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Nedelja zakonskih jubilantov
Vse nas vežejo lepi spomini na različne izzive, pripetljaje, in dogodke, ki so se nam zgodili
v življenju. Tako je tudi v življenju zakoncev, katerih nedeljo jubilejev smo v Šmartnem
obhajali letošnjega 24. maja.

31 parov zakonskih jubilantov se je ta dan zahvalilo za skupno prehojeno pot:
10 let 1 par; 20 let 4 pari; 25 let 6 parov; 30 let 10 parov; 40 let 7 parov; 50 let 2
para in 60 let 1 par. Veselju in čestitkam ob njihovem praznovanju se je pridru-
žil tudi šmarski župnik g. Janez Kvaternik, ki je v mašnem nagovoru poudaril,
da se danes zahvaljujemo za prehojeno pot, zahvaljujemo se za zvestobo, vzpone
in morebitne padce, ki so nas še dodatno utrdili, pa obenem prosimo tudi za v
prihodnje; za zgled, zvestobo, razsvetljenje, kako rasti v veri, odnosu in tako s
svojimi izkušnjami koristno služiti tudi v družbi. Spominjanje ni sentimental-
nost; spomini nas utrjujejo za dobro, saj tako lažje ob izzivih izberemo težje poti
v skupnem življenju. Slovesnost je polepšalo ubrano petje, predvsem pa zbrana
zahvala Bogu vsakega zakonskega para za skupaj prehojena leta in s skromno
priprošnjo za v naprej. V prijetnem razpoloženju se je uradna slovesnost zaklju-
čila pred šmarsko mežnarijo, marsikje se je nadaljevala še popoldan v krogu do-
mačih, zagotovo pa se bo praznovanje zakonske ljubezni in njen čar nadaljeval
tudi v letih, ki prihajajo. Življenjske zgodbe so različne, a iz vsake zgodbe lahko
mlajši zakonci, pa tudi samski kaj dobrega izluščimo in se naučimo.

Občina Šmartno pri Litiji, 
Javni zavod Bogenšperk,

Knjižnica Litija Šmartno in
Zveza kulturnih društev Šmartno

vas vabijo na

PRIREDITEV
OB DNEVU

DRŽAVNOSTI
Šmartno pri Litiji, 

ploščad ob Kulturnem domu,
sreda, 24. junij 2015,

ob 20. uri.

V programu bodo sodelovala
domača kulturna društva.

Spoštovane, spoštovani!
Vsem občankam in občanom

čestitamo ob 24. obletnici neodvisne,
samostojne države Slovenije

in vam želimo prijetno praznovanje
25. junija, Dneva državnosti

OO SLS Šmartno pri Litiji

17. Zvonarijada v Šmartnem
Že vrsto let zapored se na Zvonarijadah srečujejo slovenski pevski zbori ki imajo v svojem
imenu besedo Zvon. Vsako leto se srečajo v drugem kraju. Letošnji gostitelji pa so bili člani
Pevskega društva Zvon – Šmartno pri Litiji. V soboto 16. maja, je bilo že tretje tovrstno sre-
čanje v 17 letnem obdobju v Šmartnem.

Najprej so  si gostje v popoldanskem času in v prijetnem druženju ogledali kul-
turne, in druge znamenitosti kraja in okolice, zvečer pa se predstavili še v kultur-
nem delu, tako kot se sami najbolje znajo – s pesmijo. Niti večera je spletala
Maja Toplak Primc. Dobrodošlico je zborom najprej zaželel domači župan g.
Rajko Meserko, ki je izpostavil svoj ponos na bogato šmarsko tradicijo petja, ter
dela in truda zborov, skupin in posameznikov, saj daje vsak na pevskem področ-
ju svoj pečat. Tudi ta večer je bil bogato zabeležen v glasbenem mozaiku našega
kraja. Soustvarjali so ga Šenčurski Zvon, Vokalna skupina Triglavski Zvonovi
(Dovje - Mojstrana), MePZ Zvon Muta, Moška Komorna zasedba Mengeški
Zvon, MePZ Šentviški Zvon (Lukovica), MePZ Savinjski Zvon iz Šempetra,
ter domači člani Pevskega Društva Zvon. Ljudske in preproste pesmi, nekatere
znane priredbe, in za vzorec tistih »ta razigranih« iz obdobja lepih Slovenskih
popevk je bilo slišati ta večer. Pod vodstvom domače zborovodkinje Marija
Celestina so vsi pevci skupaj zaključili prijeten pevski večer na odru s skupnima
pesmima: »Resje že cvete« in »Ko nam za praznik zapoje zvon.« Za glasbeno
spremljavo pa so poskrbeli domači mladi instrumentalisti. Preko dvesto nasto-
pajočih pevcev je dokazalo, s kakšnim veseljem ohranjajo izročila naših predni-
kov, pesmi predstavijo včasih precej »sodobni« publiki na izviren način; ob vsem
tem pa si upajo biti včasih tudi malce drugačni. Uroš Pušnik

Praznovanje smo pričeli s pohodom
po Valvasorjevi krožni poti, pod vod-
stvom dipl. zgodovinarja Jerneja
Kotarja, pridružil se nam je tudi avtor
poti gospod Jože Sinigoj. Trasa po-
hodniške poti se začne na gradu
Bogenšperk, pelje mimo Leskovice v
dolino Črnega Potoka, nadaljuje se do
ostalin gradu Slatna, nato pa popotni-
ke popelje nazaj do gradu
Bogenšperk. Ob poti je bilo poskr-
bljeno za osvežitev, posebej so se po-
trudili delavci iz Doma Tisje v
Črnem Potoku, ob poti je pohodnike
s stojnico pričakala gostilna Krznar,
gostoljubje pohodnikom je izkazala
tudi družina Verbajs, na gradu
Bogenšperk pa je pohodnike s toplo
malico postregla gostilna Maček.
Na gradu sta obiskovalce gostila Ana
Maksimila Valvasor in grajski hlapec

Jurij, ki sta, kot se za grajsko gospodo
spodobi, poskrbela za dobro razpolo-
ženje in pogostitev naših obiskoval-
cev. Skozi celotno popoldne so se šte-
vilni otroci (in odrasli) poizkusili v iz-
delovanju grafik in ročnih spretnostih
v ostalih grajskih ustvarjalnicah.
Grajsko praznovanje je bilo še toliko
slovesnejše, saj smo v grajsko zbirko
prejeli Studio Valvasoriano, zbornik
spremnih študij ob prvem integral-
nem prevodu Slave vojvodine
Kranjske v slovenski jezik in posebno
študijsko izdajo celotnega prevoda
Slave vojvodine Kranjske. Dan smo
na suhem, v zavetju grajskih zidov, za-
ključili z otroško predstavo.
Vsem, ki ste sodelovali pri organizaci-
ji in izpeljavi dogodka se lepo zahva-
ljujemo.

Joži Vovk

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Valvasorjev dan na gradu
Bogenšperk
Z zanimivim grajsko obarvanim dogajanjem smo na gradu Bogenšperk praznovali 374.
obletnico Valvasorjevega rojstva.

ABSOLVENTSKI KONCERT EVE OSTANEK Z GOSTI TOREK 9.6. 19.00 DVORANA GLASBENE ŠOLE

JAVNI ZAKLJUČNI NASTOP SREDA 10.6. 18.30 KULTURNI CENTER LITIJA

PLESNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO

DIY: VRTNO POHIŠTVO IZ PALET – Ustvarjalna delavnica ČETRTEK 11.6. 17.00 MC LITIJA

PREMIERA FILMA O ZGODOVINI ŠPORTA ČETRTEK 11.6. 19.00 KULTURNI CENTER LITIJA

PREDSTAVITEV KNJIGE ČETRTEK 11.6. 19.00 GRAD BOGENŠPERK

Zemljiški gospod J.V. Valvasor in njegov urbar

ŠPANSKA KUHINJA, KUHARSKA DELAVNICA PETEK 12.6. 18.00 MC LITIJA

LITIJSKI TEK SOBOTA 13.6. LITIJA

IZOBRAŽEVANJE ZA RAZVOJ PONEDELJE 15.6. 18.00 MC LITIJA

IZKUSTVENA DELAVNICA V OKVIRU ZAPOSLITVENE PISARNE

LIKOVNA RAZSTAVA - PRAZNIKU V POZDRAV PONEDELJEK 15.6. 18.00 OBČINA LITIJA

PREDAVANJE – DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO TOREK 16.6. 17.00 KNJIŽNICA LITIJA

OSREDNJAOBČINSKA PRIREDITEV občine Litija, TOREK 16.6. 20.00 KULTURNI CENTER LITIJA

OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI

DELAVNICA OI JSKD  KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA SREDA 17.6. 18.00 MEGLIČV ATELJE LILA

PIKNIK LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – FESTIVAL 52 PETEK 19.6. GRAD PONOVIČE

PIKNIK LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – FESTIVAL 52 SOBOTA 20.6. GRAD PONOVIČE

POLETNA MUZEJSKA NOČ SOBOTA 20.6. 18.00-24.00 MESTNI MUZEJ LITIJA 

FESTIVAL DRUŽIN in DRUŽINSKO POPOLDNE NEDELJA 21.6. 16.00 GRAD BOGENŠPERK

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI občine Šmartno SREDA 24.6. 20.00 KULTURNI DOM ŠMARTNO

22. POPOTOVANJE Z VALVAZORJEVO KONJENICO 25. - 28.6 8.00 GRAD BOGENŠPERK

GRAJSKA ZELIŠČARSKA DELAVNICA: LIPA NEDELJA 28.6. 15.00 GRAD BOGENŠPERK

VPIS V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV PONEDELJEK 29.6. 18.00 GRAD BOGENŠPERK

DAN SIVKE IN ODPRTIH VRAT pri Janezu Javorskemu SOBOTA 4.7. 10.00 JAVORJE

VALVASORJEVI GRAFIČNI DNEVI 5. - 10.7. 10.00 GRAD BOGENŠPERK

ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane in spoštovani,

bližina konca šolskega leta nas nav-
daja z mislijo, da se vendarle bližajo
dopustniški dnevi, ko si tako ali dru-
gače vzamemo kakšen trenutek več
za oddih.
Na občini verjetno  daljšega premora
v tem poletju ne bo, saj so pred nami
projekti, ki bodo pripomogli k temu,
da se občina loti dolgoročnega raz-
voja. Ob tem seveda (po)vabim vse,
ki imate ideje ali načrte, ki bi kakor-
koli pripomogli k našemu skupnemu
razvoju, da nam jih predstavite.
Morda lahko prav vaša ideja najde
mesto v skupni strategiji. Vesel sem,
da se z vašimi idejami že srečujem in
jih po svojih močeh tudi podpiram.
V juniju se tudi spominjamo dnevov,
ko si je naša država izborila samo-
stojnost in se tako umestila na zem-
ljevid držav sveta. Tu je priložnost,
da se zahvalim vsem, ki ste sodelova-
li in prispevali k udejanjanju te sto-
letne želje Slovencev. Na nas je, da te
ne zapravimo. 
Zato vsem želim prijetno praznova-
nje praznika državnosti. 
Hkrati pa nam vsem zaželim, da si
naberemo novih moči in v jeseni za-
čnemo še z večjim zanosom.

