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Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU APRILU2013KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU APRILU 2013

Uredništvo Martinov glas, Kidričeva1, 1270 Litija, telefon: (01) 899 02 82   GSM: 040 996 404

e- naslov: martinov.glas@siol.com

Stojnica vse zastonj SOBOTA 11.5. 14.00 – 20.00 MC Litija

Koncert ob župnijskem dnevu SOBOTA 11.5. 19.30 Cerkev sv. Nikolaja Litija

JE PESEM V SRCIH PETEK 10.5. 20.00 Kulturni dom Šmartno

območna revija odraslih pevskih zborov

Teden VŽU: 13. -19.5., oz. do 30.6.

Približevanja z D. Đuričem in B. Štrumbljem TOREK 14.5. 19.00 Kulturni center Litija

Kino Kokošnjak: Ogled športno-dokumentarnega filma SREDA 15.5. 18.00 MC Litija

Potopis: Slovenska planinska pot, Pia Peršič SREDA 15.5. 19.00 Knjižnica Litija

Ustvarjalna delavnica presenečenja ČETRTEK 16.5. 17.00 MC Litija

(po izboru obiskovalcev dnevnega centra)

Dan za spremembe: PETEK 17.5. 19.00 MC Litija

Otvoritev razstave fotografij o prostovoljstvu, Nejc Požun

Zaključna otroška matineja: Gusar Berto , Sten Vilar SOBOTA 18.5. 10.00

Kulturni center Litija

Portugalsko - slovenska kuharija SOBOTA 18.5. 17.00 MC Litija

15. srečanje zasavsko posavskih NEDELJA 19.5. 15:00 GEOSS v Spodnji Slivni

upokojenskih pevskih zborov

Novi mediji za VSE generacije, PONEDELJEK 20.5. 18.00 MC Litija

medgeneracijska delavnica o uporabi novih medijev

Ura pravljic TOREK 21. 5. 18.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic ČETRTEK 23. 5. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Socialni položaj mladih - javna tribuna o raziskavi ČETRTEK 23.5. 18.00 MC Litija

Ura pravljic ČETRTEK 23. 5. 18.00 Knjižnica Šmartno

Zaključni koncert PETEK 24.5. 18.30 Kulturni center Litija

orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno 

MAJ MLADOSTI SOBOTA 25.5. 20.00 Dvorišče MC Litija

srečanje rock in drugih alternativnih glasbenih skupin

Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER  LITIJA, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, mateja.sladicvozelj@siol.net, 041-992-143

Kakršnokoli dotikanje, premikanje ali celo prilaščanje mladičev je prepovedano
z zakonom, za kršenje prepovedi pa je posamezniku v skladu z zakonom od div-
jadi in lovstvu zagrožena globa v višini 420 do 1200 evrov. Ob morebitni najdbi
mladiča katere koli divje živali se ga ne dotikajte, da se ne bo navzel vonja po
človeku, ki odbija njegovo mater, kar povzroči, da ga trajno zapusti in je tako
obsojen na propad, pri določenih vrstah (kot je na primer divji prašič) pa je za-
radi možnosti napada samice takšno početje lahko celo smrtno nevarno. Pustite
ga v naravi, njegova mama mu bo najbolje pomagala. Če ste prepričani, da je
mladič zapuščen ali če je celo poškodovan, se ga kljub temu ne dotikajte, pač pa
obvestite lovce, ki bodo poskrbeli za strokoven odlov mladiča, ki ga lahko izvede
le pooblaščena ustanova oz. usposobljena oseba. Podobno kot za srnjad in divje
prašiče velja tudi za ostalo divjad ter za ogrožene prosto živeče živalske vrste.

mag. Jernej Marolt
komisija za odlikovanja in dopisništvo LD Litija

LOVCI PROSIMO IN OPOZARJAMO - DOTIKANJE MLADIČEV DIVJADI JE PREPOVEDANO

Ne dotikajte se me, moja mama ni
daleč
Meseca maja je čas, ko divjad polega mladiče. Za ljudi so ponavadi najbolj ljubki in pomoči
potrebni na videz zapuščeni mladički srnjadi, ki jih najdemo v času prve košnje ob gozdnem
robu v travi. Mladič srnjadi prvih nekaj dni nima značilnega vonja, ki bi izdajal njegovo pri-
sotnost plenilcem, zato je naravno obrambno vedenje samice, da se ob pojavu nevarnosti
čimbolj vidno umakne in zapusti mladiča v travi, hkrati pa z umikom zmede plenilca ter ga
zvabi stran od mladička.

NOVA PRIDOBITEV NA PODROČJU PROMOCIJE TURIZMA

Turistična točka Srca Slovenije
V starem mestnem jedru Litije, na Valvazorjevem trgu 10, je sredi aprila vrata odprla prva
Turistična točka Srca Slovenije. Namenjena je informiranju obiskovalcev in promociji lokal-
nih ponudnikov, pa tudi turističnih atrakcij širšega območja Srce Slovenije.

Na novi turistični točki bodo obiskovalcem na voljo kolesarski vodiči, zgibanke
o postajališčih za avtodome in ostali promocijski materiali, v posebnem doma-
čem kotičku pa tudi lokalni produkti z območja. Občina Litija je zagotovila
prostorske pogoje za točko, delovala pa bo v okviru Razvojnega centra Srca
Slovenije, ki je pridobil tudi evropska sredstva za njeno vzpostavitev. Razvojni
center Srca Slovenije bo v sodelovanju s ponudniki tudi v prihodnje razvijal in
nadgrajeval inovativne turistične zgodbe in produkte, ki temeljijo predvsem na
doživljajskem turizmu in prireditvah. V soboto, 25. maja 2013, se bo odvijala
prireditev S kolesom po Srcu Slovenije, s startom v Litiji pri Tenis klubu AS. S
tem se bo pričela kolesarska sezona, ki bo po 32 kolesarskih poteh po območju
Srce Slovenije potekala celo poletje, za družinske, rekreativne, gorske in cestne
kolesarje. Od 24. do 26. maja bo po območju potekala spomladanska 3-dnevna
avtodomarska karavana s kolesarjenjem, pohodništvom in kulinaričnimi doži-
vetji. Občina Litija v sodelovanju s fakulteto Turistica in Institutom Jožefa Šte-
fana razvija tudi aplikacijo za mobilne telefone, ki bo turistom kjerkoli omogo-
čila dostop do turističnih informacij na območju Srce Slovenije. V načrtu je tudi
izvedba natečaja za turistični spominek.
Odpiralni čas Turistične točke v Litiji:
• Sreda: 10h - 17h, • Četrtek: 10h - 15h, • Petek: 10h - 15h, • Sobota: 9h - 12h

Ana Savšek

CESTNO KOLESARJENJE Trasa: Litija - Šmartno pri Litiji – Bogenšperk
– Temenica – dolina reke Temenice – Trebnje – Mirna – Šentrupert – Ogled
dežele kozolcev, prvi muzej na prostem s kozolci  – Mirna – Tihaboj –
Gabrovka – Cerovica, kjer bo potekala golažijada – Litija (88,3 km)

SPOZNAVANJE NAŠIH KRAJEV NA REKREATIVEN NAČIN

Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije
V soboto, 25. maja 2013, bo potekal Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije, s startom v Litiji.
S tem se bo pričela kolesarska sezona, ki bo po 32 kolesarskih poteh po območju poteka-
la celo poletje. Kolesarjenje bo organizirano po treh različnih poteh in se zaključilo z go-
lažijado v Cerovici.

GORSKOKO LESARJENJE
Trasa: Litija – Gradiške Laze –
Gradišče pri Litiji – Spodnji Mamolj –
Dolgo Brdo – Velika Preska – dolina
reke Sopote – Valvazorjev lovski dvorec
na Zavrhu – Dole pri Litiji – Suha dole
– Selce – Ogled spala Bena – Hude
Ravne – Bistrica – Čeplje – Velika
Goba – Javorje – Cerovica, kjer bo po-
tekala golažijada  - Litija (54,4 km)
DRUŽINSKO KOLESARJENJE
Trasa: Litija – Gradiške Laze – Zg.
Jablanica – Cerovica – Velika Preska,
ogled Centra za zunanjo ureditev in
delavnica obdelave lesa in kmečke igre
za otroke - spust v Cerovico, kjer bo
potekala golažijada - Litija (34,6 km).
Več informacij: www.srce-slovenije.si
Organizator prireditve je Razvojni
center Srca Slovenije s partnerji. 

