ki ustreza vašemu telesu in vam omogoča dobro počutje in
dolgoročen napredek brez poškodb in izgorelosti. 
Lamfit Trimko – pravilna vadba na trim stezi Bogenšperk
Trim steze so zdrava zabava za vsakogar. S prihodom v naravo se človek osvo-
bodi pritiska vsakodnevnih delovnih obveznosti in napetosti. Trimko je stroko-
vno vodena individualna vadba ali vadba v majhnih skupinah s poudarkom na
pravilni izvedbi in raznolikosti vaj na napravah na trim stezi.                                                                        
Lamfit Bootcamp – krožna vadba celega telesa v skupini
Pisana je na kožo tistim, ki bi radi kar najhitreje dosegli vidne rezultate pri obli-
kovanju telesa, izgubljanju maščob in pridobivanju moči in kondicije.
Lamfit tekač – zdrav in primeren tek, prilagojen posamezniku
Zakaj teči z nami? Da se boste naučili pravilnih tehnik teka, da boste poskrbeli
za preventivo pred poškodbami in da boste skozi raznolikost pristopov in vaj
spoznali, kako zanimiv in zabaven je tek. Na tekaški vadbi se boste naučili pra-
vilnega ogrevanja, odmerjanja intenzivnosti, ohlajanja in  dobro spoznali po-
membne vaje za moč in gibljivost, ki so za zdravje in napredek ključne za vsake-
ga tekača.
Za razpisane programe se je potrebno predhodno prijaviti na
tel.št.: 031 / 520 – 358 ali e-mail naslovu: info@lamfit.si.
Več informacij na www.lamfit.si in www.bogensperk.si.

Joži Vovk in Blaž Lambergar