Rajko Meserko, župan



2 JUNIJ 2015 • ŠT. 5JAVNI ZAVODI, DRUŠTVA

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 - Junij 2015

V reviji Geologija so bili leta 2007 objavljeni izsledki raziskave vplivov rudarje-
nja in naravnih danosti na stanje obremenjenosti našega okolja. Članek je pro-
sto dostopen na internetu: ŠAJN R., GOSAR M.: Onesnaženost tal v okolici
Litije kot posledica rudarskih in metalurških dejavnosti ter naravnih danosti;
GEOLOGIJA 50/1, 131–145, Ljubljana 2007 - www.geologija-revija.si/doku-
ment.aspx?id=353. Vzorčenje je potekalo na 30 km2 in v dveh globinah – 0 do
5 cm in 15 do 30 cm. Raziskovalci so ugotovili, da je v zgornji plasti mejna vse-
bnost katerekoli od zakonsko obravnavanih težkih kovin presežena na 24 km2,
opozorilna na 20 km2, kritična pa na 1,6 km2. Obremenjenost spodnjega sloja
je manjša. Kritična vrednost je tista, pri kateri zaradi škodljivih učinkov na člo-
veka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih
prehrani ljudi ali živali. Opozorilna vrednost pomeni, da pri določenih vrstah
rabe tal obstaja verjetnost škodljivih učinkov na zdravje človeka ali okolja.
(Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi
v tleh, Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1).
Koliko nas morajo taki rezultati torej skrbeti? Nekateri raziskovalci so že ugota-
vljali, da vrtnine niso nujno obremenjene s težkimi kovinami sorazmerno z
onesnaženostjo zemlje. (Markelc I.: Vsebnost težkih kovin v vrtninah, pridela-
nih na vrtičkih občine Ljubljane. Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2008; Lobnik F. et al.: Vpliv
onesnaženosti tal na nekatere rastline na območju občine Celje, BF, KIBK,
ZZV, 1991). Treba je upoštevati več faktorjev, npr. kislost tal, organske snovi,
vrsto vrtnine … V vsakem primeru je dobro izbirati med vrtninami, ki sprejme-
jo manj težkih kovin. Najprimernejši so fižol, grah, paradižnik, paprika, sadje.
Sledijo zelje, koruza, brstični ohrovt, cvetača, zelena, jagodičevje. Na obremenje-
nih tleh je lahko še sprejemljivo gojiti tudi ohrovt, peso, redkvico, krompir, čebu-
lo, ogrščico. Veliko kovin pa sprejmejo solata, špinača, artičoke, endivija, kreša,
repa, korenje. V splošnem velja, da rastline bolj akumulirajo težke kovine v kore-
ninah, manj v steblih in še manj v plodovih in semenih. Upoštevati moramo še
težke kovine, ki na živila pridejo skupaj z zemljo, zato je natančno pranje zelo
pomembno. Seveda se je treba zavedati, da nekaj težkih kovin dobimo z vdiha-
vanjem prahu. Tudi izsledke o vsebnosti težkih kovin v podstrešnem prahu so
objavili v reviji Geologija: JEMEC M., ŠAJN R.: Geokemične raziskave tal in
podstrešnega prahu na območju Litije; GEOLOGIJA 50/2, 497–505,
Ljubljana 2007, http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=518
V tujini se s problemi okoljskih vplivov na zdravje človeka ukvarjajo specialisti
okoljske medicine. Ponekod se s težavami zaradi težkih kovin ukvarjajo tudi na-
turopati, specialisti ortomolekularne ali funkcionalne medicine. Kovine se nala-
gajo v tkivih, zato jih je težko dokazati, krvni testi za oceno kronične obreme-
njenosti niso primerni. Celo meritve v urinu po vezavi s kelatorjem ne pokažejo
nujno realnega stanja, še posebej ne pri ljudeh s poslabšano sposobnostjo raz-
strupljanja. Ki je lahko tudi posledica dolgoletne obremenitve s težkimi kovina-
mi. Znake previsoke obremenitve s težkimi kovinami je težko povezati in pre-
poznati. Svinec vpliva na živčni sistem, tvorbo krvnih celic, ledvica, jetra, srce in
ožilje. Posledice kronične izpostavljenost so lahko utrujenost, šibkost, bolečine v
sklepih, izguba apetita, sprememba okusa, glavoboli, nespečnost, razdražljivost,
spremembe osebnosti, povišan krvni pritisk. IARC (International Agency on
Research in Cancer) ga uvršča med verjetne dejavnike tveganja za rakave bole-
zni. Živo srebro povzroča motnje v hormonskem, gastrointestinalnem in živ-
čnem sistemu, akumulira se v ledvicah. Posledice kronične obremenitve so
lahko težave s koncentracijo, motnje spanja, kovinski okus v ustih, tremor, palpi-
tacije, kožni izpuščaji, kronična utrujenost.
Arzen se akumulira v laseh, nohtih, koži, ščitnici, kosteh in gastrointestinalnem
traktu. Je nevrotoksičen, kancerogen, povzroča težave s srčno žilnim sistemom,
jetri in ledvicami. Posledica preobremenjenosti so lahko šibkost mišic, bruhanje,
driska, dermatitis, anemija. 
Seveda prihaja tudi do razlik v absorpciji težkih kovin iz hrane zaradi drugih
snovi v njej in zaradi splošnega zdravstvenega stanja človeka, morebitnih kroni-
čnih obolenj, preskrbe s hormoni, nutrienti … Absorpcija svinca se recimo
močno poveča v primeru pomanjkanja železa, D vitamina, ščitničnih hormo-
nov.  Selen zmanjša toksičnost živega srebra. Vitamin C zmanjša absorpcijo
svinca, vitamin E preprečuje poškodbe membran eritrocitov. Z nekaterimi pre-
hranskimi dodatki se da izboljšati sposobnost razstrupljanja. Če je obremenitev
s težkimi kovinami večja, jih poskušajo odstraniti s kelatorji kot so EDTA,
DMSA, DMPS ...
Če je vaš vrt premajhen, da bi si pridelali vso zelenjavo, ki jo potrebujete, se spla-
ča pri izboru upoštevati kriterij manjše obremenitve s težkimi kovinami. Če vas
zanima, koliko je zemlja ali zelenjava iz vašega vrta resnično obremenjena, se
lahko odločite tudi za analizo. Obrnete se lahko na Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano. Da zmanjšate absorpcijo težkih kovin poskrbite za pri-
merno prehrano. Ne pozabite na rekreacijo. Potrudite se za pravočasno zdra-
vljenje, če že gre kaj narobe. Izogibajte se toksičnim obremenitvam povsod, kjer
se lahko. Na dim sem že opozorila, o kemikalijah, s katerimi smo tudi preobre-
menjeni, pa naslednjič. Vsekakor se ni treba preveč ustrašiti in vrtičkanja kar
opustiti. Zelenjava iz trgovskih centrov dostikrat že zgleda precej žalostno. Če
bi se poglobili še v vsebnost hranil, insekticidov, pesticidov, raznih detergentov s
katerimi trgovci čistijo police, ostankov hlapnih snovi, ki se širijo do njih iz so-
sednjih polic …, bi verjetno raje izbrali tisto, kar je vsaj sveže pri roki.

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

AKTUALNO

Onesnaženost tal s težkimi
kovinami v okolici Litije
Rudnik Sitarjevec je prenehal obratovati leta 1965, posledice delovanja pa lahko še vedno
zaznamo v obliki večje obremenjenosti tal s težkimi kovinami, predvsem s svincem, živim
srebrom in arzenom. Zelenjavo gojimo tudi na vrtovih v bližnji okolici, zato je dobro vedeti,
kako se da zmanjšati tveganje za poslabšanje zdravja oz. popraviti že narejeno škodo.

Korenine Društva kmetic Litija in Šmartno sega v leto 1976, ko je bil na pobu-
do takratne direktorice Kmetijske zadruge Litija Alenke Dientel  ustanovljen
aktiv kmečkih žena za področje celotnega območja zadruge. Društvo v sedanji
zasnovi deluje od leta 2002 in šteje 48 članic. Povezuje se v zvezo kmetic
Slovenije, ki ima 124 tovrstnih društev po vsej državi in združuje preko 9 tisoč
članic, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja, razvoja podeželja,
ohranjanja tradicionalnih običajev, varovanja okolja , varovanja naravne in kul-
turne dediščine. 

DRUŠTVO KMETIC LITIJA - ŠMARTNO

Ustvarjalnost kmetic
V avli Občine Litija je številne obiskovalce navduševala razstava ročnih del, ki so jo pripravile
zavzete članice društva kmetic Litija – Šmartno. Predstavile so pester izbor izdelkov  ročnih
del, ki jih ustvarjajo po napornih kmečkih in številnih drugih vsakodnevnih opravilih.
Prikazale so, da so mojstrice pletenja, kvačkanja, različnih tehnik vezenja, izdelovanja gu-
belinov, krašenja oblačil, kot tudi drugih novejših tehnik ročnih del. Pomladno cvetje, ki je
krasilo lepo razstavo je bilo prav tako delo ustvarjalnega navdiha ter neutrudnega in natan-
čnega dela pridnih rok kmetic iz našega okolja.

Tudi tokratna razstava je pokazala, da
članice litijsko-šmarskega društva
vzorno skrbijo za ohranjanje kulturne
dediščine ter se tega vse premalo za-
vedamo in tudi ne cenimo. Ko so v
60. letih prejšnjega stoletja iz šolskih
programov črtali pouk ročnih del je
za celoten narod nastala velika nepo-
pravljiva škoda. Slovenci bi bili lahko
prepoznavni v svetu tudi po izvirnem
krašenju naših domov s prekrasnimi
vezeninami, z lepim pohištvom,  ki
vsebuje narodni ornament, to ljudsko
umetnost našega naroda. Tako kot
ljudsko pesem bi morali v naših srcih
ohranjati tudi narodno ornamentiko. 
Otvoritve razstave so se udeležili  in
udeležence nagovorili - šmarski
župan Rajko Meserko, podžupanja li-
tijske občine Lijana Lovše in Marija
Zajc, ki je leta 2006 prejela naslov
Kmetica leta in je doslej edina pre-
jemnica prestižnega priznanja  iz ob-
močja litijske in šmarske občine.
Sedanja predsednica društva Janka
Menegalija je orisala zgodovinsko
pot društva in tudi njihovo medna-
rodno vpetost, Magda Breznikar pa je
poudarila dediščinsko vrednost veze-
nin in drugih ročnih del ter njihovo
vpetost v turizem.  Prijazen popol-
danski dogodek je obogatil tudi na-
stop učenke Lane Doblekar, ki je zai-
grala nekaj skladb na harmoniki. Vse
skupaj pa je prvič, in upam da ne zad-
njič, spretno povezovala diplomirana
antropologinja Renata Ceglar.

Magda Breznikar

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Zemljiški gospod J.V. Valovasor in
njegov urbar
V Arhivu Republike Slovenije hranijo originalni Valvasorjev lastnoročni urbar na podlagi ka-
terega je nastala znanstvena monografija, ki job odo premierno predstavili 11. junija na
gradu Bogenšperk. 

V uvod v knjigo o Janezu Vajkardu Valvasorju kot zemljiškem gospodu je
prof. dr. Boris Golec zapisal: »V življenjepisih in drugih obravnavah življenja

in dela Janeza Vajkarda Valvasorja
(1641– 1693) je ostalo precej splo-
šno obdelano eno ključnih vprašanj,
povezanih z materialno podlago za
njegove dosežke. To je vprašanje, na
kakšen način je kranjski polihistor
gospodaril na posesti zasavskih gra-
dov Bogenšperk, Lihtenberk in Črni
potok ter kakšen in kako uspešen je
bil kot zemljiški gospod. Gre za dve
desetletji od leta 1672 do 1692, ki
sta tudi Valvasorjevo najustvarjalnej-
še življenjsko obdobje, ko je njegov
rezidenčni grad Bogenšperk po be-
sedah Valvasorjevega nürnberškega
korektorja Erasmusa Franciscija za-
služil naziv »Parnas«.« Odgovor na
zastavljeno  vprašanje sedaj lahko
preberete v knjigi z naslovom
Zemljiški gospod Janez Vajkard
Valvasor in njegov urbar. Knjiga je
izšla v začetku meseca junija, v soza-
ložništvu Javnega zavoda
Bogenšperk in Arhiva Republike
Slovenije. Ob predstavitvi knjige, ki
bo v četrtek, 11. junija 2015, ob 19.
uri na gradu Bogenšperk bo njeno
vsebino predstavil avtor, profesor dr.
Boris Golec. Knjigo lahko  kupite v
grajski trgovinici. Vabljeni!

Joži Vovk

Smo že dvajsetletni "hrast", ki širi veje in korenine, da lahko kljubuje viharjem
današnjega časa. Mnogo je bilo že narejenega, doživetega, rečenega; nekaj
utrinkov smo si ogledali na dan obletnice ustanovitve stega 9. 1., ko smo med

SKAVTI

20 let stega Litija 1 - Pojoči volkovi
"Če v svojem življenju obupaš nad skromnim začetkom, se spomni, da je tudi hrast, tisto
veliko in močno drevo, začel kot majhen želod, ki je ležal na tleh."

Robert Baden-Powell

množico fotografij uzrli svoj obraz,
stare prijateljice in prijatelje ter se
spomnili dogodivščin...
Hvaležni smo našim vizionarskim
ustanoviteljem, ki so si upali začeti
(oz. ponovno nadaljevati) nekaj sve-
žega in aktualnega, predstaviti mla-
dini skavtstvo in njegove čare.
Vsako leto konec maja zaključimo
skavtsko leto s srečanjem vseh aktiv-
nih skavtinj in skavtov, letos pa smo
povabili tudi nekdanje. Skupaj smo
se podali na pot preživetja na
Sitarjevec, preizkusili v različnih iz-
zivih, igrali z različnimi družabnimi
igrami ter predvsem uživali. Obiskal
nas je tudi skavtski duh, ki je preveril
kako pristni skavti smo.

Več utrinkov o omenjenih dogodkih
in informacij o nas je na naši spletni
strani http://litija1.skavt.net/ in
Facebook-u pod imenom Skavtski
steg Litija 1.

Samo Škrabanja



JAVNI ZAVODI, DRUŠTVAJUNIJ 2015 • ŠT. 5 3

V mesecu maju potekajo še za-
dnja zaključna dela na kanali-
zacijskem sistemu v Šmartnem 
pri Litiji. 

Zgrajeni bodo še zadnji kra-
ki kanalizacijskega omrežja, 
dela v cestnem telesu regio-
nalne ceste pa so že v celoti 
zaključena. Sedaj je potrebno 
vsa zgrajena črpališča priklopiti 
na električno omrežje in zago-
toviti strojno opremo, kjer še ta 
ni vgrajena. 

Po ureditvi te opreme se bo 
začelo postopno priključevanje 
objektov na kanalizacijski sis-

tem z namenom, da se čim več 
odpadnih vod iz aglomeracije 
dovede na centralno čistilno 
napravo. Slednja že nekaj me-
secev poskusno obratuje. 

Na napravi se zagotavljajo 
osnovni pogoji in procesi, ki 
bodo omogočali ustrezno či-
ščenje odpadnih vod Šmar-
tnega pri Litiji in Litije. 