Prijave: turizem.litija@razvoj.si
ali 059 9405 03 (Mojca Hauptman)

Ana Savšek

Simptomi so popolnoma enaki,
tako da je iskati pomoč pri zdravni-
ku izredno tvegana zadeva, saj le-ta
lahko bolezni zamenja,  posledice
pa so lahko zelo hude. Še sreča, da
so tudi taki državljani, ki teh bole-
zni nimajo. Ob široki razpravi s po-
slušalci radia, so se kresala mnenja:
eni na strani lenobe,  drugi pa zopet
za utrujenost. Tudi sam sem bil ob
poslušanju oddaje brez pravih za-
ključkov. Takrat sem se spomnil,
kdo so mogoče tisti, ki teh bolezni
nimajo. Na občinski stavbi je bilo v
zadnjem tednu aprila ukradeno, od-
tujeno  ali izposojeno  del bakrenih
žlebov,  le od državljanov, ki so to
storili,  ne vemo naslova. Vemo  le
to, da ti gospodje prav gotovo niso
imeli ne spomladanske utrujenosti
ne lenobe, ker če bi bolehali za ka-
tero teh bolezni , bi jih roka pravice
že prijela. V maju vam želim obilno
rast v vrtu in pazite, tudi v vaš vrt
lahko pride nekdo, ki spomladan-
skih bolezni nima.

Vaš župan
Milan Izlakar

ŽUPANOV KOTIČEK

Pomladna
utrujenost
ali lenoba
Z naslovnimi besedami se je radio Slovenija
1 lotil tematike, ki v spomladanskem času
muči večino državljanov. Povezovalec se je
obregnil  zlasti v to, kako ugotoviti katera
vrsta bolezni nas je okužila.

Foto: J. Marolt
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2013 (Uradni list RS, št. 106/2012) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za

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

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev
za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2013

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospo-
darstva za leto 2013 v okvirni višini do 18.000 EUR iz proračunske postavke 11214209
»Finančne pomoči kmetijstvu«.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in 

izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvod
njo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.

- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.

- nakup in postavitev mrež proti toči.
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za 

dobro počutje živali.

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

4. OMEJITVE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2013, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podat-
ke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; 

v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

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

naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v 

primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva 
davčni zavezanec,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 

ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma 

sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in vete
rinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh 
zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
pri tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih.

7. FINANČNE DOLOČBE 
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki

oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izva-
jajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost 
pomoči lahko poveča za 10%;

• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo.

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

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno
pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012)
in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji

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

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2013

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013, so v okviru postavke 11224209 »Podeželska združenja",
zagotovljena sredstva  v višini do 7.000 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2013.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2013.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
− sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
− sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot tretjina registriranih članov društva z območja občine Šmartno pri Litiji
− sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Šmartno pri Litiji in je v interesu Občine Šmartno pri 

Litiji.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma
ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec za
DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
− Dokazilo o registraciji društva
− Seznam članov društva iz občine Šmartno pri Litiji
− Poročilo o delu v preteklem letu
− Letni finančno ovrednoten program dela
− Izjava o točnosti navedenih podatkov
− Izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, 

če pa je, navede vir in višino sredstev.

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

6. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
DELOVANJE DRUŠTEV 2013", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

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

Datum: 23.4.2013
Številka: 321-01/2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.  Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev.  Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.

10. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu. Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se
pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo
"NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2013", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji.

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

Datum: 23.4.2013
Številka: 321-01/2013 Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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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
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Naklada: 1700 izvodov 

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2013 (Uradni list RS, št. 106/2012) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za

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

Javni razpis
za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore za leto 2013

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013, so v okviru proračunske postavke 11214209
»Finančne pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v višini do 5.000 EUR za sofinanciranje
zagotavljanja tehnične podpore.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja
znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičen-
cem pogodbo o pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov. 
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke - naziv in
sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke. 
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
− dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca,
− letni finančno ovrednoten program, 
− izjavo o točnosti navedenih podatkov,
− reference o izvajanju programa,
− izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.
4. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno
pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev pro-
računskih sredstev. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
5. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem razpisu. 
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno
po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na
prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA PODPORA
2013", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
6. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-
litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Datum: 23.4.2013
Številka: 321-01/2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem prostih  neprofitnih  stanovanj v lasti občine:

- ZAVRSTNIK 76, ID 1847-1371-2, stanovanje št. 2, v izmeri 40,77 m2
- ZAVRSTNIK 77, ID 1847-1372-1, stanovanje št. 1, v izmeri 40,37 m2
- ZAVRSTNIK 79, ID 1847-1372-3, stanovanje št. 3, v izmeri 50,36 m2

- ZAVRSTNIK 80, ID 1847-1378-4, stanovanje št. 4, v skupni izmeri 62,17 m2
- morebitna druga (vključena tudi pridobljena razpolagalna pravica Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije) sproščena ali pridobljena neprofitna stanovanja v letu 2013.

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del te objave in vse
druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na spletni strani občine
www.smartno-litija.si in na spletni strani podjetja KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si, vsak
delovni dan od objave tega razpisa in sicer med 8. in 15. uro, razen v sredo med 8. in 17.uro ter v
petek med 8. do 13.uro. Dodatne informacije in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na
Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01/89 62 770 ali na KSP Litija
d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija na  tel. 01/89 00 016.
Interesenti za najem  neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi
prilogami do ponedeljka, 27. maja 2013, na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270
Litija. Na kuverti mora biti napis: „ Občina Šmartno - Za stanovanjsko komisijo; razpis za odda-
jo neprofitnih stanovanj v najem “.

Šmartno pri Litiji, dne 22.4.2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Letno poročilo skladnosti pitne
vode za javne vodovode
v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012, 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, ugotovljeni v okviru
notranjega nadzora.

V občini Šmartno pri Litiji je bilo v letu 2012 osem javnih vodovodov, s kateri-
mi je upravljala občina Šmartno pri Litiji v okviru režijskega obrata in posame-
zni vodovodni odbori (Cerovica-Selšek, Vintarjevec-vas): vodovod Cerovica –
Selšek, vodovod  Gradiške Laze - Spodnja Jablanica, vodovod Podroje -
Grilovec, vodovod Kostrevnica - Obla Gorica, vodovod Leskovica – Vrata, vo-
dovod Račica - Velika Štanga, vodovod Štangarske Poljane (ki oskrbuje
Podružnično osnovno šolo Štangarske Poljane) in vodovod Vintarjevec-vas.
Skupno oskrbujejo 1577 prebivalcev naše občine (29 %).
Za vzdrževalna dela na vodovodih v upravljanju režijskega obrata občine je po
pogodbi skrbelo podjetje Trgograd d.o.o. 
V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji
nadzor na osnovah HACCP sistema. Notranji (zdravstveni) nadzor na teh vo-
dovodih je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (v nadaljevanju
ZZVNM), s katerim je imela občina Šmartno pri Litiji sklenjeno letno pogod-
bo. V sklopu notranjega nadzora je bil tudi redni odvzem vzorcev za mikrobio-
loške preiskave in fizikalno - kemijske analize, katerih obseg je določen v okviru
letnega plana vzorčenja. ZZVNM je v mesecu februarju 2013 pripravil Poročilo
o zdravstvenem nadzoru vodovodov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012, ka-
terega povzetek predstavljamo v nadaljevanju.

Skupno je bilo na vodovodih odvzetih 66 vzorcev za mikrobiološke preiskave in
8 vzorcev za osnovne sanitarno – kemične preiskave. Rezultati laboratorijskih
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 2012;
pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in para-
zitov v številu ter snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in kadar je skladna z zahtevami,
določenimi v delih A in B Priloge I Pravilnika o pitni vodi. Obvladovanje škod-
ljivih mikroorganizmov v pitni vodi je zaradi vpliva na zdravje ljudi zelo po-
membno. Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni
vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
V pitni vodi rutinsko določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in indikator-
ske bakterije. 
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (bakterije Escherichia coli, entero-
koki) imajo izvor v človeškem in/ali živalskem blatu in zanesljivo dokazujejo, da
je bila voda fekalno onesnažena. Indikatorske bakterije (Clostridium perfrin-
gens s sporami, skupne koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37
°C) so različne bakterije, ki jih najdemo v okolju, nekatere pa tudi v blatu ljudi
in živali. Tudi nekatere indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s spora-
mi, skupne koliformne bakterije) so možen znak fekalne onesnaženosti. Če v
vzorcu pitne vode ni potrjena tudi prisotnost E. coli in/ali enterokokov, jih ne
moremo uporabljati kot pokazatelj fekalnega onesnaženja. Povečano število mi-
kroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže na onesnaženje iz okolja oz. površin,