Z zaključkom del se bo na 
upravni enoti zaprosilo za iz-
dajo uporabnega dovoljenja 
za kanalizacijski sistem.

Več na: www.cista-sava.si.

Zaključek gradnje  
na kanalizacijskem sistemu

    

     
    

    
  

    
   

    
       

    
    

    
      

  

      
   

   

       
    

    
    

   

    
     

   
   

     

      
    

   
  

  

   
  

    

PGD VINARJEVEC

Gasilsko vozilo predano
svojemu namenu
V Vintarjevcu je bilo v soboto 23. maja, kljub deževnemu dopoldnevu nadvse slovesno.
Potekale so še zadnje priprave na uradni prevzem novega gasilskega avtomobila. Da je
sreča na strani hrabrih, vztrajnih in pogumnih se je izkazalo tik pred začetkom popoldan-
ske slovesnosti, ko je posijalo tudi sonce.

PGD Vintarjevec je bilo ustanovlje-
no leta 1987. Prvo rabljeno
Petrolovo vozilo so vaščani kupili in
ga tudi sami  predelali, prav tako pa
sta bila rabljena tudi naslednja dva,
katera so kupil od PGD Kostrevnica
in PGD Sava. Pred sedmimi leti so
izrazili željo po novem vozilu in po
temeljitem pogovoru z GZ in
Občino Šmartno so se odločili za
pričetek zbiranja sredstev. Odločili
so se, da bo glede na majhnost objek-
ta društva, na majhnost kraja, na raz-
pršenost zaselkov in hribovitega
okolja, najbolj uporabno manjše te-
rensko vozilo. V kratki predstavitvi
društva, njihovega dela in o poteku
nakupa, je predsednik PGD
Vintarjevec tov. Janez Simončič iz-

postavil tudi veliko veselje, ko kon-
čno v uporabo prevzemajo težko pri-
čakovano novo gasilsko vozilo Ford
Ranger GVGP-1. 
Slovesnost se je pričela z gasilsko pa-
rado domačih društev GZ Šmartno,
poleg domačinov in obiskovalcev pa
so se je udeležili tudi Šmarski župan
g. Rajko Meserko, predstavnik GZS
- Ljubljaske regije III tov. Slavko
Jalovec, predsednik GZ Šmartno
tov. Matjaž Borišek in poveljnik tov.
Klemen Repovž. S prisotnimi je ve-
selje ob novi pridobitvi v Vintarjevcu
delil tudi župan g. Meserko, ki je ga-
silcem zaželel, da ga uporabijo v in-
tervencijah čim manjkrat, a vedno
kar se da uspešno, obenem pa se je
zahvalil tudi svojemu predhodniku

g. Izlakarju za dobro in korektno so-
delovanje ter podpiranje plemenitih
idej. Enakih želja sta bila tudi tov.
Slavko Jalovec in tov. Matjaž
Borišek; tov. Jalovec je izpostavil
pomen tovarištva v gasilskih vrstah,
saj si sami med seboj, posebej še na
intervencijah, brezpogojno zaupajo,
obenem pa je poudaril, da je
Vintarjevec dokaz, da kraj kljub svoji
majhnosti in ob pravih odločitvah
lahko pride do takšne posodobitve.
Dobrim željam se je pridružil tudi
tov. Borišek, ki je položil na srca čla-
nov društva, naj se čim bolj izobra-
žujejo in urijo, saj bodo le tako lahko
trdno držali in vodili mlado društvo
naprej. S prošnjo k zavetniku gasil-
cev Sv. Florjanu, pa smo se v molitvi
in priprošnji za varstvo obrnili sku-
paj z šmarskim župnikom g.
Janezom Kvaternikom, ki je novo
vozilo tudi blagoslovil.
Brez izdatne pomoči GZ Šmartno
in Občine Šmartno, ter ostalih do-
natorjev, sponzorjev, prizadevnih
krajanov in posameznikov zagotovo
v kraju ne bi bilo takšne posodobi-
tve, zato so se jim predstavniki PGD
Vintarjevec zahvalili s podeljenimi
zahvalami in priznanji, predstavnik
GZS pa je podelil najzaslužnejšim
gasilcem za trud in požrtvovalnost
tudi gasilska odlikovanja. V kratkem
kulturnem programu so nastopili
Harmonikarski Orkester Bučar in
Pihalni Orkester Litija, Praznovanje
se je nadaljevalo z gasilsko veselico,
zagotovo pa slabše vreme ob tem
koncu tedna v Vintarjevcu ni skalilo
sreče in veselja. Naj novo vozilo
dobro služi, bo uspešno na interven-
cijah, katerih pa si želimo, da bi jih
bilo čim manj. Uroš Pušnik

IZ NAŠIH KRAJEV

Obnova kapelice na Račici
Pred osemnajstimi leti smo vaščani ob pogledu na razpadajočo vaško kapelico, kjer domu-
je naš zavetnik sveti Anton, sklenili, da jo obnovimo in ohranimo za poznejše rodove.
Obnovili smo ostrešje, namestila se je betonska plošča, izdelala so se nova vrata ter pre-
pleskala notranjost in zunanjost.

Vendar zob časa ter neugodni vremenski pogoji kapelici niso prizanesli in
tako se je pojavla potreba po vnovičnem obnavljanju. V letu 2010 smo kapeli-
co prepleskali, toda starost, katera se ocenjuje po ustnem izročilu in sami iz-
gradnji na okoli tristo let, je botrovala njeni temeljiti obnovi.Ob pridnih
rokah vaščanov se je z njihovimi materialnimi in denarnimi prispevki, smo v
letu 2014/15  namestil betonski obroč okoli temeljev kapelice, kateri so bili
postavljeni na golo zemljo, naredile so se nove betonske stopnice, namestile so
se keramične ploščice v kapelici, kakor tudi zunaj na stopnišču, uredila se je
sama okolica in za konec smo kapelico prepleskali v idilične barve, katere da-
jejo ton vasi Račica. Na veliko radost vaščanov Račica smo jo na veliko noč ob
žegnanju jedi, z blagoslovom župnika g.  Fračiška Jeranta, tudi blagoslovili.
Ob nekaj desetletnem pogledu nazaj, vidimo, da je odnos ljudi do sakralnih
objektov v naši in širši okolici, žal skrb zbujajoč. Nekateri se podirajo sami,
nekatere je izpodrinila cesta, spet nekateri samevajo zapuščeni od človeka, ki
mu ni mar za poznejše rodove.
Kapelica svetega Antona Padovanskega, bo tako po zaslugi vaščanov Račice,
še dolgo stala na razpotju iz smeri Velika Štanga, Koške Poljane, Račica.

Marjan Lukančič

Prosvetno društvo Šmartno vas vabi na festival »DRUŽINA POJE«
V nedeljo, 21.6.2015, ob 16.uri, na grad Bogenšperk.

Tradicionalno srečanje tudi letos
Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju s piknikom, v ŠRC Reka, kjer bo vsak lahko
našel nekaj zase. Piknik bo v nedeljo, 21. junija 2015, v športnorekreacijskem centru Reka.

Ves dan bodo vsem zainteresiranim na razpolago igrišča za ulično košarko,
odbojko na mivki, mini rokomet, namizni tenis, badminton in balinišče z
dvema stezama. Za otroke bodo na voljo otroška igrala, od 13. ure dalje pa
tudi veliko napihljivo igralo. Otroci, ki bodo želeli igrati nogomet, bodo imeli
priložnost ob 15. uri, ko bodo najprej imeli tekmo otroci, stari od 7 do 10 let,
takoj nato pa še otroci od 11. do 14. leta. Po tekmah manjših kategorij se bodo
začele zabavne športne igre, v katerih bodo lahko sodelovali vsi prisotni.
Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo ter za klopi in mize, zato vabljeni tudi
»gledalci in navijači«. V primeru, da nam uspe pripraviti še kakšno preseneče-
nje, pa vas bomo o tem obvestili preko društvene spletne strani ter facebooka.
Seveda pa je povpraševanje za najem ŠRC Reka v toplejšem obdobju leta zelo

veliko. Vse zainteresirane vabimo, da
si na naši spletni strani pravočasno
ogledate proste termine. Rezervacije
sprejema g. Edvard Izlakar na tel. št.
031 790 914. Zaradi velikosti in
opremljenosti prostora s sedmimi
igrišči ter otroškimi igrali je ŠRC
Reka primeren predvsem za večje
skupine (za piknike, obletnice, semi-
narje na prostem, praznovanja, fan-
tovščine, dekliščine, za srečanja ob
zaključku šolskega leta v naravi itd.).
Lahko pa izkoristite tudi popuste pri
najemu ŠRC Reka od ponedeljka do
četrtka. Več informacij www.srce-
me-povezuje.si/sddolina.

Tomaž Rozina

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Poletna muzejska noč
Poletna muzejska noč je tradicionalna skupna akcija odprtih vrat slovenskih muzejev,
stalnih zbirk in galerij. Letos se tej vseslovenski akciji pridružuje tudi stalna zbirka prodni-
kov iz reke Save, razstavljena v prostorih gasilskega doma na Bregu pri Litiji, ki jo upra-
vljava Društvo za razvoj podeželja LAZ.

Stalna zbirka prodnikov bo ta dan
odprta pozno v noč, vstop prost.
Razlog več za obisk bo tudi sprem-
ljajoč kulturni in zabavni program.
Na ta način želimo povečati prepo-
znavnost stalne zbirke savskih prod-
nikov ki je edinstvena v Evropi.

Dogodek je priložnost za spoznava-
nje tudi drugih zanimivosti vasi
Breg in Tenetiše. Društvo LAZ bo v
goste povabilo strokovnjake s po-
dročja geologije in zgodovine. Večer
bodo popestrile kulturne skupine s
petjem, igro itd. Zbirka savskih
prodnikov in področje geologije bo
prilagojeno predstavljeno tudi za
najmlajše, ki se bodo lahko vključili
v ustvarjalne delavnice. Tudi na so-
sednji Domačiji Paternoster bodo na
poletno muzejsko noč odprli svoja
vrata in sprejeli obiskovalce. 

Vabimo vas, da si v soboto, 20. junija,
ko bo pred nami najkrajša noč v letu,
vzamete čas in se udeležite prireditve
na Bregu pri Litiji, ki bo potekala od
18. do 24. ure.

Dogodek bo povezoval kulturo z
družabnim življenjem na vasi.
Več o programu na www.laz.si

Mojca Hauptman

Seveda nismo pozabili na vedra,
vodo in ostale pripomočke za varo-
vanje. Tako za vsak primer, če čudno
zapiha... Ko se je dodobra stemnilo
in nas je že opazovala navihana luna,
tako na skrivaj, občasno izza obla-
kov, smo prepustili najpridnejši pro-
stovoljki društva, da ga je prižgala.
Ob prijetni družbi se je kresovanje
zavleklo proti jutru. Ob odhodu po-
zdrav in obljuba, da se naslednje leto
ponovno srečamo, tudi ob kresu..

Janez Javorski

Kresovanje na
Javorju
Petnajstič zapored smo se člani ŠD Javor,
ki med drugim upravlja z Javorsko energij-
sko potjo, zbrali na predvečer prvega maja
pri Janezu Javorskemu in ob dobri volji po-
stavili kres.
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TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

Šmarski tamburaši ponovno zlati
Šmarski tamburaši so ponovno dosegli odličen uspeh in si priborili zlato priznanje. 35. sre-
čanje tamburašev in mandolinistov Slovenije 2015 se je odvijalo na štirih regijskih temat-
skih koncertih tekmovalnega značaja. Prvi se je zgodil na Goričkem, drugi na Ptuju, tretji
v Brežicah, zadnji pa v Šmartnem pri Litiji. Ta je potekal v soboto, 21. marca 2015 v
Kulturnem domu. Poleg domačega orkestra sta tekmovali še dve skupini iz Vipave,
Tamburaški orkester Vrhpolje in Senožeški tamburaški orkester. 

Tamburaški orkester Šmartno je pod taktirko dirigenta Štefana Vidica odi-
gral štiri skladbe iz filmske tematike – Filmski paradiž v melodijah. Prvo
skladbo z naslovom Speak softly je za tamburaški orkester priredil Črt Sojar
Voglar, njihova nekdanja umetniška vodja Helena Vidic pa se je podpisala
pod priredbe ostalih treh : And then I kissed him,  Misirlou in Gabriels oboe.
Strokovna komisija je po končanem koncertu razglasila rezultate in
Tamburaškemu orkestru Šmartno podelila zlato priznanje. To priznanje ga
uvršča na državno srečanje  orkestrov Slovenije, ki se ga bodo udeležile najbo-
lje ocenjene skupine posameznih regij.  Državno srečanje tamburaških in
mandolinskih skupin Slovenije bo potekalo v Tednu ljubiteljske kulture – v
nedeljo, 17. maja 2015 v Laškem. 
Šmarski tamburaši vabijo vse  prijatelje tamburaške glasbe na letni koncert, ki
bo v soboto, 15. aprila 2015 v Kulturnem domu Šmartno. Večer znanih melo-
dij bodo zaznamovale skladbe: Ne dirajte mi ravnicu, Zdaj igra naša muzika,
Da te mogu pismom zvati, Gozdovi v mesečini, Na Roblek, Na avtocesti, me-
lodije iz znanih filmov in še mnogo drugih. Njihovi gostje bodo pevci Okteta
Valvazor iz Litije. Vabljeni, vstop je prost.

Marinka Pivk

V mesecu aprilu so skupaj s številnimi kulturnimi skupinami in izvajalci sode-
lovali na dobrodelnem koncertu za družino, ki jo je prizadel požar.
18. aprila so spremljali člane Folklorne skupine Javorje, ki so praznovali 35 let
delovanja. Še posebno aktivni so bili tamburaši v tednu kulture, ki se je odvijal
med 11. in 17. majem.  Stanovalcem Doma Tisje so 16. maja popestrili sobot-
no dopoldne.  Ob zvokih tamburic so skupaj  z njimi zapeli znane slovenske
ljudske pesmi  ter z veseljem prisluhnili tudi drugim melodijam, ki so jih po-
peljale izven meja naše domovine.
Istega dne v popoldanskem času so sodelovali na regijskem srečanju odraslih
folklornih skupin pred šmarsko osnovno šolo, kjer so se odvijali tudi drugi
kulturni dogodki. Z zanimanjem in navdušenjem so jih poslušali in se ob nji-
hovih zvokih tudi zavrteli. 
Vrhunec tedna kulture pa je bilo zanje prav gotovo 35. srečanje tamburašev in
mandolinistov Slovenije, ki se je zgodilo 17. maja v Laškem. Tam se je zbral
cvet slovenskega tamburaštva. Šmarski tamburaši so pod vodstvom Štefana
Vidica znova dokazali, da sodijo v sam državni vrh. Na klavirju jih je pri posa-
meznih skladbah spremljala pianistka Urška Vidic. Če tega dogodka niste
uspeli poslušati v živo, si boste posnetke z državne revije lahko ogledali na slo-
venski televiziji.

Marinka Pivk

TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

Pomladno raspoloženi tamburaši
Šmarski tamburaši so v soboto, 11. 4. 2015, v Kulturnem domu Šmartno pod taktirko Šte-
fana Vidica  izvedli letni koncert . Izvedbo koncerta sta  popestrila solistka na flavti  Nika
Pavlič in baritonist  Darko Vidic.  V goste so povabili Oktet Valvasor s harmonikarjem
Markom Krebsem. Poslušalci so uživali v pestrem izboru skladb in skupnem muziciranju
nastopajočih glasbenikov.

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Svoji na svojem
5. maja, nam je svojo novo pesniško zbirko Svoji na svojem predstavil Jože Sevljak.

V juliju in avgustu bosta obe knjižnici odprti po poletnem urniku. V juliju in
avgustu bodo v Knjižnici Litija ob sredah počitniške delavnice, potekale bodo
od 10. do 12. ure. Na treh bo sodeloval Jan Lajovic, ki bo z otroki posadil rast-
line, skozi poletje pa bodo opazovali, kaj se z njimi dogaja. Na vsakem sreča-
nju bodo po začetni pravljici sledili ustvarjalnice, zabavne igre, ogledi filmov
in podobno. Knjižnica poskrbi za kratkočasenje tudi med počitnicami!

Alekandra Mavretič

ZZB za vrednote NOB je podelila
priznanja učencem za literarni nate-
čaj, ki so ga razpisali pri zvezi.
V kulturnem programu je s harmo-
niko sodeloval Matjaž Hostnik.
Prireditev je obiskal tudi akademski
kipar, Zlato Rudolf, ki je ilustriral že
več Sevljakovih zbirk. Pesniška zbir-
ka Svoji na svojem je na voljo v pro-
storih zveze borcev v Litiji.
V galeriji knjižnice je bila na ogled
razstava Spominska obeležja NOB v
naši okolici, ki jo je pripravila Sonja
Perme. 

Aleksandra Mavretič

Makedonski večer s Sonjo Dolžan
20. maja smo se v Knjižnici Litija srečali z odlično prevajalko iz južno slovanskih jezikov,
Sonjo Dolžan iz Litije. Razpeta med Litijo in Skopjem je pripovedovala o svoji poklicni poti
prevajalke, profesorice na dveh gimnazijah, skorajšnje doktorandke iz makedonščine.

Obiskovalci so spoznali bolj znane makedonske pisatelje, tu izstopa izjemno
nadarjeni Goce Smilevski, ki je za roman Sestra Sigmunda Freuda prejel tudi
nagrado Evropske unije. Z Verico Sandevsko sta s projekcijo predstavili naj-
večje turistične bisere in kulinariko. Obiskovalci so lahko poskusili baklavo,
slane rogljičke, makedonski ajvar in sir.  Makedonci so prav s pomočjo Sonje
Dolžan dobili prevod Alamuta in še druga dela slovenskih avtorjev, kot zad-
njo še razprodano knjigo Andreja Blatnika, Spremeni me. Veselimo se novih
prevodov in tudi srečanj s Sonjo Dolžan!

Internet in zloraba mladostnikov?
Zakaj že?
Knjižnica Litija se je v okviru dni vseživljenjskega učenja odločila za izvedbo predavanja o
nevarnostih in pasteh, ki s spleta prežijo na mlade uporabnike računalnikov. K sodelova-
nju smo povabili višjega kriminalista specialista Klemna Repovša, ki ima s problematiko
zelo veliko izkušenj. Pripravil nam je predavanje, ki nas je presenetilo, šokiralo, presunilo.

Predstavil nam je delovanje krimina-
listov na področju mladoletnikov in
se nato osredotočil na njihov stik z
internetom, ki je večinoma brez pra-
vega nadzora in varovanja. To spret-
no izkoriščajo odrasli, včasih pa tudi
mladostniki oz. vrstniki. Verjetno bi

mislili, da v Slovenskem prostoru ta
problematika še ni preteča – a inter-
net je brez meja … domišljija in
sprevrženost ljudi pa tudi. Pričako-
vali smo, da bo tema zanimiva za
starše, vzgojitelje, učitelje – torej vse,
ki imamo, vzgajamo in skrbimo za

Majice za bralno značko 2014/15
V Knjižnici Litija smo zbrali  podatke o številu mladih bralcev, ki so letos uspešno zaključili
branje za bralno značko. V vrtcih je cicibralno značko uspešno opravilo 231 malčkov, v os-
novnih šolah obeh občin pa 1145 učencev. Motivi so že narisani, ilustrator Gabrijel
Vrhovec se je v svet branja in knjige podal s hudomušnimi karikaturami.

Knjižnica je za pomoč zaprosila donatorje: prejeli smo malo manj sredstev,
kot smo upali, vendar bo naš projekt podprla Občina Šmartno pri Litiji, zato
ga bomo lahko realizirali. Konec maja so se majice natisnile, v juniju se bodo
razdelile šolam in vrtcem. Vsem mladim bralcem in njihovim mentorjem če-
stitke, vsem sponzorjem pa HVALA za pomoč, saj bralnih majčk brez njih ne
bi nosili. Jeseni pa na svidenje, v novi bralni sezoni!

Poletavci, poletni bralci
Tudi letos smo se v Knjižnici Litija pridružili projektu Poletavci, poletni bralci. Že četrtič
bodo mladi bralci med počitnicami brali, 30 dni, po pol ure na dan. Lani se je številka
povzpela na 72, letos pričakujemo višjo številko, v Sloveniji pa je bilo kar 1250 Poletavcev
med 7 in 12 letom.

Nad projektom bdi Mestna knjižnica Ljubljana, ki je lani k projektu povabila
knjižnice v krajih Vrhnika, Logatec, Medvode, Litija, Dol pri Ljubljani,
Radovljica, letos pa se je pridružila še knjižnica v Ribnici. Letošnje zloženke
bodo na voljo v obeh knjižnicah, tudi v šolskih in na spletni stranih Knjižnice
Litija. Glavna nagrada bodo rolke, ki jih podarja Hervis, vsak bralec bo dobil
majico in seveda spretnost odličnega branja, kar pa je največ vredno. 

otroke. Poleg zaposlenih knjižničar-
jev, ki že imamo slabe izkušnje z zlo-
rabo javnih računalnikov, je na pre-
davanje prišla le ENA obiskovalka.
Žal nam je, da izvrstna predstavitev
ni dosegla večjega števila ljudi …
Morala bi jih!  Žal nam je, da se nas
tako malo zaveda preteče nevarnosti,
ki pritajeno ždi za vabljivim sijem
računalniškega ekrana… 

Naivni smo celo odrasli, naši otroci
pa so le otroci. Klemnu Repovšu se
zahvaljujemo za njegov čas in izred-
no dober namen na predstavitvi; že-
limo mu uspešno delo in poslanstvo.

Andreja Štuhec

Poletni delovni čas
in ustvarjalne delavnice
V juliju in avgustu bosta obe knjižnici odprti po poletnem urniku.

IZ UREDNIŠTVA

Trudili smo se,
uspelo nam je
bodo z nasmehom na ustnicah “zma-
govalne besede” vseh tistih izbranih,
katerim je uspel trud in neprekrita
želja po uresničitvi (kot urednik in iz-
dajatelj upam vsaj začasne a povsem
nepotrebne) ukinitve izhajanja časo-
pisa Martinov glas.
Žal je drage bralke in bralci, sedaj
pred vami zadnja številka našega ča-
sopisa. Z županom in občinskimi
svetniki občine Šmartno pri Litiji
nisem - nismo uspeli najti skupnega
jezika po nadaljevanju izhajanja
Martinovega glasu v obliki in na
način kakršnega ste bili bralci, sode-
lavci in dopisniki vajeni iz preteklih
let. Bodoči namen župana in občin-
skih svetnikov, kateri naj bi tvorili nov
uredniški odbor, je izdajati nov medij,
pod drugim imenom, v drugačni
obliki in v drugačni kontinuiteti izha-
janja. Kakor vem enkrat na dva mese-
ca... O ažurnosti objav prispevkov,
razpisov in najrazličnejših obvestil ob
tem podatku iz vljudnosti ne bom
sodil a vsekakor si utemeljeno lahko
mislim svoje, verjetno enako, kakor si
bo mislil še marsikdo med nami.

Ob tej priložnosti bi se iskreno za-
hvalil vsem, kateri ste v teh letih z va-
šimi prispevki soustvarjali naš časopis
Martinov glas. Brez vas bi nam bilo
težje, bralke in bralci pa bi izvedeli
veliko manj. Hvala!

J. Vozel,
odgovorni urednik  
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Zgodilo se je …
V aprilu in maju  smo imeli tri rekreacijske pohode v bližnjo okolico, in sicer
po Lušni poti do Jazbin, čez Sela na Bogenšperk in Slatna – Zagorica –
Šmartno.
Sredi maja smo organizirali prvi letošnji popoldanski izlet na Dolenjsko, na
katerem nas je bilo 26. Najprej smo obiskali trgovino Sitik v stiškem
samostanu, nato pa smo nadaljevali pot skozi Muljavo in Zagradec do Fužine,
kjer smo se ustavili v Štupnikovem mlinu in nakupili  različne mlevske
izdelke. Nato smo se napotili proti Žužemberku, kjer smo se zapeljali do
cerkve in si jo ogledali, nato pa smo se povzpeli še na Cvibelj, kjer je spomenik
žrtvam  Suhe  krajine v drugi svetovni vojni. Ko smo se v gostišču pri
žužemberskem gradu  odžejali, smo se vračali in obiskali še Zabukovčevo
domačijo na Krki, kjer se ukvarjajo s predelavo mleka in mlečnih izdelkov.
Prijazna gospodinja nam je pripravila  degustacijo mlečnih jedi, nato pa smo
jih lahko tudi kupili. Največ povpraševanja je bilo po siru in skuti, pa tudi po
raznih jogurtih. Domov smo se vrnili v večernih urah.
V torek, 19. maja, je Društvo upokojencev Litija  organiziralo prijateljsko
balinarsko srečanje v Litiji, kjer sta sodelovali  društvi iz Jevnice  in Litije, naše
društvo pa je zastopala le ženska ekipa. Zvečer istega dne pa si je  26
ljubiteljev  gledališke umetnosti ogledalo v Mestnem gledališču ljubljanskem
musical »Lizistrata«.
Napovedujemo...
Celodnevni izlet v novomeško okolico z vožnjo po Krki bomo izvedli prvi
četrtek v juliju, teden dni pozneje pa bo piknik na vrtu  gostilne Maček.
V drugi polovici meseca bomo obiskali poletno gledališče Studenec, kjer si
bomo ogledali komedijo »Kralj gora in ljudomrznik«. Če bo dovolj prijav,
bomo še v juliju organizirali pohod po Vorančevi poti na Koroškem.
V avgustu nas čaka še en piknik, in sicer pod kozolcem gostilne Rozi v Jelši, v
četrtek, 20 avgusta pa vas vabimo na celodnevni izlet na Plitvička jezera.