Cerovica  - Selšek

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

omre je 8 5 63 3 37 0 0 1 1 100 0 0

Gradiške Laze

zajetje v kamnolomu 4 1 25 3 75 1 25 1 1 100 0 0

zajetjeAgarjev graben 1 1 100 0 0 0 0 - - - - -

omre je 7 5 71 2 29 0 0 -

Leskovica - Vrata

Vh 2 0 0 2 100 1 50 -

omre je 7 3 43 4 58 1 14 1 1 100 0 0

Podroje  - Grilovec

Vh 1 0 0 1 100 0 0 - - - - -

omre je 3 1 33 2 67 0 0 1 1 100 0 0

Račica - Velika Štanga

zajetje 1 1 100 0 0 0 0 - - - - -

omre je 9 4 44 5 56 1 11 1 1 100 0 0

Štangarske Poljane

omre je 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

Velika kostrevnica - obla Gorica

Vh 2 2 100 0 0 0 0 - - - - -

omre je 9 5 56 4 44 0 0 1 1 100 0 0

Vintarjevec  - vas

zajetje - dotok v VH 2 1 50 1 50 0 0 - - - - -

omre je 6 5 83 1 17 0 0 1 1 100 0 0

Skupaj 66 8

Vodovod Mikrobiologija Kemija

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

zastajanje vode, neustreznost priprave
vode, poškodbe ali napake v omrežju.
O rezultatih analiz odvzetih vzorcev
smo sproti obveščali posamezne vo-
dovodne odbore, za vodovode v upra-
vljanju občine oz. režijskega obrata pa
v primeru neustreznih vzorcev, ko je
zanesljivo potrjeno fekalno onesnaže-
nje, uporabnike preko sredstev javne-
ga obveščanja oz. s pisnimi obvestili
na dom. Predstavniki vodovodnih
odborov oz. izvajalci po naročilu ob-
čine so poskrbeli za čiščenje vodo-
vodnih objektov ter dezinfekcijo vode
s klorovim preparatom, potem pa je
ZZVNM izvedel ponovna vzorčenja,
ki so v večini dala ustrezne rezultate.

V letu 2012 so bile najdene bakterije
Escherichia coli, ki so zanesljiv iden-
tifikator fekalnega onesnaženja, v
vzorcih vode iz vodovodov Leskovica
– Vrata (1 E. coli v vodohranu in 1 na
omrežju), Gradiške Laze – Spodnja
Jablanica (1 E. coli na črpališču)  in
Račica – Velika Štanga (1 E. coli na
omrežju). Samo koliformne bakterije
so bile izolirane iz posameznih vzor-
cev, ki so bili odvzeti na vodovodih
Cerovica – Selšek, Podroje –
Grilovec, Kostrevnica – Obla Gorica
in Vintarjevec – vas. Popolnoma
skladni s Pravilnikom o pitni vodi so
bili vsi vzorci vode iz vodovoda, ki
oskrbuje POŠ Štangarske Poljane,
prav tako pa so bili skladni vsi sanitar-
no – kemični rezultati na vodovodih.

ZZVNM je na podlagi presoje, kako
bi lahko ugotovljena kvaliteta pitne
vode vplivala na zdravje ljudi (ali je
sama voda ogrožala potrošnike ali
ne), na podlagi rezultatov zadnjih
treh let ocenil, da je kvaliteta vode na
vseh vodovodih nestabilna in po nji-
hovem mnenju zdravstveno neustre-
zna, v vseh treh letih pa je bila kvali-
teta pitne vode skladna s pravilnikom
le na vodovodu Štangarske Poljane
(POŠ). Za vse vodovode so predlaga-
li naslednje ukrepe:
- na vodovarstvenih območjih je
treba zagotoviti izvajanje predpisane-
ga režima;
- povezovanje v večje vodovodne si-
steme, ki imajo kvalitetne vodne vire,
na sistemih, kjer to ni mogoče (in
imajo ocenjeno zdravstveno neustre-
zno vodo), pa bo potrebno uvesti
kontinuirano dezinfekcijo;
- odpraviti nepravilnosti, ugotovljene
na podlagi analize tveganja v okviru
HACCP načrta za posamezni vodo-
vodni sistem;
- na vodovodih z zdravstveno neu-
strezno pitno vodo je potrebno vodo
pred uporabo obvezno prekuhati, o
čemer morajo biti obveščeni vsi upo-
rabniki;
- nadzor nad kvaliteto vode urediti
skladno s sistemom HACCP za te
vodovode.

Za posamezne vodovode je ZZVNM
podal tudi predloge za izboljšanje
varnosti vodooskrbe, in sicer za vodo-
vode Podroje - Grilovec, Leskovica –
Vrata in Vintarjevec - vas občasno iz-
piranje in kloriranje sistema, dokler
se ne zagotovi kontinuirana dezin-
fekcija, za vodovod Kostrevnica –
Obla Gorica pa zaradi razvejanosti
sistema priporočajo občasno klorira-
nje vode s hkratnim izpiranjem cevo-
vodov zaradi pojava koliformnih bak-
terij na končnih krakih omrežja. 

Tanja Kepa Ferlan

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z
Escherichia coli. ***-Clostridium perfringens
Opomba: vrstice, označene »skupaj«, so informativnega značaja in same po sebi ni-
majo strokovne vsebine.
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18. seja občinskega sveta občine
Šmartno pri Litiji
Svetniki so se dne, 11.4.2013 zbrali na svoji 18. redni seji. Med drugim obravna-
vali in sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih
Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih pro-
storov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin v skrajšanem postopku,
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del, Zaključni račun proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 s Poročilom o opravljeni inventuri sred-
stev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2011 ter
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč. Nekaj več razprave je bilo
namenjene predlogu Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta
občine Šmartno pri Litiji, ki je bil večletni projekt občine Šmartno. V besedil-
nem delu odloka so zapisani vsi prostorsko izvedbeni pogoji, ki so podlaga za
urejanje prostora Občine Šmartno pri Litiji ter podlaga za izdajanje gradbenih
dovoljenj. Prav tako so zapisane vse omejitve in varstveni režimi, ki se nanašajo
na posamezne nosilce urejanja prostora. Grafični del vsebuje podrobnejšo na-
mensko rabo prostora, prikaze gospodarske javne infrastrukture in prikaze ob-
močij, ki se urejujejo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. Svetniki so
podali soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo
izvaja Dom Tisje. Direktorica Vida Lukač je predstavila poročilo o opravljanju
storitve v letu 2012 in povedala, da število uporabnikov narašča, takšen trend pa
je pričakovati tudi v prihodnje. Nove cene ostajajo na lanskoletnem nivoju. Cena
za efektivno uro tako znaša 17,61 EUR (na delovni dan), pri tem plača uporab-
nik 3,78 EUR, razliko v višini 75% pa krije Občina Šmartno pri Litiji. Sprejete
so bile tudi nove cene za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri
Litiji. Cena za program 1. starostne skupine se je znižala za 20 EUR na otroka
in po novem znaša 450 EUR, med tem ko je cena za 2. starostno obdobje ostala
nespremenjena in znaša 320 EUR. Cena za kombinirani oddelek znaša 320
EUR. Svetniki so obravnavali in sprejeli še Posamični program razpolaganja s
stvarnim premoženjem ter sejo zaključili s pobudami in vprašanji.

Karmen Sadar

Za letovanje v času poletnih počitnic je Območno združenje objavilo razpis in z
njim opredelilo Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku Krku  4.7.-
18.7.2013. Letovanje v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu  od  29.7.-  5.8.2013
in od   5.8.- 12.8.2013 ter   od 29.7. - 12.8.2013. Letovanje podpira Občina
Litija , Občina Šmartno pri Litiji in ZZZS. Posebna ugodnost (nizek prispevek
staršev) je  namenjena vsem  otrokom .Da bi omogočili letovanje čim večjemu
številu otrok iz našega območja je prispevek staršev  za letovanje  14,00 € na
dan, z možnostjo plačila na dva ali tri obroke. Prvi obrok  ob prijavi je 70,00 €.
Ostali prispevek se poravna najkasneje do pričetka letovanja. V času letovanja so
organizirane številne prostočasne aktivnosti, ki se jih otroci radi udeležujejo in si
tako pridobivajo nova znanja ter spoznanja.  Za  strokovno vzgojo ter varstvo
skrbijo  vzgojitelji-vodiči, ki  imajo poleg ustreznih strokovnih znanj tudi več-
letne izkušnje pri skrbi za otroke.

Območno združenje RK Litija se vsako leto  vključi  v obeleževanje mednarod-
nega praznika Svetovnega dneva Rdečega križa, 8. maja in Tedna Rdečega križa
Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. - 15. maja in tako nadaljuje tradicijo do-
brih del, s svojimi aktivnostmi, ki imajo  poudarek na preventivno zdravstveni
dejavnosti, nudenju pomoči ljudem v stiski, pridobivanju novih znanj in spo-
znanj in aktivnostim, kot so: terenske meritve pritiska, sladkorja in holesterola,
prikaz temeljnih postopkov oživljanja, uporaba defibrilatorja, kviz med mladimi
člani RK,  in še veliko drobnih aktivnosti in nalog ki vodijo v in za korist obča-
nov. Otrokom se  vsako leto  predstavi poslanstvo RK in jih s tem spomni, kako
zelo pomembno je širiti humanitarne vrednote. 08. - 15.05.2013 - sprejem
učencev 1. razredov osnovne šole v mlade člane RK in 14. območno tekmovanje
o dejavnosti RK ter nudenju prve pomoči  poškodovanemu ob nesreči za učen-
ce višjih razredov OŠ na območju občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji,
pisanje testov po OŠ in skupno praktično tekmovanje ekip PP ter razdelitev
priznanj. Letos smo tekmovanje izvedli   že v mesecu aprilu. 11.5.2013 - izlet
udeležencev 14. območnega tekmovanja iz znanja o dejavnosti RK ter nudenju
prve pomoči  poškodovancem ob  in širjenje znanj  na Debeli rtič. 12. -
15.5.2013 - razdelitev prehranskih paketov in higiensko tehničnih pripomoč-
kov  socialno ogroženim družinam in posameznikom iz območja Občine Litija
in Občine Šmartno pri Litiji. 14.05.2013 - sprejem za predšolske otroke in
učence 1. razredov OŠ (2 skupini) Lutkovna predstava Zverjasec v izvedbi
Lutkovne skupine LILU Litija. Predstavi bosta premierno v Litiji v dvorani KC
v Litiji. 15.05.2013 - sprejem za predšolske otroke in učence 1 .razredov OŠ
Gabrovka – Dole   ter Vrtec in OŠ Šmartno  Lutkovna predstava Zverjasec v
izvedbi Lutkovne skupine LILU Litija, ki bo  v dvorani OŠ Gabrovka in  v dvo-
rani KD Šmartno  pri Litiji . 08.- 15. 05.2013 - obiski starejših, bolnih in inva-
lidnih oseb na domu (prostovoljci Rdečega križa po krajevnih organizacijah
Rdečega križa) 15.- 20.05.2013 - svetovni dan družine - materialna pomoč
družinam s petimi in več otroki. 14.05.2013 do 17.5.2013  od 09.30 do 12. ure:
- dan odprtih vrat OZ RK Litija, ogled HC OZ RK Litija, stojnica OZ RK
Litija, prikaz publikacij, prikaz dejavnosti (temeljni postopki oživljanja s po-
močjo defibrilatorja, preventivno merjenje krvnega tlaka, delo mladih članov
RK) in drugo. Od  01.-31.05.2013 -dobrodelna akcija “Rad bi ti pomagal” -
učenci zbirajo šolske potrebščine za sošolce. Danica Sveršina

IZ DELA OZRK LITIJA

Organizacija letovanja za otroke
Območno združenje Rdečega križa Litija bo tudi v letu 2013 v času poletnih počitnic s sodelo-
vanjem zdravnikov  ZD Litija organiziralo letovanje za  otroke iz Občine Litija in Občine
Šmartno pri Litiji  od 5 do 14 leta starosti. 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Zapleti z
gradnjo doma
invalidov v Litiji
Medobčinsko društvo invalidov Litija/Šmar-
tno pri Litiji je za izgradnjo novega doma
na UO Litija dne 22.12.2010 pridobilo
gradbeno dovoljenje, da na zemljišču med
nadvozom in Cankarjevo cesto zgradi nov
objekt v tlorisni površini 100 m2.

Teden Rdečega križa

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti v maju in juniju
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE - Oko in sladkorna bolezen, predavala bo
asist. Mag. Mojca Urbančič dr. med. Predavanja bodo 15.5.2013 ob 17. uri v ZD
Litija. Tema predavanja je za nas zelo pomembna, zato vas še posebej vabim, da se
ga v čim večjem številu udeležite.
SREČANJE ZASAVSKIH DIABETIKOV- Srečanje zasavskih diabetikov
bo tokrat v Trbovljah v soboto 20.4.2013, od 10.ure dalje. Pričetek srečanja bo v
dvorani AMD na Neži. Program se prične s kulturnim programom, predavanje
srečanje se nadaljuje z ogledom Trbovelj in sicer: vodeni ogled industrijske poti
po Trboveljski cementarni in rekreativni pohod v vas Retje (1,5 do 2h hoje v
obe smeri) srečanje se bo zaključilo s kosilom in druženjem ob glasbi. Prijavite
se lahko v društveni pisarni. Prispevek za člane je 20 €, za nečlane pa 22 €.
Odhod izpred društvene pisarne je ob 8.30 uri.
ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV V MARIBORU
18. srečanje bo potekalo v Mariboru 25.5.2013 v dvorani Tabor, Koresova ul. 7 v
Mariboru. Tekmovanja bodo potekala v kegljanju, v namiznemu tenisu, v ru-
skem kegljanju in pikadu. Spremljevalni program, kar bo za nas zanimivo, ker
nimamo športnih ekip je v ogledih mesta Maribora – krajši in pohod na
Pohorje (2 uri hoje, pohodni čevlji in palice) - daljši. Prijavite se lahko v društve-
ni pisarni najkasneje do srede 8.5.2013, zaradi organizacije avtobusnega prevo-
za. Prispevek za člane je 28 €, za nečlane pa 30 € (ob prijavi 20 udeležencev), oz.
ob večji udeležbi za člane  27 € in nečlane 29 €.
ENODNEVNI IZLET Z MUZEJSKIM VLAKOM IN PREVOZ
V GORIŠKA BRDA NA PRAZNIK ČEŠEN 8.6.2013 - Izlet vključuje av-
tobusni prevoz iz Litije do Bleda – odhod avtobusa iz Litije je ob 7. uri izpred
železniške postaje, na Bledu bomo nadljevali vožnjo z muzejskim
vlakom.Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi na
Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi je najdaljši
dolg kar 6.327 metrov, so nepozabni. Na vlaku je za potnike dobro poskrbljeno.
Za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji. V sestavi vlaka pa je tudi bife vagon,
kjer se lahko okrepčamo. Nadaljevali bomo z avtobusom iz Kanala po slikovitih
Goriških Brdih, vzpon na razgledni stolp v Gonjačah, ki se ponaša z razgledi na
Furlanijo, Julijske Alpe, Dolomite, Vipavsko dolino in Kras. Ogledali si bomo
vinsko klet Dobrovo, največje in najbolj založene kleti v Brdih, tipično kosilo v
eni od lokalnih restavracij. Brda navdušujejo in nas s svojimi pridelki razvajajo v
vseh letnih časih v našem času bodo to češnje. Cena celodnevnega izleta znaša
80 € (ob prijavi najmanj 25 oseb) in se poravna ob prijavi najkasneje do
8.5.2013.
NORDIJSKA HOJA - 14.05.2013 ob 16. uri vas vabimo na predavanja in de-
monstracijo nordijske hoje v društveni pisarni na Parmovi 7 v Litiji. Predavanje
in demonstracijo bo predstavil vaditelj Matej Forte. Nordijska hoja je primerna
za vse tiste, ki so obiskovali krajše pohode ob torkih.                                                   
KOPANJE V LAŠKEM
Prodaja  3 – urnih kart ( med tednom ) za popoldansko kopanje v Laškem v sta-
rem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak član pa jih lahko kupi 10, do konca
tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi premajhnega zanimanja do nadaljnjega
ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali v
društveni pisarni.
KOPANJE V  DOLENSKIH TOPLICAH
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v bazenih
Lagune Wellness centra Balnea s temperaturo vode 28 stopinj Cezija ali v ter-
malnih vrelcih, tik nad izvirom termalnega vrelca, s temperaturo vode 36 stopinj
Cezija v hotelu Vital. Cena karte je 7.20 €, vsak član pa jih lahko kupi 6, do
30.9.2013. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali
v društveni pisarni.
TELOVADBA
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija. 
POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob
8.00 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! Za ostale pohode kot naprimer Sveta planina nad Trbovljami,
če bo zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato rabimo prijave
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

Seznam pohodov:
16.05.2013    Javor – Pristava, vodi Božo Čertalič
02.06..2013   Od cerkvice do cerkvice  
06.06.2013    Jevnica – Janče  (vlak), vodi Božo Čertalič
15.06.2013    Mrčunov poho v Tržiču     (podatke dobite v društvu konec maja)
20.06.2013    Obolno, vodi Božo Čertalič
27.06.2013    Primorska – Reklijeva pot, vodi Lojze Hauptman

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in vadbo v
bazenu, ki poteka vsako sredo med 16. in 17. uro. Cena je 2 € na udeleženca.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko
namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je
obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da
bo naše delovanje programsko še bogatejše. Obrazce za 0,5% dohodnine lahko
dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim čla-
nom ali prijateljem. 
PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste pporavnali članari-
ne za leto 2012 , zato vas prosimo, da to poravnate v najkrajšem možnem času.
Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. 