Boris Žužek

Aktivnosti društva upokojencev

www.knjiznica-litija.si

V 81. letu nas je zapustila
naša draga mami, babica in prababica

MARIJA SMREKAR
(9.4.1935 - 11.5.2015)

rojena Sirk, iz Preske nad Kostrevnico 27

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti na Libergi, izrekli sožalje, prinesli cvetje in sveče
ter darovali za svete maše. Hvaležni smo za skrb in nego, ki jo je mami nudila patronažna sestra Tina,

zahvaljujemo se osebju Doma Tisje, dr. Marku Kolšku, sosedom Poglajenovim in Černetovim
ter teti Mimi in Vanji. Hvala tudi župniku g. Janezu Kvaterniku za občuten obred,

pevcem Mlade Lipe za ganljivo zapete pesmi in pogrebni službi KSP Litija za spoštljivo izpeljan pogreb.
Vsem, tudi sorodnikom, še enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

Nič ni minljivo,
dokler ostajajo spomini.

V 94. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta

ALOJZIJA MOŽINA
(14.6.1921 - 24.5.2015)

Višnji Grm 5, Šmartno pri Litiji
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, za izrečena sožalja,

darovano cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala g. Jožetu Hauptmanu za lepo
opravljen cerkveni pogreb. Hvala pogrebnemu zavodu Perpar in pevcem iz Šentvida.

Iskrena hvala vsem.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Življenje celo si garala,
vse za dom in zemljo dala.

Le sledi ostale so povsod,
od dela pridnih tvojih rok.

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil
mož, oče in sin

IGOR SORŠAK
(1958 - 2015)

iz Šmartna pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo članicam in članom Košarkarskega kluba Litija,
županu in občinskemu svetu občine Šmartno pri Litiji, Joži Ocepek in Mirku Kaplji za ganljiva poslovilna
govora, osebju Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana, ZZB NOV Litija - Šmartno,

OZVVS Litija - Šmartno, OO SD Litija - Šmartno, KSP Litija in pevcem, sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem ter članom Košarkarskega kluba Rudar iz Trbovelj.

Vsem iskrena hvala za besede sožalja in tolažbe ter pomoč v težkih trenutkih.

Žena Vlasta, hči Maša, sin Davor in mama Ana

ZAHVALA

DOM TISJE

10 let Eqalina - mednarodno
srečanje E-qalin ustanov na Dunaju
Eqalin je sistem upravljanja s kakovostjo oziroma doseganje poslovne odličnosti izvajal-
cev na področju socialnega varstva –  v  Sloveniji na področju storitev  institucionalnega
varstva, storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo in varstveno-delovni centri. V osta-
lih evropskih državah pa se ta sistem uporablja trenutno le na področju institucionalnega
varstva. Začetki Eqalin standarda kakovosti na področju socialnega varstva segajo v leto
2004, ko se je pričel model Eqalina izvajati v  okviru sklada  Evropske unije Leonardo da
Vinci (2004-2007).

Sistem  vključuje vse strukture in
procese , ki potekajo v posamezni or-
ganizaciji, hkrati pa ocenjuje tudi re-
zultate, ki jih dosegajo ustanove.
Kakovost se presoja s pomočjo sa-
moocenjevanja. V skupine za kako-
vost in skupino za razvoj, ki delujejo
tudi v našem domu, so vključeni tako
stanovalci, zaposleni ter  svojci.  V
Domu Tisje smo pričeli s postopki
uvajanja standarda kakovosti v letu
2010 in ga po certifikacijski presoji,
ki je potekala v oktobru 2014 s strani
certifikacijskega podjetja Bureau
Veritas, tudi pridobili. Dom Tisje je
pridobil certifikat kakovosti kot peti
dom v Sloveniji, na kar smo v domu
zelo ponosni.
Letos je sredi  marca na Dunaju po-
tekalo  10.  jubilejno, mednarodno
srečanje ustanov, ki uvajamo model
Eqalin , z naslovom »Evropska
zgodba o uspehu«. 
Prvi dan je bila v dunajskem
Collosseumu slavnostna prireditev,
ki so se jo udeležili ministri s po-
dročja socialnega varstva iz Avstrije,
Slovenije, Luksemburga ter pred-
stavniki iz Bruslja. Slovenijo je za-
stopala ministrica za delo družino in
socialne zadeve, gospa Dr.  Anja
Kopač Mrak.  Slavnostna govornica
je bila direktorica Eqalina, gospa
Mag.  Adelheid Bruckmuller iz
Avstrije. 
V delavnicah, ki so potekale nasled-
nji dan, smo delali v skupinah in
sicer na področju  kakovosti  načrto-
vanja in krmiljenja s kazalniki rezul-
tatov  ter kakovosti življenja na vseh
področjih (strukture in procesi).
Udeleženci smo predlagali številne
predloge za  lažje upravljanje s stan-
dardom,  posebno pozornost smo
posvetili tudi izvajanju zunanje  pre-
soje pri Eqalin.

Ena izmed misli, ki se je porodila
predavateljem, ki so obogatili posa-
mezno razpravo je, da je doživljanje
kakovosti vedno subjektivno!  Kaj je
za posameznega izmed  nas kako-
vost?   Vsak izmed nas bi si na to
vprašanje različno odgovoril .
Odgovori bi nas lahko tudi zmedli v
naših prepričanjih in znanjih.
Stari ljudje si niso med seboj enaki,
prav tako kot si nismo enaki pred-
stavniki mlajših generacij. K ljudem
ne moremo pristopati  vedno na
enak način,  temveč moramo upošte-
vati biografijo (življenjsko zgodbo)
človeka, ki nam jo sam zaupa!
Preživete travme ali skrita hrepene-
nja je pogosto težko zaupati celo
svojim najbližjim. Pri samem mode-
lu Eqalina se moramo vedno vpraša-
ti, kaj delamo bolje, kaj s pomočjo
standarda kakovosti  spremenimo v
našem domu na boljše? 

Eden izmed ciljev kakovosti  je tudi
dodati življenje letom!  Osmisliti bi-
vanje in predvsem dati ljudem mož-
nost vpliva na svoje življenje!
V družbi je starost pogosto predsta-
vljena negativno. … Vendar pa imajo
prav  stari ljudje  priložnost, da lahko
svoje bogate izkušnje, znanje in mo-
drost posredujejo mlajšim generaci-
jam.  V svoji knjigi Smiselnice
(1994) je logoterapevtka Lukasova
zapisala:« Mladost ima veliko pred-
nosti pred starostjo. V sebi skriva se-
menje svoje prihodnosti. Enega pa
nima nikoli: pospravljene letine do-
zorelega človeškega življenja.

Leonida Razpotnik,
univ. dipl. soc. delavka In memoriam

IGOR  SORŠAK
(1958-2015)

Drugo nedeljo v mesecu aprilu, je umrl dolgoletni košarkar in član KK
Litija Igor Soršak.

Skoraj vse življenje je preživel v Šmartnem pri Litiji, natančneje v predelu
imenovanem Ustje. Po končani srednji lesni tehnični šoli se je zaposlil v
Lesni industriji Litija, v kateri je delal več kot trideset let. Sodelavci so
mu zaupali, saj so ga izbrali tudi za predsednika sindikata. Bil je aktiven
na številnih področjih, med drugim je bil na lanskih lokalnih volitvah že
drugič izvoljen za člana Občinskega sveta občine Šmartno.

Poznan je bil kot človek, ki je vedno jasno in glasno povedal svoje mnenje.
Za nekatere je bil včasih malce svojeglav, vendar vedno vedre narave in
optimist, predvsem pa pošten in trdnih principov. Ogromno mu je
pomenila družina, žena Vlasta, hči Maša in sin Davor. 

Bogato košarkarsko kariero je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
začel v pionirskih vrstah košarkarskega  kluba, ter nato nadaljeval kot
mladinec in se zaradi velikega talenta in odličnih iger hitro uvrstil v
člansko ekipo. Krajši čas je nastopal tudi za KK Rudar iz Trbovelj, potem
pa se je kot igralec vrnil v litijski klub in po prenehanju igranja ves čas
aktivno deloval v klubu. Vse do lanske sezone, ko mu je zdravje to še
dopuščalo, je opravljal tudi funkcijo uradnega predstavnika članske ekipe
kluba.

Šorak ali krajše Šok, kot smo ga klicali, je bil izjemen prijatelj in velik
borec, a je kljub na daleč znani nepopustljivosti, žal izgubil svojo zadnjo
tekmo. 
Pogrešali bomo njegovo vedrino, smeh in zagnanost, ter ga resnično
ohranili v trajnem spominu.

Članice in člani Košarkarskega kluba Litija 

V teh dneh, pred natanko 120-leti se
je Slavjansko društvo iz Sankt
Peterburga odločilo, da natisne pet
slovansko-ruskih in rusko-slovan-
skih slovarjev: bolgarsko-ruski,
srbsko-ruski, slovensko-ruski,
rusko-slovenski in slovaško-ruski
slovar s slovnicami jezikov. Za sesta-
vo slovensko-ruskega in rusko-slo-
venskega slovarja bil predlagan naš
rojak Martin Matvejevič Hostnik (v
Sloveniji bolj poznan z imenom
Davorin), ki je bil tedaj profesor kla-
sičnih jezikov na gimnaziji v mestu
Rylsk.
Odločitev  najbrž ni bila lahka, saj je
šlo za zahtevno in obsežno delo -
ustvarjanje prvih dvojezičnih slovar-
jev, poleg tega je  imel Hostnik ta-
krat že družino s štirimi mladoletni-
mi otroki, naslednje leto se družina
poveča še za enega otroka , ves čas pa
je opravljal  tudi odgovorno  službo
na gimnaziji. Toda že v mesecu dni ,
4. junija 1895 je Hostnik v pismu
Slavljanskemu društvu med drugim
sporočil: »Čast mi je sporočiti svoj
pristanek na vse pogoje, ki ste mi jih
predložili… Zastavil bom vse svoje
moči in vse svoje znanje, da opravi-
čim zaupanje, s katerim me je poča-
stil svet društva in se brez odloga lo-
tevam dela.«  Hostnik pa ni bil le
slovaropisec, sestavil je tudi slovnici
obeh jezikov, ruskega in slovenskega
ter sam opravljal tudi vso logistiko,
ki je bila izjemno zahtevna, saj ni
bilo lahko najti tiskarne, ki bi imela
takšno količino tiskarskih črk v svin-
cu, kot  ga je bilo treba zagotoviti za
oba slovarja. Poleg tega je Hostnik
sam pisal prispevke o nastajanju
obeh slovarjev za objavo v slovenskih
in ruskih medijih in opravljal ostalo
promocijo. Za današnje razmere po-
vsem nepredstavljivo!
Še pred koncem leta 1897 že izide v
daljni Gorici prvi rusko-slovenski
slovar s slovnico ruskega jezika,
Hostnik pa se takoj loti ustvarjanja
slovensko-ruskega slovarja, ki izide
že leta 1901 z obsežno slovnico slo-
venskega jezika, za katero prejme
tudi nagrado Ruske akademije zna-
nosti. Med pisanjem slovarjev doleti
Hostnika leta 1899 huda osebna ne-
sreča. Umrla mu je žena in ob vsem
delu je moral prevzeti še vso skrb  za
5 mladoletnih otrok. Tedaj mu je ne-
precenljivo pomoč pri skrbi otrok iz-
kazal  brat pokojne žene, pravoslavni
duhovnik, velik človekoljub, ustano-
vitelj Marfo-Marijinskega samosta-
na Mitrofan Crebrjanskij, tako da
Hostniku ni bilo treba opustiti  slo-
varopisnega ustvarjanja, niti prekini-
ti profesorskega dela na gimnaziji.
Hostnikov zet je bil leta 2000 pro-
glašen za mučenca-svetnika ruske
pravoslavne cerkve.

Veličasten jubilej začetka ustvarjanja
Hostnikovega slovaropisja, s katerem
so bili  postavljeni  trdni temelji slo-
vensko-ruskim kulturnim stikom in
afirmaciji slovenskega jezika v Rusiji,
bo počastilo  Ustvarjalno središče
Breznikar z izdajo ponatisa obeh
Hostnikovih slovarjev, rusko-sloven-
skega (1897) in slovensko-ruskega
(1901) s slovnicama obeh jezikov.
Pokličite na telefon 031 626 221.