NAROČANJE LISTIČEV ZA
APARATE
po znižani društveni ceni . Pri prvem
naročilu prinesite aparat s seboj!
Zaradi kvote, ki jo moramo imeti pri
naročilu bomo naročali merilnike in
lističe: 
- junij naročilo do 12.06.2013, prev-
zem v sredo 19.06.2013.
OBVESTILA
Za nemoteno pošiljanje obvestil vas
prosimo, da nam sporočite morebitne
spremembe vaših podatkov (npr. me-
njava naslova…). Prav tako pa prosi-
mo vse, ki imate elektronsko pošto (e
– mail), da nam le – to sporočite, da
vam bomo lahko obvestila pošiljali
elektronsko. 
Na zalogi imamo še vedno priporoč-
ljivo literaturo različnih avtorjev za
sladkorno bolezen.
BREZPLAČNA ZAMENJAVA
MERILNIKOV JE  ŠE MOŽNA. 
Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki
so stari ali  v okvari, katerekoli znam-
ke, jih lahko prinesete v društvo in
vam jih bomo BREZPLAČNO za-
menjali  z  novimi  merilniki. 
Naročamo aparate za merjenje
krvnega tlaka:
OMRON (aparati so kvalitetni in
enostavni za uporabo, prikažejo tudi
neenakomeren srčni utrip) - zapestni
MICROLIFE – merilnik nadlaktni
• Uradne ure :
Uradne ure so v ponedeljek in sredo
od 8. do 11. ure. V torek in četrtek ni
uradnih ur, razen naročil za lističe.                                                                     

Rudolfa Pogačar

Na podlagi že izvedenih del je grad-
bena inšpekcija ugotovila, da objekt
presega gradbeno dovoljenje po tlori-
sni površini za 35m2 in po gabaritih.
Zaradi tega  je  bila gradnja ustavlje-
na, ker investitor za tako stavbo nima
izkazane pravice graditi. Postavlja se
vprašanje kdo si je dovolil izigravati
predpise in graditi  v nasprotju z iz-
danih gradbenim dovoljenjem?
Odgovorna oseba društva je Občini
Litija  tudi predložila v plačilo fakture
za  neizvedena dela v višini 27.553
EUR in  ta jih je v letu 2012 tudi pla-
čala. Od odgovorne osebe predsedni-
ka društva in župana občine Litija
zahtevam javno pojasnilo!

Sead Kisić
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Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,

kraj in čas.
(Mila Kačič)

Mineva 20. let
odkar nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustila naša draga

KLAVDIJA RESNIK
(8.12.1979 -  8.5.1993)

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
za vsako lepo misel nanjo, za prižgano svečko, poklonjeno cvetje ali postanek na grobu.

Njeni najdražji: mami, ati in sestra Renata z družino

V SPOMIN

01052013

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a spomin nate,
bo večno ostal...

Ob boleči izgubi
dragega moža, očeta, dedka in pradedka

JOŽETA SMREKARJA
po domače Ambroškov Jože iz Sobrač

(1936 - 2013)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in tople stiske
rok. Iskrena hvala tudi za cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku Petku za njegove čutne besede slovesa in

pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba, zahvala gre tudi pevcem za lepo petje. Prav tako hvala
ga. Tanji za poslovilni govor. Zahvala tudi podjetju KGL, d.d., peskokopu Kepa in BTC d.d.

Iskrena hvala vsem.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je ispila - 
za tabo ostala je velika praznina,

ki z našo ljubeznijo in mislijo
do tebe - se bo polnila.

ob boleči izgubi
našega dragega moža, atija in ata

POLDETA FRELIH
(11.11.1950 - 6.3.2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani ter vsem, ki ste ga

pospremili k večnemu počitku. Posebna hvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen pogrebni obred, 
g. Francu Černetu za ganljive poslovilne besede, osebju ZD Litija, kolektivu Predilnice Litija, pevcem,

trobentaču, članom PGD Štangarske poljane in praporščaku Vojnih veteranov.
Vsem in vsakemu posebej hvala!

Žalujoči: žena Tončka, sin Simon, hčerki Tončka in Andreja z družino

ZAHVALA

03052013

02052013

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti društva v prvem
trimesečju
Z občnim zborom, 13. marca  2013
smo sklenili uspešno delovanje našega
Društva diabetikov Litija in Šmartno
v letu 2012.   Poročilo za leto 2012 je
bilo obsežno, zato bi želeli poudariti le
tiste aktivnosti, ki so še posebej zazna-
movale naše društvo. V mesecu no-
vembru 2012 smo bili  organizator
državnega tekmovanja o znanju o
sladkorni bolezni za učence osnovnih
in srednjih šol.  Ob dejstvu, da večina
opravljenih raziskav kaže, da v zadnjih

letih večina posameznikov zboli za
sladkorno boleznijo tipa 1 pred 20.
letom starosti, od tega skoraj polovica
v pubertetnem  obdobju,   smo še po-
sebej ponosni,  da smo organizacijo
tekmovanja ob sodelovanju Osnovne
šole Gradec in Gimnazije Litija zelo
uspešno izvedli. Mladim  smo na
njim priljuden  način skozi tekmova-
nje  predstavili osnovno vedenje o
sladkorni bolezni in  jim nakazali reši-
tve, ki pomagajo bolezen ne samo

25. marca 2013 je naše društvo kot vrsto let do sedaj  poskrbelo za prijetnejše
vzdušje naših članov in ostalih oskrbovancev doma Tisje. Pri organizaciji do-
godka nam je pomagal PZ LIPA in ga. Helena Muzga. Skupaj smo ustvarili še
en prijeten večer, za kar se vsem sodelujočim lepo zahvaljujemo.

Rudolfa Pogačar

Obisk v Domu Tisje

sprejeti, pač pa tudi ustvariti kvalitet-
ne pogoje za življenje. Naše društvo je
ob pomoči FIHO (Fundacija za fi-
nanciranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij)  lani prenovilo svoje
prostore  na Parmovi 7 v Litiji in s
tem omogočilo  boljše opravljanje
storitev našim članom in vodstvu
društva boljše pogoje za delo.
Poglavitni cilj našega društva tudi v
bodoče ostaja želja pritegniti  v svoje
vrste kar največ novih članov. Zato
bomo skupaj z našimi 540 člani  še
naprej ustvarjali pester program, ki bo
pritegnil tudi tiste občanke in občane
obeh občin,  ki se soočajo s sladkorno
boleznijo, a se nam še niso pridružili.

Rudolfa Pogačar

Foto: Tilen Tršelič

Domači zbori in tamburaški orkester Šmartno so se odločili, da pripravijo
šmarskim faranom lep in bogat glasbeni večer z namenom zbiranja sredstev za
potrebe kritja stroškov obnove obeh zvonikov na Šmarski župnijski cerkvi. Ob
pričetku glasbenega večera, je poslušalce in pevce prijazno pozdravil župnik
Janez Kvaternik, ki se je zahvalil tako pevcem za organizacijo tega večera, kakor
tudi vsem poslušalcem in darovalcem sredstev za obnovo. Ni še znana višina
zneska, saj je kar nekaj ponudb med katerimi bo potrebno izbrati najboljšo, za-
gotovo pa znesek ne bo majhen. Kako nujna je obnova zvonikov nam je v nago-
voru predstavil župnik Janez,  med koncertom pa smo si lahko ogledali tudi
slike stanja zvonikov. Ker nam je še kako mar za tako lep in drag naš skupni
dom…, je bilo čutiti in slišati ta večer, v lepi vezni besedi s podatki iz zgodovine
gradnje obeh zvonikov, ter o šmarskih zvonovih. Najprej so nastopili najmlajši,
otroški zbor Žvrgolevčki, sledili pa so jim Župnijski mešani zbor, Fantje od fare,
Pevsko društvo Zvon in Mladinski zbor Cum anima, ter nenazadnje še člani
Tamburaškega orkestra Šmartno. Večerni zvon, Beli cvet (Edelweiss), Čas ži-
vljenja, Že pada mrak v dolino, Cvetje v jeseni,… je samo nekaj iz repertoarja
pesmi in melodij, okoli 130 nastopajočih v tem večeru. Za zaključek koncerta so
pevci ob spremljavi tamburašev in organistke, skupaj zapeli še pesem Splavaj
misel - del znane Verdijeve opere Nabucco. Zvonovi nam naznanjajo vesele in
žalostne trenutke, njihovi glasovi so ubrani z razpoloženjem naših src.
Podružnični zvonovi se z župnijskimi združijo v najbolj ubrano in slovesno me-
lodijo ob večerih, ko nam k počitku oz. Ave Marija zvoni. Naj nas ubrano petje
zvonov in naših glasov medsebojno poveže, da se bomo večkrat znali in bili pri-
pravljeni odzvati povabilu.

Uroš Pušnik

Dar z namenom
V soboto, 20. aprila zvečer, so po večerni sv. maši v šmarski župnijski cerkvi pripravili domači
pevci in glasbeniki čudovit dobro uro trajajoč koncert z noto dobrodelnosti.

Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je …V zadnji številki
Martinovega glasa, ko smo poročali o
občnem zboru, bi morali napisati še,
da smo letos po uradnem delu
pripravili še skromno pogostitev v
lastni režiji. Tu so se zlasti izkazale
naše članice, bilo pa jih je  deset, ki so
spekle pecivo, naredile čez 600
obloženih kruhkov in poskrbele tudi
za postrežbo. Iskrena hvala! V petek,
22. Marca, smo si v ljubljanski Operi
ogledali slovensko opero »Gorenjski
slavček«, ki nas je zelo navdušila. V
njej sta nastopila tudi naša domačina
– Jože in Darko Vidic. Za predstavo
je bilo veliko zanimanja tako, da je
bilo tudi 30 vstopnic, kolikor smo jih
rezervirali, premalo. Vse tiste
ljubitelje operne umetnosti, ki ste
tokrat ostali doma, naj potolažimo s
tem, da bomo jeseni, to je v začetku
nove sezone, organizirali še en obisk
te priljubljene domače opere, saj so
nam v operi povedali, da bo to delo še
najmanj dve leti na sporedu. Zaradi
slabega vremena smo v aprilu izvedli le
en rekreacijski pohod, in sicer v
Jazbine. V tem mesecu smo
organizirali tudi sestanke s tekmovalci
in s prostovoljkami, ki sodelujejo v
projektu »Starejši za starejše«. Sekcija
Nove korenine Primskovo je v aprilu
izvedla rekreacijski pohod po Zagriču.
In še obvestilo. Letos se nam je že
nekajkrat zgodilo, da načrtovanih
dejavnosti iz različnih vzrokov nismo
mogli izvesti in so odpadle, zato jih
do nadaljnega ne bomo
napovedovali. O njih vas bomo
obveščali le s plakati, po ATV
Signalu ali po telefonu.

Boris Žužek

Skupaj s sinom sta nam pripravila dobro pijačo in hrano, med katero ni manjka-
lo doma vloženih dobrot, katere izdeluje njen sin. Srečanje smo popestrili tudi z
pesmijo. Članice pa smo našo Vido obdarile z lepo rožo, le te so njena največja
ljubezen. Ura druženja je hitro minila. Draga gospa Vida, vse članice in pa vodi-
teljici Nada in Mojca vam želimo  še mnogo zdravih let in da bi ob četrtkih še
družili.

Mojca Šušteršič

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ŠMARTINKE

Visok  ljubilej
naše dolgoletne
članice
V mesecu aprilu je svoj 90.rojstni dan praz-
novala gospa Vida Brčon, katera je članica
skupine za samopomoč Šmartinke že od sa-
mega začetka. 

V veselje nam je, da nas tudi doma
razveseljuje z svojimi kreacijami, ka-
tere so uporabne za najrazličnejše pri-
ložnosti.

P. B

SEJEM FLORA - POROKA

Zmagovalni
poročni šopek
Je po mnenju občinstva, izdelala Petra
Planinšek Brčan iz podjetja Rožica si.
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prvenstvo v
Državno

PLEZANJU
ŠPORTNEM

Vabimo vas, da si ogledate naše najboljše športne 
plezalce in plezalke v Šmartnem pri Litiji

junij
junij

15. in16.

ŠMARTNO PRI LITIJI, športna dvorana PUNGRT
Sobota, 15. junij 2013
10.00 – starejši dečki in starejše deklice ter kadeti in kadetinje
15.00 – kvalifikacije člani in članice ter mladinci in mladinke
20.00 – finale člani in članice
 
Nedelja, 16. junij 2013
10.00 – cicibani in cicibanke
12.00 – mlajši dečki in mlajše deklice

Lovski pevski zbor in Rogisti
Zasavje-Trbovlje so se stanovalcem
predstavili prvič in  jim popestrili po-
poldne z lepimi melodijami ter dobro
voljo. Obljubili so, da nas še obiščejo
in nam polepšajo dan s svojim glasbe-
nim talentom. Velika noč je v letoš-
njem letu zelo zgodaj potrkala na
naša vrata. Stanovalci so se skupaj z
zaposlenimi pripravljali nanjo in  iz-
delovali pirhe, ki so  dolgo krasili
enote doma. Stanovalci so se razvese-
lili obiska članov zveze borcev iz
Združenja za ohranjanje vrednot
NOB. S stanovalci so izmenjali iz-
kušnje in obujali spomine. 

Pomladno dogajanje v Domu Tisje
Življenje v domu nikoli ne poteka po ustaljenih tirnicah. Različni dogodki in prireditve popestri-
jo vsakdan, tako je z nasmehom, lepo besedo in dobro voljo  življenje  stanovalcev prijetnejše.

Sredi aprila so bili  otroci tisti, ki so
pričarali nasmeh na obraze stanoval-
cev. Učenci tretjega in četrtega razre-
da Osnovne šole Kostrevnica so pod
vodstvom gospe Darje Gorše in
Rahele Sinigoj pripravili pester pro-
gram pod naslovom Včasih je pa
tkole blo. S pesmijo so prikazali stare
običaje iz življenja na vasi. Stanovalci
so obujali spomine o vasovanju in
dvorjenju pod oknom, o pesmih, ki
so jih prepevali med kmečkimi opra-
vili, še  posebej nazorno pa  so prika-
zali, kako je nekoč potekal pouk na
vasi. Posebno pozornost namenjamo
tudi izobraževanju stanovalcev. Preko
programa »Razgibajmo življenje z
učenjem« so bili  vključeni v računal-
niško opismenjevanje in v delavnico,
kjer so spoznavali različne naravne in
arhitekturne posebnosti posameznih
dežel.   Vsem sodelujočim je ob za-
ključku programa Izobraževalni cen-
ter Geoss podelil potrdila o pridoblje-
nih veščinah in osvojenem znanju. 

Rojstni dan je osebni praznik, ki se ga
veseli vsak izmed nas. Kulturno prire-
ditev  je v mesecu aprilu vodila gospa
Aleksandra Mavretič, iz Knjižnice
Litija,  ki je z zanimivim programom
še polepšala praznovanje.  Za veselo
glasbo je poskrbel prostovoljec, go-
spod Roman Jakoš. 

Svoj prostor in čas je v domu   našla
tudi narodna pesem. V okviru KUD
Marija Kmetova Šentlovrenc se je
predstavil moški pevski zbor Zagriški
fantje pod vodstvom gospoda Lada
Stoparja in Skupina Prima vox s
Primskovega, ki jo vodi gospa Rahela
Sinigoj. Stanovalcem so  pripravili re-
pertoar sodobnih pesmi. Svojo dejav-
nost je v domu predstavilo tudi
Društvo invalidov, ki deluje na območ-
ju Šmartna in Litije. Stanovalci, ki niso
mogli prisostvovati na prireditvi, so se
razveselili obiska članov društva v nji-
hovih sobah. Tokratna bralna ura je
bila za stanovalce posebej zanimiva.
Skupaj z gospo Aleksandro Mavretič
so dobili vpogled v življenje ustanovi-
telja podjetja Peko, gospoda Petra
Kozine. Prostovoljci so skupaj z zapo-
slenimi opora delovnega procesa v
Domu Tisje. Posebej zanimiv dogodek
je bil obisk prostovoljcev iz ZDA, ki so
pripravili glasbeni program za stano-
valce z igranjem na kitaro in petjem. 