Magda Breznikar

Veličasten
jubilej
Hostnikovega
ustvarjanja
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OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Maj v šoli
V maju so drugošolci obiskali ljubljanski živalski vrt.
Četrtošolci so si ogledali Slovenski šolski muzej v Ljubljani in se na delavnici,
pod vodstvom stroge učiteljice iz preteklosti, naučili prišiti gumb.
Petošolci so se peš odpravili na Bogenšperk, kjer so si ogledali notranjost
gradu. V maju so obiskali tudi podjetje Herz, kjer so jim prijazno pokazali
svojo biološko čistilno napravo, ki čisti sanitarno vodo, in kemično čistilno na-
pravo, ki čisti vodo iz proizvodnje. Šestošolci so v Arboretumu Volčji potok
poglabljali svoje znanje o rastlinah in rastlinskih organih. Osmošolci so na ek-
skurziji po dolini reke Drave spoznavali panonske pokrajine, obiskali Ptuj in
Ptujski grad, Dominkovo domačijo v Gorišnici in hidroelektrarno Fala.
Učenci od šestega do devetega razreda so izkoristili sončen majski dan za
športni dan, kjer so se pomerili v atletskih panogah. Športniki, predstavniki
šole, so se udeležili področnega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v
Hrastniku. Osvojili so 4 zlate, 9 srebrnih in 3 bronaste medalje. Čestitamo!
Vsi trije šolski zbori pod vodstvom mentoric gospe Selme Gradišek in gospe
Tjaše Mihelič so pripravili čudovit pomladni koncert v Kulturnem domu
Šmartno. Mladi planinci so pod vodstvom treh jamarjev in v spremstvu svojih
dveh mentoric raziskovali jamo Mačkovico v Lazah pri Logatcu. Na svojem
raziskovanju podzemnega sveta so plezali, se spuščali in plazili ter občudovali
mojstrovine narave. Učenci, ki obiskujejo program Zdrav življenjski slog, so se
zadnjo nedeljo v maju povzpeli na hrib Sv. Miklavž.
Učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta Poskusi v kemiji in Kemija v okolju so
obiskali Institut Jožef Štefan v Ljubljani. Tam so jim pokazali delavnico ste-
klopihaštva, kjer izdelujejo steklovino za znanstvene laboratorije, in  številne
poskuse s tekočim dušikom, kisikom, vodikom in helijem.
Dekleta, ki vadijo ritmično gimnastiko v ŠD Bleščica, so se udeležila tekmo-
vanja v kategoriji cicibank in s skupinsko vajo z obroči  dosegla 2. mesto. Če-
stitamo!
Slovenska filantropija je na prireditvi ob dnevu prostovoljstva, ki je bila
19.5.2015, v Škofji Loki, članom dobrodelnega krožka naše šole podelila
naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA. Iskrene čestitke!                                                                                                                                 

Vanja Adamlje

V ponedeljek, 13. 4. 2015, sem se
zgodaj zjutraj odpravila od doma. Ta
dan sem se namreč udeležila držav-
nega srečanja otroškega parlamenta,
ki je potekalo v našem glavnem
mestu. V Ljubljani smo se srečali še
z drugimi zasavskimi predstavniki in
se peš od kolodvora odpravili proti
parlamentu. Po pregledu z rentge-
nom smo odšli v veliko dvorano, kjer
smo zasedli svoje sedeže.
Sedela sem na stolu, ki drugače pri-
pada Janezu Janši, glede česar sem
imela mešane občutke. Pridružil se
nam je tudi predsednik države Borut
Pahor, ki mi je celo podal roko.
Najprej smo izvolili delovno pred-
sedstvo, katerega predsednik je bil
učenec Ciril Cerovšek iz Novega
mesta, nato pa smo se porazdelili po
skupinah. Sodelovala sem v skupini,
ki se je pogovarjala o poklicih pri-
hodnosti. Sledil je čas za odmor za
malico, nato pa smo z delom v sku-
pinah nadaljevali.
Ob dvanajstih smo začeli s plenar-
nim delom zasedanja, ki je bil v živo
predvajan na kanalu Slovenije 3.
Posnetek si lahko kdorkoli ogleda na
spletni strani tega programa.
Zaključili smo ob drugi uri. Nato
smo šli na ogled parlamenta, nazad-
nje pa še na kosilo. Nazaj v Šmartno
sem prispela ob pol petih.
Sodelovanje na nacionalnem otro-
škem parlamentu je bila res zanimi-
va izkušnja. Zapomnila sem si stole v
veliki dvorani ter rentgenski pregled.
Najbolj pa mi bo ostalo v spominu
to, da sem pred celo Slovenijo imela
priložnost izraziti svoje mnenje o
vseživljenjskem učenju.

Valentina Tomažič,
učenka 9. a

Člani dobrodelnega krožka OŠ Šmartno so za svoje dobrodelno udejstvova-
nje prejeli naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA. Krožek združuje 22 prostovolj-
cev, ki skozi vse šolsko leto ustvarjalno in aktivno prispevajo za lepši svet na
šoli in izven nje. Člani krožka se vsakih 14 dni se zberemo, vmesni čas pa je
namenjen obiskom starejših na domu, pomoči mlajšim učencem v podaljša-
nem bivanju ali drugemu dobremu delu. Preko leta izvajamo različne prosto-
voljske akcije, k sodelovanju pa povabimo ostale učence.
Letos smo zbirali modre srčke z lepimi mislimi za Učni sklad Nivee. Zbrali
smo preko  135000 srčkov. Ob zaključku akcije je šolo obiskala ekipa podjetja
Nivea z ambasadorjem akcije,  znanim komikom, Boštjanom Gorencem
Pižamo. Dobili smo priznanje za eno izmed najbolj srčnih šol v Sloveniji.
Po tem, ko nam je ga. Irena Štrus iz Azilnega doma v Ljubljani v okviru Noči

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Junaki našega časa
Slovenska filantropija je letos razpisala natečaj Junaki našega časa, s katerim želi vzpod-
buditi prostovoljstvo na šolah. Na prireditvi ob dnevu prostovoljstva, ki je bila 19. 5. 2015
v Škofji Loki, je šest šol prejelo priznanje za delo na področju prostovoljstva. Med njimi je
bila tudi naša šola.

knjige približala življenje beguncev,
smo se odločili, da zanje zbiramo ra-
bljene šolske potrebščine in igrače.
V okviru Dneva za spremembe smo
zbirali zamaške za štiriletnega dečka
s cerebralno paralizo.
Dvakrat na mesec smo člani krožka
obiskovali Dom Tisje. Obiski so bili
namenjeni skupnim akcijam ali pa le
preprostemu druženju med stano-
valci in učenci. Obeležili smo 5. de-
cember, mednarodni dan prostovolj-
cev. Narisali smo rokice, jih izrezali
in nanje napisali misli o prostovolj-
stvu. Skupaj s knjižnimi kazali smo
jih razdelili med glavnim odmorom,
v šolski avli pa smo prikazovali film
o prostovoljstvu. S pomočjo drugih
učencev smo pripravili stojnico na
Martinovem sejmu, izdelovali vo-
ščilnice in adventne venčke. Denar,
ki smo ga zbrali, smo namenili dru-
žinam v stiski, prizadetim v popla-
vah in Mali hiši za otroke. Med zim-
skimi počitnicami smo obiskali
Društvo Sonček v Ljubljani in ob
tem spoznavali, kaj je cerebralna pa-
raliza. Predstavili so nam center, po-
govarjali smo se z uporabniki, poka-
zali so nam delavnice in njihovo delo
ter izdelke. Skupaj smo zapeli pe-
smico in odigrali nekaj športnih iger.
Ustvarjali smo, pekli piškote, sufleje,
izdelovali plakate iskali ideje…
Prostovoljcem iskrena hvala za nji-
hovo plemenito delo in čestitke za
doseženo priznanje.

Vlasta Tacer

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Državno srečanje
otroškega
parlamenta -
moja izkušnja

V mesecu aprilu so nas pri urah obi-
skali trenerji Rokometnega društva
Šmartno in učencem prikazali tre-
ning rokometa mlajših selekcij. Bili
smo v gosteh pri Taekwondo klubu
Šmartno-Litija. V njihovih klubskih
prostorih so lahko učenci spoznavali
osnove borilnih športov. Med prvo-
majskimi počitnicami so učenci pla-
vali v bazenu in igrali nogomet v
športni dvorani. Maja smo rolali na
šolskem igrišču in odšli na pohod na
Sv. Miklavž skupaj z vodniki
Planinskega društva Litija. V juniju
nas čaka srečanje šol v programu
ZŽS v ŠRC Reka, udeležba na
Litijskem teku in izlet v Pustolovski
park Geoss. Cilji programa Zdrav
življenjski slog so spodbuditi osnov-
nošolske otroke k oblikovanju zdra-
vega življenjskega sloga s pomočjo
dodatne športne aktivnosti, zagoto-
viti zainteresiranim učence, 5 ur
športne aktivnosti na teden v sklopu
pouka in odpravljati posledice nega-

tivnih vplivov sodobnega načina ži-
vljenja (vadba za primerno telesno
držo, odpravljanje ploskosti stopal,
odpravljanje debelosti, razvoj splošne
vzdržljivosti). Za naslednje šolsko
leto bomo ponovno poizkušali pri-
dobiti sredstva iz Evropskega social-
nega sklada in Ministrstva za šolstvo
in šport za izvajanje programa
»Zdrav življenjski slog« pod strokov-
nim vodstvom. Zato bomo v mesecu
juniju na šoli že zbirali prijave zain-
teresiranih učencev za prihodnje šol-
sko leto. Podatke potrebujemo zaradi
prijave na razpis. Če bomo uspešni
na javnem razpisu za izbor izvajalcev
programa »Zdrav življenjski slog«
bodo zbrane prijave veljale za šolsko
leto 2015/2016 in bodo objavljene
na oglasni deski v prvih dneh novega
šolskega leta, ko bodo možne tudi
naknadne prijave. 

Vodja projekta: Anita Pevec Sivka,
prof. šp. vzg.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Zdrav življenski slog na OŠ Šmartno
Šolsko leto 2014/2015 se počasi približuje koncu z njim tudi tretje leto programa Zdrav ži-
vljenjski slog hkrati pa se že zbirajo prijave in pričenjajo priprave za naslednje šolsko leto.
V šolskem letu 2014/2015 je program Zdrav življenjski slog obiskovalo 200 učencev v 9
skupinah, 7 skupin smo oblikovali na matični šoli in po eno na podružničnih šolah Štan-
garske poljane in Velika Kostrevnica.

OSNOVNA ŠOLA LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Mesec maj v naši Osnovni šoli Litija
FACE NA PLESNEM POPOTOVANJU
Plesna skupina FACE se je v četrtek, 7.5.2015, predstavila na območni plesni
reviji Plesno popotovanje, ki je potekalo v Kulturnem centru Moste Španski
borci. Plesna skupina šteje 10 članov. Plešejo predvsem ustvarjalne plese in
tudi tokrat so gradivo za plesno miniaturo predlagali kar plesalci sami.
Poiskali so še glasbo, gibanje povezali v zgodbo in nastala je plesna zgodba
SENCE. Plesalci so s strani strokovne spremljevalke Petre Pikalo prejeli po-
hvale za svoj nastop. Čestitke vsem plesalcem!

Tjaša Dražumerič

REGIONALNA PLESNA REVIJA »PREPLESAVANJA«
V petek, 29. maja 2015, so se s plesno skupino Face odpravili v Zagorje, kjer
so se v Delavskem domu udeležili regionalne plesne revije Preplesavanja 2015
v organizaciji JSKD. Plesalci so se odlično odrezali, poželi veliko navdušenja
nad njihovim nastopom in prejeli srebrno priznanje. Ogledali so si tudi nasto-
pe ostalih skupin in se ob zaključku posladkali s trojanskimi krofi.

Tjaša Dražumerič

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ LITIJA »NA POTI DO SONCA V DEŽELO OTROK«
V sredo 3.6.2015 je na OŠ Litija potekala zaključna prireditev z naslovom Na
poti do sonca v deželo otrok. Starši in učenci, učitelji, mentorji različnih de-
javnosti in drugi gosti so do zadnjega kotička napolnili večnamensko dvorano
OŠ Litija. V pestrem in lepo pripravljenem kulturnem programu so videli
učence iz vseh vzgojno izobraževalnih obdobij in programov. Mentorji dejav-
nosti so pripravili stojnice, praktične predstavitve, izdelke in nastopili v
samem kulturnem programu. Predstavljenih je bilo 28 različnih dejavnosti. V
kulturnem programu je uvodoma spregovoril ravnatelj šole g. Peter Strle in
vse spodbudil k trudu za uspešno dokončanje letošnjega šolskega leta. Ob
koncu kulturnega dela so se najboljšim učencem OŠ Litija na področju znanja
zahvalili in jih nagradili za njihovo delo in trud. Prva mesta na državnih tek-
movanjih ter zlata in srebrna priznanja je osvojilo 9 učencev Podružnice s pri-
lagojenim programom ter 12 učencev rednega programa. Izpostavljene pa so
bile tudi nekatere skupine učencev: rokometna ekipa starejših deklic in plesna
skupina Face ter ekipe učencev, ki so sodelovale na natečaju pljučnih in aler-
gijskih bolnikov SLO. Čestitke vsem. Sledile so predstavitve najrazličnejših
krožkov in dejavnosti. Zaključek prireditve pa je bilo športno tekmovanje v
odbojki, ko so se pomerile ekipe učencev, učiteljev in staršev. 

Robert Farič
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Republiška revija baletnih šol
Baletni oddelek glasbene šole Litija – Šmartno se vsako leto že tradicionalno udeleži re-
publiške revije baletnih šol in društev, ki vsako leto poteka v drugem kraju. Organizator
DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije) se vedno zelo potrudi, da zadovolji  tako
gledalce kot udeležence, organizacija je res odlična in način, ko potujemo naokoli, je en-
kratna ideja širjenja ljubezni do baletne umetnosti.

Prvo, območno srečanje z naslovom PLESNI BAZAR je potekalo 17. aprila
2015 v Kulturnem centru Na stavbah v Litiji in na njem smo se predstavili z
dvema koreografijama (mlajša skupina:  Prepletanja, starejša skupina:
Skrivnostne sence spoznanja, koreografija in mentorstvo Žužana Bartha). Ker
je to na nek način izbirno tekmovanje, ima vsako območno srečanje svojega
selektorja, ki pa ima poleg izbiranja t.i. plesnih miniatur tudi nalogo svetovati
in pomagati mentorjem pri odpravljanju napak in izboljšavah. Nastopilo je
kar veliko skupin iz Litije in širše okolice, kar je pohvale vredno, saj je to znak,
da se pri nas veliko pleše. Po območnem srečanju se lahko udeležijo nasled-
njega nivoja, to je regijskega srečanja le izbrane miniature. Tokrat se je selek-
torica odločila iz res velike množice koreografij izbrati le 3, od tega obe naši in
plesno skupino Face iz OŠ Litija. Regijsko srečanje pod imenom PREPLE-
SAVANJA je potekalo v Zagorju ob Savi - KC Delavski dom, 29. maja 2015.
Tu so se vse, z različnih območnih srečanj izbrane skupine zopet morale do-
kazovati in odplesati najbolje kar se da. Skupine so si bile po starosti zelo ra-
zlične, od pripravnic preko srednješolcev do skupin s posebnimi potrebami (
litijske Face in ljubljansko društvo Barka), a je bilo ravno to za vse udeležence
zanimivo. Srečali so se plesalci iz Grosuplja, Ljubljane, Trbovelj, Vnanjih
Goric, Zagorja in Litije.Nastop plesalcev iz Litije je bil zelo uspešen, naša
glasbena šola pa se lahko po vrnitvi  pohvali s prejetim SREBRNIM PRI-
ZNANJEM, ki je vsem nastopajočim izredna spodbuda za nadaljnje uspešno
ustvarjanje na plesnem področju. Žužana Bartha

Prepotovali smo že celo Slovenijo od
Portoroža do Lendave. Letos je bila
revija devetič, tokrat smo bili na
skrajnem severozahodu, na
Jesenicah. Tega prestižnega srečanja
se je letos udeležilo  15 šol in društev
z 19. Koreografijami, kot poslastica
pa so se nazadnje predstavili še mladi
poklicni ustvarjalci, ki so se kot otro-
ci pred leti prvič predstavili ravno na
teh revijah. Naše plesalke in plesalec
(prav ste prebrali-plesalec) starejših

razredov so se letos predstavili z ro-
mantično koreografijo, ki je zahteva-
la izreden čut za glasbo in sposob-
nost interakcij z njo, poleg tega je
bila tudi tehnično in koreografsko
precej zahtevna (koreografija Žuža-
na Bartha). Naš Jurij Širok se je
uspešno spopadel z zahtevno vlogo
spremljevalca. Bučen aplavz na
koncu je bila nagrada za naš trud in
dober znak, da smo na pravi poti.

Žužana Bartha

GLASBENA ŠOLA

Plesna srečanja JSKD
Mladi plesalci sodobnega plesa GŠ Litija –Šmartno so se letos po nekaj letih premora
zopet udeležili plesnih revij, ki jih vsako leto organizira JSKD- in njihove območne enote.

Tako smo sezono letošnjih zunanjih
aktivnosti pričeli kar med krošnjami
dreves v adrenalinskem parku
Geoss, kjer se nas je zbralo dvajset
zabave in rekreacije željnih posa-
meznikov. Tako smo se po uspešno
opravljenih poligonih vsi utrujeni in
z nasmeški na obrazu strinjali, da bo
potrebno podoben izlet kaj kmalu
ponoviti. Kot vsi projekti, ki jih izva-
ja Kliše pa je bil tudi obisk
Pustolovskega parka denarnici prija-
zna zabava, saj so člani Klišeja na-
mesto 18€, za obisk odšteli le borih
5€. Vse o zabavi in energiji med
samim druženjem pove naslednja
fotografija.

Žiga Dolar

Ste kdaj razmišljali o predsodkih in
stereotipih, ki jih imate do drugih? 
Ali o tem, kako vas vidijo drugi?
Ste polni stereotipov o muslimanih in
Judih, priseljencih, duhovnikih, isto-
spolno usmerjenih, Romih ali invali-
dih? Ste pomislili, da je to zato, ker
do zdaj niste imeli prave priložnosti
govoriti z eno od naštetih oseb in
spoznati, kakšno je njeno ali njegovo
življenje v resnici?
Živa knjižnica deluje kot katerakoli
druga knjižnica: izposoja poteka za
določen čas, bralci in bralke pa si
lahko, potem ko knjigo preberejo in
jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. V
živi knjižnici so knjige ljudje, ki skozi
dialog z bralcem ali bralko odpirajo

KLIŠE - KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Klišejeva druženja na prostem
Končno se je tudi aprilsko vreme nekoliko umirilo in dnevi so sedaj že kar precej daljši kot
pred mesecem. Vse to daje članom Klišeja možnost, da se družimo in zabavamo tudi na
prostem.

KLIŠE - KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Predsodki in stereotipi
Ste kdaj razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki jih imate do drugih? 
Ali o tem, kako vas vidijo drugi?

vrata v lastne zgodbe in izkušnje.
Knjige – ljudje, so predstavniki in
predstavnice manjšine ali družbeno
ogrožene skupine, ki se sooča in bori s
predsodki in stereotipi in ki je druž-
beno diskriminirana, stigmatizirana
in/ali izolirana. Bralec ali bralka je
lahko kdorkoli, ki se je pripravljen/a
soočiti z lastnimi stereotipi in pred-
sodki in je pripravljen/a na izkušnjo.
Če ste se pripravljeni soočiti z lastni-
mi predsodki in se v živo srečati z
vašim stereotipom, vas vabimo, da se
včlanite v Živo knjižnico, kjer knjige
lahko govorijo. Litijska Živa knjižni-
ca odpira svoja vrata na Festivalu
F52, v soboto, 20.6., ob 13. uri. 

Maja Mojškerc

Tako se lahko posamezna srečanja
igrajo v nočnem času, saj so nekatera
Športna društva že poskrbela za raz-
svetljavo. Ostala pa se zelo trudijo
okoli  urejanja same travnate podlage
za igranje in objektov pri  igriščih.
Tudi v veteranski kategoriji, kjer liga
šteje 9 moštev gre pohvala prav
vsem, še posebej pa tistim, ki vztraja-
jo v tej kategoriji od samega začetka.
Tekmovanja so bilo skoraj do konca
negotova, predvsem v II. ligi, saj so
bile ekipe z vrha razpredelnice, kakor
tudi začelja, zelo izenačene.  
Vodje ekip z vodjo tekmovanja g.
Matjažem Aškercem sooblikujejo
ligo in vsako leto izberejo organiza-
torja tradicionalnega zaključnega
turnirja. Letos bo ta dogodek orga-
niziran v ŠRC Reka 12. in 13. 6.
2015.  ŠD Dolina ( Jablanica) in ŠD

Dole sta eni izmed desetih ekip, ki so
l. 1974 začele z igranjem rekreativ-
nega nogometa v občini Litija in
Šmartno, ki je bilo predhodnica da-
našnjega tekmovanja v  OLMN
Litija na travi ter se je ta tradicija
ohranila vse do danes. Omenjeni
ekipi pa sta poskrbeli, da so oziroma
v ligi še nastopajo tudi pripadnice
nežnejšega spola, kar je pohvale
vredno. Tako je za ŠD Dole v 80- tih
letih prejšnjega stoletja prva nasto-
pala Helena Anžič- poročena
Podlogar. Za njo Katarina Željko,
kasneje tudi igralka ŽNK Krka iz
Novega mesta. Omenjeno društvo
pa poleg nogometa skrbi tudi za pro-
mocijo smučanja, kjer je na zelo ure-
jenem smučišču, vsako leto več obi-
ska. Veseli nas tudi podatek, da NK
Dolino v tekmovanju OLMN Litija

OLMN Litija na travi
OLMN Litija na travi za sezono  2014/ 2015 je zaključena. Prvak lige je med  22 ekipami iz
štirih občin zasluženo  postalo moštvo Potepuhi SO ZL, čeprav so tudi ostale ekipe pokaza-
le velik napredek pri sami kvaliteti ekipe ter v organizacijskem pogledu nasploh.

na travi trenutno zastopa Ana Mele
igralka ŽNK Jevnica, mladinska re-
prezentantka Slovenije U19 in dija-
kinja Gimnazije Litija. To samo po-
trjuje dejstvo, da je tekmovanje
vsako leto bolj organizirano, tran-
sparentno in uveljavljeno pri vseh
Športnih društvih kakor tudi širše. 
Na koncu pa je potrebno omeniti še
administratorja uradne spletne stra-
ni OLMN Litija, g. Aleša Vozlja iz
ŠD Polšnik, ki poskrbi za  vsakolet-
no nadgradnjo in ažuriranje spletne
strani ( www. OLMN.si). 
Vabimo Vas, da vsi navijači ter sim-
patizerji ekip kakor tudi vsi ljubitelji
okroglega  usnja,  spremljate dogaja-
nja oziroma si srečanja tudi ogledate.

PS: Poleg zgoraj omenjenih dveh
Športnih društev, so l. 1974 začele z
igranjem rekreativnega nogometa v
občini Litija in Šmartno tudi na-
slednje ekipe: Sava, Šmartno,
Gabrovka, Polšnik, Ribče, Hotič,
Kostrevnica in Jevnica.

Mito Kos

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO

Letno poročilo društva
Mineva leto, kako hitro in zopet bomo napravili inventuro za preteklo leto ter si zastavili
cilje za leto, ki je pred nami.

Z aktivnostmi na področju kulture
smo meseca marca gostili gledališče
Vidovo iz Šentvida pri Stični, katero
se nam je predstavilo z veselo igro
«Strogo zaupno«. Nagrajeni so bili z
velikim obiskom. V istem mesecu
smo postavili na športnem parku
Komun otroška igrala z vsemi pripo-
močki.  Materinski dan so nam po-
pestrile vokalistke skupine Lipa iz
Litije ter tako polepšale dan vsem
materam in ženam v kulturnem
domu. Z duhovito igrico so svoj pri-
spevek doprinesli tudi šolarji po-
družnične šole Štangarske Poljane. 
Meseca aprila smo se pod vodsvom
Mirana Repiča udeležili akcije-
Očistimo Slovenijo. Konec aprila,
smo organizirali tradicionalno prvo-
majsko srečanje na športnem parku
Komun. V mesecu juniju so se nogo-
metaši na povabilo Športnega dru-
štva Sava udeležili nogometnega tur-
nirja, kjer so zasedli zlato sredino.
Ravno tako so se udeležili zaključne-
ga turnirja OLMN lige, in sicer obeh
lig, kjer je skupno sodelovalo 16
ekip. V istem mesecu je naše društvo
organiziralo zaključni turnir lige
OBRL v balinanju, kjer je sodelovalo
sedem ekip. Balinarji smo se na po-
vabilo udeležili tudi turnirja osmih
ekip v Zalogu kjer pa rezultat ni bil

nad pričakovanji. Na povabilo
Društva upokojencev Kamnik so se
balinarji udeležili njihovega turnirja
v balinanju. Meseca avgusta smo se
udeležili močnega turnirja v balina-
nju šestnajstih ekip v Ivančni Gorici,
kateri je potekal dva dni. Istega me-
seca smo bili povabljeni tudi na bali-
narski turnir v Topolščico. Da so
aktivni tudi nogometaši so pokazali
z organizacijo nogometnega turnirja
osmih ekip na Špotnem parku
Komun. V istem obdobju je potekal
še balinarski turnir  na Goliščah ter
Vaški balinarski turnir, kjer se je
zbralo kar osem ekip. Bilo je zaba-
vno, saj smo se družili, tekmovali in
hkrati kovali nove načrte. Mesec
september smo pričeli z balinarskim
turnirjem na Goliščah, kjer je sode-
lovalo osem ekip. V tem mesecu smo
organizirali močan Antonov balinar-
ski turnir osmih ekip. V septembru
smo tudi uradno otvorili balinišče s
streho, seveda tu ni izostal niti bla-
goslov gospoda župnika Jerant
Frančiška, za kar se mu v imenu dru-
štva prav lepo zahvaljujem. Ob pri-
sotnosti domačinov in ostalih gostov
sta bivši župan Milan Izlakar in
predsednik društva prestrigla trak in
od takrat naprej služi omenjeni ob-
jekt svojemu namenu. Oktobra smo

na povabilo Športnega društva
Golišče balinali na Kostanjevem
turnirju, istega meseca je KŠD orga-
niziralo balinarski turnir Prijateljstva
osmih ekip, kateri bo postal tradicio-
nalni. Nastopil je najlepši zimski
mesec december, kjer smo poskrbeli
za naše najmlajše, saj jih je obiskal
Dedek mraz, učenci podružnične
šole Štagarske Poljane pa so jim pri-
kazali igrico z naslovom Muca copa-
tarica.Organizirali smo tudi tradi-
cionalno novoletno srečanje  članov
društva in pa sevedatudi krajanov in
donatorjev,ki so kakor koli doprine-
sli našemu društvu. In še zadnje de-
janje v letu 2014, Božično-novoletni
turnir v balinanju, kjer nastopilo šest
ekip, kar je seveda češnja na torti.
Klub mrazu, saj je termometer kazal
minus dve stopinji, je tekmovanje
potekalo v vedrem in športnem
duhu. Mrazu smo se upirali s proti-
strupom-kuhanim vinom, toplo
enolončnico in pa seveda dvema
ognjema, ki sta vroče kljubovala
mrazu. Na povabilo nas je kljub
mrazu obiskal tudi novoizvoljeni
župan občine Šmartno, gospod
Rajko Meserko. Da v našem kraju
živimo pestro kulturno in športno
življenje, z veliko prjateljstva in spo-
štovanja ter napredka v infrastruktu-
ri, gre zahvala vsem članom društva,
domačinom, donatorjem in pa seve-
da vodstvu društva, brez katerega
verjetno ne bi bilo tako kot je sedaj.