Pomlad je vzpodbudila rast rastlin in
na travnike privabila skrbne gospodi-
nje. Sezonsko nabiranje regrata je
prijetno pomladansko opravilo. Tako
so se  stanovalci skupaj z zaposlenimi
podali na travnike ter nabrali lepo ko-
ličino te nepogrešljive pomladne jedi.  

PREDVIDENE PRIREDITVE V MAJU 2013
Napovednik dogodkov, prireditev v
domu v okviru Tedna vseživljenjskega
učenja (TVU), ki poteka od 13. do
19. maja 2013 (razširjen termin pa od
1. maja do 30. junija 2013) že osem-
najsto leto zapored ponuja priložnost
za srečanje vseh, ki so predani učenju.
Letos je glavna tema   Pridobivamo
in udejanjamo državljanske pravice.
• Nedelja, 12.5.2013, ob 14. uri,Teater 13,Dole pri
Litiji, komedija čaj za dve. Toplo vabljeni, da se
nam pridružite.

• Ponedeljek, 13.05.2013, OB 15. uri, praznovanje
rojstnih dnevov s slavljenci, ki praznujejo v mese-
cu maju.

• Torek,14.5.2013, ob 16. uri, srečanje s člani
Društva upokojencev Litija, klepet ob čaju.
• Četrtek, 16.5.2013, ob 9.30, predavanje ga.
Helene Hauptman z naslovom Kulturna dedišči-
na občine Litije. 

• Četrtek, 16.5.2013, ob 13. uri, bralna ura z višjo
knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič.
Predstavitev pisateljice oz. njene knjige, Valerija
Skrinjar Tvrz.

• Četrtek, 23.5.2013, ob 9.30, predavanje gospo-
da Jožefa Lajevca na temo Grbi.

• Petek, 24.5.2013, letni izlet za stanovalce-
Dolenjska -samostan Stična, Zaplaz.

• Ponedeljek, 27.5.2013, ob 10.uriI,  gospod Jože
Sevljak, pisatelj med nami.

• Petek, 31.5.2013, Izlet za gibalno ovirane sta-
novalce, z vozički h Krznarju. Toplo vabljeni tudi
svojci.

• Vsako soboto sveta maša v domski jedilnici, ob
13.30. uri, možnost za sveto spoved in sveto ob-
hajilo.

• Skupine za samopomoč: Zarja - vsak ponedeljek
ob 13. uri, Trimček - torek ob 14. uri, Nagelj,
Lokvanj, Vrtnice v sredo ob 14. uri, Trobentice - vsak
drugi četrtek od 13. do 15. ure.

Renata Ozimek

v skladu z veljavno zakonodajo in šolskim koledarjem za glasbene šole.Vpis no-
vincev 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 sposobno-
sti in nadarjenosti. Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu
2013/2014 vpisali v 1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v
poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, in sicer:
v sredo, 29. maja 2013, od 17. do 19. ure, učilnice št. 34, 37 in 44 ter
v soboto, 1. junija 2013, od 10. do 12. ure, učilnice št. 34, 37 in 44.
Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo:
v ponedeljek, 26. avgusta 2013, od 16. do 17. ure, učilnica št. 34.
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 oblike glasbe-
nega in plesnega izobraževanja bo številčno usklajen z normativi in standardi za
oblikovanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno
31.8.2013 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih skupinah.

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z normativi in
standardi za oblikovanje skupin. Pri vpisu za šol. l. 2013/2014 bodo imeli pred-
nost otroci, ki se bodo želeli vpisati v vse oblike predšolskega izobraževanja
(predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica) ter v
naslednje programe: klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, klarinet, rog,
trobenta, pozavna, tuba in druga konična trobila, balet in sodobni ples.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu:
gslitijasmartno.si Ravnateljica: Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO

Razpis za vpis novih učencev
v šolsko leto 2013/2014

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
VIOLA 7          -          9 let
VIOLONČELO 7          -          9 let
KITARA 8          -        10 let
KLJUN. 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
TUBA IN DRUGA KONIČNA 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

V letošnjem marcu so se tri učenke
Glasbene šole Litija-Šmartno udeleži-
le 42. tekmovanja mladih glasbenikov
Republike Slovenije. V Glasbeni šoli
Brežice sta tekmovali flavtistki Janja
Končar in Meta Trdin, v Glasbeni šoli
Marjana Kozine v Novem mestu pa je
svoj tekmovalni program predstavila
pianistka Nina Baš. Janja Končar se je
predstavila v 1. b kategoriji flavte (12
in 13 let starosti),  pod mentorstvom
Mire Kranjec in ob klavirski spremlja-
vi Tilna Bajca  je osvojila srebrno pla-
keto in 7. mesto v slovenskem merilu.
Meta Trdin je tekmovala v 1. c katego-
riji flavte (14 in 15 let starosti),  in je
pod mentorstvom Mire Kranjec in ob
klavirski spremljavi Tilna Bajca prejela
bronasto plaketo in osvojila 16. mesto
v državnem merilu. V 1. c kategoriji
(14 in 15 let starosti) je tekmovala tudi
pianistka Nina Baš, pod mentorstvom
Janje Galičič je prejela bronasto plake-
to in osvojila 12. mesto v državnem
merilu. Zelo uspešno pa se je za učen-
ce in učitelje Glasbene šole Litija-
Šmartno začel tudi mesec april, godal-
ni orkester naše šole se je 5. aprila
2013 udeležil Revije orkestrov zasav-
skih glasbenih šol v Hrastniku, na ka-
teri so sodelovali orkestri glasbenih šol
Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Laško-
Radeče in Litija-Šmartno. Naši mladi
godalci, ki so se jim na nastopu pridru-
žili še pihalci, trobilci, tolkalci in pia-
nistka, so skupaj s svojimi profesorji in
pod dirigentskim vodstvom Davida
Petriča navdušili z izbranim progra-
mom in njegovo izvedbo. Poslušali
smo tri skladbe in sicer znameniti hit
M. Jacksona Thriller, znano temo iz
filma Boter (v njej se je kot solist pred-
stavil učitelj harmonike Dušan
Drobnič) in temo iz vesoljske sage
Vojna zvezd. V Glasbeni šoli Krško pa
so 6. in 7. aprila 2013 potekali Dnevi
kitare, kjer so mladi glasbeniki tekmo-
vali v kategorijah za kitaro solo in v
kategorijah s kitaro v različnih komor-
nih zasedbah. Tekmovanja sta se ude-
ležila tudi dva naša učenca, kitarist
Ivan Nikonov je tekmoval v 2. katego-
riji za kitaro solo in osvojil srebrno pri-
znanje. Ivan pa je tekmoval tudi v ko-
morni zasedbi, skupaj z violinistko
Evo Ostanek sta osvojila zlato prizna-
nje. Mlada glasbenika sta za tekmova-
nje v Krškem pripravila mentorja
Borut Avsec (kitara) in Špela Janša
(violina). Vsi našteti uspehi, na katere
smo zelo ponosni, ponovno pričajo o
kvalitetnem in visoko profesionalnem
delu, ki  Glasbeno šolo Litija-Šmartno
povsem enakopravno postavlja ob bok
drugim slovenskim glasbenim šolam.
Ob tem naj se ponovno zahvalim
vsem učiteljem, ki pri svojem delu z
učenci ne štejejo dodatnih ur za vaje,
saj je velik uspeh naše šole rezultat
predanega dela in velikega sodelova-
nja.

Ravnateljica: 
Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

Izjemni glasbeni
dogodki
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Skupina je že od vsega začetka nasta-
jala, delovala in se širila pod okriljem
OŠ Šmartno. Dekleta so vedno rada
sodelovala v šolskih pevskih zborih in
nastopala na krajevnih prireditvah.
Vedno so se rade pridružile in nasto-
pale na Primskovem, čeprav so takrat
obiskovale pouk v Šmartnem. Že ta-
krat sem opazila, da imajo te učenke
in učenci mnogo sposobnosti, nadar-
jenosti in da je treba tem članom po-
nuditi nekaj več.Leta 2008, ko je  vo-
denje skupine prevzela Rahela
Sinigoj, je delo steklo lažje in bolj
strokovno. Znala je izbirati pesmi,
besedila  primerna za mlade po srcu,
znala je ustvariti pravo klimo v skupi-
ni - od najmlajših do onih večjih.
Motivacije in dobre volje ni zmanjka-
lo. Obogatili so tudi mnoga bogo-
služja na Primskovem, poroke in cer-
kvene jubileje, župnijske in cerkvene
praznike … V letu 2012/2013 so
opravili že šest nastopov: na

Skupina Prima Vox se uspešno
predstavlja
Skupina Prima vox s Primskovega bogati kulturne dogodke v kraju, svojo prepoznavnost pa
širi z nastopi tudi izven domačega kraja. Skupino sestavljajo jo učenci, ki obiskujejo OŠ
Šmartno in tudi mlajši s podružnične šole Primskovo ter dijakinje in študentke, ki so osno-
vno šolo zaključile, a so ostale zveste kulturnemu poustvarjanju.