Najlepša hvala!

Marjan Lukančič
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Teden pred tem so se igralci poslovi-
li od Dvorane Pungrt. Doma so
igrali proti RK Črnomelj. Gledalci
so v prvem polčasu videli veliko za-
detkov, saj nobena ekipa ni igrala
dobre obrambe, manjšo prednost pa
so si priborili domačini. V drugem
delu pa je domača ekipa začela igrati

bolje, v napadu bolj racionalno, ter
čvrsto v obrambi. Gostujočo ekipo je
z letimi zadetki »rešetal« Jaka Avsec,
ki je do 45. minute zadel trinajstkrat,
nakar mu je poškodba preprečila še
večjo številko, zelo dobro pa je branil
tudi Midhad Muratovič. Po rezulta-
tu 22:21 se je vodstvo povišalo na

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Šmarčani tik pod vrhom lige
V soboto, dne 16. maja 2015, je članska ekipa v Dobovi uspešno končala še eno sezono v
1.B državni rokometni ligi. Tekmovalni cilj je bil uresničen, saj je ekipa prvenstvo zaključi-
la na 3. mestu. 

V juniju, juliju in avgustu nudimo počitniško ali prostovoljno delo 16-40 ur tedensko.
Delo je odvisno od vremena in potreb. Med dela spadajo nabiranje in spoznavanje zelišč,

urejanje Javorske energijske poti in nasada sivke, ter njunih okolic, sušenje in predelava zelišč....
Nudimo povrnitev stroškov malice in prevoza, ter donacijo.

Delo je primerno za osebe nad šestnajst let, ker je tudi fizično.
Želimo osebo, ki ima rada naravo in zna ali pa se je pripravljena naučiti, da z njo živi.

Naj bo prijeten dan!

Informacije:
ŠD Javor, Sekcija za zelišča, Javorje 23, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 041 614 536

Tekmovalni del sezone je pri koncu, le najmlajše rokometašice se bodo udele-
žile še mednarodnega turnirja v mini rokometu v Zasavju. Po nekaj letih dela
predvsem z mlajšimi selekcijami je ŽRD Litija v tekmovalni sistem zopet

27:21, najvišje pa je znašalo 34:26,
nekaj minut pred koncem tekme.
Trener Jaka Keše je dal proti koncu
priložnost za igranje vsem igralcev.
Šmarska ekipa je tako z zmago
(35:29) potrdila 3. mesto. Domača
publika jih je pričakala na nogah ter
nagradila z bučnim aplavzoma!
V zadnjem krogu je ekipa Herz
Šmartna, kot smo že napisali, gosto-
vala v Dobovi, kjer je tekmo odlično
začela ter povedla s petimi zadetki.
Domačini so nato odigrali bolje, ter
do konca polčasa izid prevesili v
svojo korist. V drugem delu so vod-
stvo držali, oba trenerja pa sta pri-
ložnost namenila vsem igralcem.

Domačini so z zmago z rezultatom
36:27 potrdili 2. mesto in uvrstitev v
1. NLB Leasing ligo. Na koncu
tekme je sledila podelitev medalj za
2. mesto za domačine in za 3. mesto
za RD Herz Šmartno. Po tekmi so
domačini pripravili zabavno druže-
nje med igralci in navijači.
Zadnje dejanje sezone se je odvijalo
teden kasneje, ko je bila na vrsti tra-
dicionalna tekma med ekipo Vzhoda
in Zahoda. Tekma se je odvijala na
domačem parketu prvakov lige, RD
Koper 2013. Na tekmi sta sodelovala
tudi dva igralca RD Herz Šmartno
(Aljaž Sadar in Jaka Avsec) ter Jaka
Keše, ki je nastopal kot trener

Zahoda. Tekma je bila bolj sprošče-
ne in zabavne narave, na koncu pa je
bil izid »tradicionalno« izenačen.
V mesecu maju so zaključile s tek-
movanjem tudi vse mlajše selekcije.
Na finalnih turnirjih so sodelovale
tri ekipe. Najuspešnejši so bili mlajši
dečki A (2002), ki so v Hrpeljah os-
vojili odlično 7. mesto. Starejši dečki
A (2000) in kadeti (1998/1999) so
osvojili 16. in 15. mesto v Sloveniji. 
Hvala vsem bralcem Martinovega
Glasa za vašo podporo v sezoni
2014/2015, ter upamo, da bo podpo-
ra v naprej vsaj enaka ali še večja v
novih sezonah!

Aleš Hauptman

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Končana rokometna sezona 2014/15
V letošnji sezoni 2014/15 v društvu trenira in tekmuje čez 80 rokometašic. Dekleta se na
treningih, ki so prilagojeni njihovi starosti, seznanjajo z rokometno igro in jo nadgrajuje-
jo. Ker gre za kolektivni šport, se jim privzgaja tudi čut za medsebojno sodelovanje in
pomoč. Ob tem ne gre spregledati, da je ŽRD Litija eden redkih klubov v občinah Litija in
Šmartno pri Litiji, kamor se lahko dekleta vključijo v kolektivni šport. 

TEAKWONDO

Kadeti med elito, člani po planu
Člani TKD kluba Šmartno Litija so se v zasedbi najmlajših udeležili mednarodnega tekmova-
nja Susedgrad-Sokol pokal v Zagrebu, na katerem je merilo moči več kot 700 tekmovalcev.

V tehniki sta se v najmlajši kategoriji
KA-1, od 8-11 let, pomerila Jure
Virant in Maj Mohar. Jure je po
manjši napaki v konkurenci 13 tek-
movalcev za desetinko točke zgrešil
finale in zasedel 9. mesto, Maj pa se
je kot drugi najboljši prebil v finale.
Po manjši napaki je v finalu zasedel
odlično 3.mesto.
Glede na to, da so tekmovalci po ve-
čini vsaj dve leti starejši in atletsko
naprednejši. Tako je dosežek obeh
tekmovalcev zelo uspešen.
V članski kategoriji se je Rok Mohar,
ki je sicer po uradni dolžnosti nasto-
pal za Team Slovenija, bil ponovno
boljši od reprezentanta hrvaške in
zasluženo osvojil 1. mesto. Uspeh je
nadgradil še z nastopom v parih
(sinhroni nastop), kjer je skupaj z
Renato v finalu osvojil 1.mesto.
Tekmovanje je bilo tudi izborno za
hrvaško reprezentanco.
Za zaključek sezone nastopov najm-
lajših se je Maj udeležil še tekmova-

nja Karlovac open, 23.05.2015. Tudi
tega tekmovanja se je udeležila lepa
druščina 900 tekmovalcev iz 70 klu-
bov. V izbrani mednarodni družbi
kategorije kadeti KA-1 je brez težav
preskočil polfinale in v finalu potrdil
svoje kvalitete z odličnim 3. mestom. 
Za Roka je bilo tekmovanje prestiž-
nega pomena, saj se je v slovensko
srbskem finalu članov kategorije SA-
3 pomeril s selektorjem tehnične re-
prezentance. Rezultat se je obrnil se-
lektorju v prid, tako da je Rok vseeno
osvojil odlično 2.mesto. Bolj po-
membno od uvrstitve pa je, da je se-
lektor pohvalil napredek in da se je
razlika med njima zmanjšala.
Tekmovanje je bilo v sklopu priprav
na Evropsko prvenstvo, pred tem pa
člane reprezentance čaka še finalni
preizkus najboljših tehničarjev na
Odprtem prvenstvu Avstrije, sicer
turnirju A-ranga, v začetku junija.

Janja Repina

POČITNIŠKO DELO

za opravljanje tesarskih in krovskih del. 
Izkušnje zaželjene, niso pa pogoj. 
Za vse informacije o zaposlitvi  pokličite 
na telefon: 041 616 102 ali na
e-mail: ostresja@ostresja-bajc.si 

IZDELAVA OSTREŠIJ
Bajc Andrej s.p.
Brezovo 30
1274 Gabrovka

IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA 

vključilo člansko ekipo. Gre za zelo
mlado ekipo, ki je zadnjo letošnjo
tekmo odigrala 10. maja v športni
dvorani v Litiji z ŽRD  Škofja Loka.
Takrat so si priborile zmago in osvo-
jile končno 5. mesto na lestvici 1. B
Državne rokometne lige - ženske.
Delo v našem društvu ne zajema
samo treningov in tekmovanj, saj se
želimo čim bolje vključevati v okolje,
kjer delujemo. Tako smo kot skupina
sodelovali na pustnem karnevalu v
Litiji, zbirali star v  marcu Ob dnevu
za spremembe ter z Društvom Laz
izvedli majsko  prireditev Dan jagod
in špargljev na Bregu pri Litiji. Za
zaključek načrtujemo še piknik za
vse rokometašice, njihove starše in
člane društva.  
Leto bomo že drugič organizirali 4 -
dnevni rokometni tabor za najmlaj-
še, in sicer od 25. do 28. junija 2015
na Čatežu. Namenjen je vsem mlaj-
šim rokometašicam in rokometašem
(letnik 2003 in mlajši), tako članom
kot nečlanom ŽRD Litija.
Nastanitev bo v domu CŠOD Če-
belica. Prijave še sprejemamo.
Več informacij o taboru dobite na e-
naslovu: litija.zrd@gmail.com.

Marija Hameršak Lavrenčič

DRUŠTVO PROSTI ČAS

Bine Meke tretji na državnem
prvenstvu v Šmartnem
V Šmartnem pri Litiji je v soboto in nedeljo, 23. in 24. maja potekala prva tekma za drža-
vno prvenstvo v težavnosti za sezono 2015. V dveh dneh tekmovanja so se v smereh na
umetni steni v Športni dvorani Pungrt preizkusili tekmovalci vseh kategorij. Skupno jih je
nastopilo 190.

Od domačih plezalcev je najboljši rezultat dosegel Bine Meke, ki je v katego-
riji mlajših dečkov dosegel 3. mesto. Veronika Meke je v članskih kvalifikaci-
jah dosegla sedmi rezultat, kar je zadoščalo za uvrstitev v večerni finale, kjer je
žal naredila napako in tekmovanje končala na 9. mestu. V kategoriji članov je
tekmoval tudi Urh Tomažič in zasedel 19. mesto. Pri članicah je v kvalifikaci-
jah plezala še Kristina Rus in zasedla končno 14. mesto. Kristina je plezala
tudi v kategoriji kadetinj, kjer si je priborila 9. mesto. V kategoriji cicibanov si
je Gašper Hauptman priplezal 10. mesto, Žan Žak Eberlinc pa je bil v kate-
goriji mlajših dečkov 22. 
Vsi poznavalci športnega plezanja pa so bili v pričakovanju dvoboja med iz-
kušeno Mino Markovič in šestnajstletno Janjo Garnbret, ki je prvič tekmova-
la v članski konkurenci državnega prvenstva. Garnbretova je s prepričljivo

zmago ponovno dokazala, da gre za
izjemen talent. Tako je prekinila niz
neporaženosti Markovičeve, naše
najboljše tekmovalke zadnjih let, ki
je bila nazadnje druga v Tržiču okt-
obra 2012, vse od takrat pa je stala
na najvišji stopnički tekem za drža-
vno prvenstvo v težavnosti. Na tretje
mesto se je uvrstila Katja Kadič.
Pri moških je Domen Škofic s svojo
četrto zaporedno zmago v Šmart-
nem, da je trenutno najboljši sloven-
ski plezalec v težavnosti. Radovljičan
je v kvalifikacijah edini dosegel vrh
smeri, medtem ko je v finalu s pleza-
njem zaključil malo pod vrhom. Na
drugo mesto se je uvrstil Urban
Primožič, tretji pa je bil njegov klub-
ski kolega Martin Bergant, ki je bil
hkrati zmagovalec mladinske kate-
gorije. Pri mladinkah je bila najbolj-
ša Staša Gejo iz Srbije, največ točk
za točkovanje državnega prvenstva
pa je vknjižila Tjaša Kalan.
Poleg plezanja članov in članic so
plezali tudi tekmovalci nižjih staros-
tnih kategorij. Pri kadetih je zmagal
Miha Hajna, pri kadetinjah zmago-
valka članske tekme Janja Garnbret,
v kategoriji starejših dečkov oziroma
deklic pa sta bila najboljša Žiga Zajc
in Mia Krampl. V nedeljo so plezale
mlajše kategorije. V kategoriji mlaj-
ših dečkov je zmagal Andrej Polak,
pri mlajših deklicah je bila najboljša
Betka Debevec, med cicibani oziro-
ma cicibankami pa sta na najvišjo
stopničko stopila Tim korošec in
Liza Novak.
Sponzorji in podporniki tekmova-
nja: Občina Šmartno, Cerkovnik
d.o.o., Jernej d.o.o, Trgograd d.o.o.,
Jub d.d., The North Face,
Annapurna, Gornik.si in Sidarta.

Jernej Peterlin

Bine Meke med plezanjem

Članice ŽRD Litija