Aprila so tretješolci  v okviru tehniških dni obiskali Hišo eksperimentov v
Ljubljani. Petošolci so  v Litiji obiskali  muzej rudarstva in splavarjenja, na ek-
skurziji pa so spoznavali kraški svet. Obiskali so Veliki in Mali Močilnik,
Planinsko polje, Cerkniško  jezero in Predjamski grad. Osmošolci so v okviru
kulturnih dni obiskali Trubarjevo domačijo na Raščici ter Turjak  in njegovo
okolico. Vsi trije šolski zbori  izvedli dobrodelni koncert. Na četrtfinalnem tek-
movanju osnovnih šol v namiznem tenisu se je petošolec Jure Zupančič  uvrstil
v polfinale. Čestitamo! V Novem mestu je potekal ekipni šolski kros za osnovne
in srednje šole ter šole s prilagojenim programom. Našo šolo je uspešno zasto-
palo petinštirideset  učencev. Čestitke vsem! Na natečaju KUD Sodobnost v
okviru Slovenskih dnevov knjige je  bil Gašper Hauptman iz 3.razreda  s svojim
spisom Recept za napitek dobre volje izbran med dva najboljša v svoji starostni
skupini. Nagrado, priznanje in knjigo, je prejel na kulturni prireditvi na
Kongresnem trgu v Ljubljani. Iskrene čestitke! Skupina učencev in učiteljev je
na  prostovoljni delovni akciji uredila okolico šole, zasadila cvetlična korita in
gredice ter uredila šolski vrt. Na njem so zasadili nekaj zelišč in dišavnic ter po-
sejali semena, ki jih je šoli podarilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru
projekta "Sejemo slovenska avtohtona semena".                                                                                                                       

Vanja Adamlje

V mesecu januarju smo na ure našega
programa povabili Taekwondo klub
Šmartno-Litija, Rokometni klub
Šmartno in Plezalni odsek Društva
Prosti čas. V soboto, 19.1.2013 so se
nam predstavili vaditelji, trenerji in
tekmovalci Taekwondo kluba Šmart-
no-Litija. Učenci so tako imeli mož-
nost sodelovati pri predstavitvi trenin-
ga Taekwondo. Najprej so spoznali
obleko, ki se imenuje dobok, vse barve
pasov, pozdrav na začetku in koncu
vadbene ure, priklon (kjonge) in se
učili udarca z nogo bandal chagi, ban-
dal chagi v priskoku ter pričenjali
udarce iz položaja borbeni stav. RD

Šmartno smo povabili kar na ure med
tednom. V ponedeljek, 28.1.2013 sta
nam prišla Tanja Oder in gospod
Leopold predstavit mini rokomet,
značilnosti rokometne igre in skupaj z
učenci tretjih, četrtih in petih razredov
»opravila« pravo uro treninga. V sobo-
to, 23. 2. 2013 pa so se učenci lahko
preizkusili v plezanju na veliki plezalni
steni. Po  uvodnem spoznavanju opre-
me za plezanje so hitro skočili v ple-
zalne pasove, si nataknili plezalke, se
privezali na vrv, preverili če je osmica
dobro zavezana in plezali, eni višje,
drugi pa le toliko, da so se seznanili s
steno. Trenerji in vaditelji vseh treh

klubov so se zelo potrudili in za delo
motivirali učence z najrazličnejšimi
vajami v ogrevanju,  glavnem delu ter
zabavnim zaključkom ure. Učenci so
pridno sodelovali in bili pri izvajanju
nalog zelo uspešni. Morda pa se bo
kdo izmed njih na podlagi teh špor-
tnih izkušenj odločil za nadaljevanje
športne poti katerem od predstavlje-
nih športnih klubov. Tekmovalcem,
trenerjem, vaditeljem in ostalim čla-
nom Taekwondo kluba Šmartno-
Litija, RD Šmartno in Društva Prosti
čas se zahvaljujemo za obisk in zani-
mive predstavitve ter jim želimo še ve-
liko športnih uspehov. 

vodja projekta
Anita Pevec, prof. šp. vzg.

V ponedeljek, 8. aprila 2013, je v
Državnem zboru RS potekalo 23. za-
sedanje nacionalnega otroškega par-
lamenta na temo odraščanja.
Udeležili so se ga izbrani učenci -
parlamentarci iz osnovnih šol, pri-
družili pa so se jim tudi predsednik
države Borut Pahor, predsednik DZ
Janko Veber, minister za izobraževa-
nje, znanost in šport Jernej Pikalo,
predsednica Zveze prijateljev in mla-
dine Darja Groznik, varuhinja člove-
kovih pravic Vlasta Nussdorfer ter še
nekaj ostalih poslancev. Delo parla-
mentarcev je po uvodnem delu pote-
kalo v štirih skupinah, v katerih so se
skušale reševati težave odraščanja in
iskale poti do ustreznih rešitev.
Skupina, ki je debatirala o medseboj-
nih odnosih, je poudarila pomen po-
zitivnih odnosov ter medgeneracij-
skega povezovanja. V drugi skupini,

Humarjevo nedeljo v oktobru, v no-
vembru so gostovali kot gostje na
koncertu na Veliki Loki z Zagriškimi
fanti, v februarju so bili tudi gostje na
koncertu na Primskovem, v marcu na
tradicionalni krajevni prireditvi
Pojdimo skupaj v pomlad , sledil je
nastop na gasilski prireditvi v dvorani
Pungrt v Šmartnem in v aprilu na-
stop z Zagriškimi fanti v Domu
Tisje. Posebno blizu jim je odrska
igra in ko pesmi med seboj prepletajo
z dramskim besedilom, s prizori,
vključujejo vsebine iz ljudske zaklad-
nice in s prizori predstavljajo aktual-
ne dogodke iz sedanjosti. Takšna je
bila tudi prireditev V času jeseni, v
kateri so člani skupine Prima vox
združeno nastopali  z upokojenci  in
prikazali čas jeseni iz njihove mlado-
sti. Aktualni sedanji čas, ko so v razc-
vetu trgovske akcije za upokojence,
pa so prikazali združeni na  koncertu
z Zagriškimi fanti in na pomladni

prireditvi. Tako lahko s ponosom po-
vemo, da je skupina Prima vox tista,
ki zna in zmore najti  medgeneracij-
sko vez od najmlajših v kraju, do naj-
starejših. In prav to sodelovanje in
ustvarjanje je še kako pomembno, saj
tako mladi osvajajo modrosti starej-
ših, starejši pa  svoj čas radi podoži-
vljajo z mladimi. Veseli in ponosni
smo v kraju na to skupino, ponosni na
naše odraščajoče fante in dekleta, ki
tako radi nastopajo in razvijajo svoje
sposobnosti. Zato si bom dovolila in
izrekla na tem mestu zahvalo skupini
Prima vox v imenu vseh, ki radi pri-
sluhnemo lepi pesmi in ki radi
spremljamo zabavne prireditve.
Iskrena zahvala mentorici Raheli
Sinigoj, z željo, da z delom nadaljuje-
jo tudi v prihodnje. Zahvala pa velja
tudi vodstvu šole Šmartno, ki si pri-
zadeva in podpira, da se izvaja ta inte-
resna dejavnost tudi v našem kraju.

Marinka Vidgaj

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Novice iz šole
23. Nacionalni otroški parlament

Pomlad je čas, ko po zimskem počitku
urejamo vrtove, sadimo in sejemo.
Zato smo se tudi na OŠ Šmartno
odločili, da pripravimo delovno akci-
jo, katere namen je bil, polepšati šol-
sko okolico. V sredo, 23. 4. 2013, po
končanem pouku, se je pred šolo
zbralo 15 učencev in 10 učiteljev.
Pobudnik akcije, pomočnik ravnate-
lja, Tomaž Rozina, nam je razdelil na-
loge in orodje, nato smo se zavzeto lo-
tili dela. Urejali smo okolico šole, za-
sadili cvetlična korita in gredice ter
uredili nov šolski vrt. Starejši delavci
šole in krajani se gotov še spominjajo
vrta na prostoru današnjega parkirišča
na južni strani šole. Že nekaj časa je
zorela ideja, da spet uredimo vrtiček,
predvsem zato, da bi učencem poma-
gali ohranjati stik z naravo in jih vzga-
jali o pomenu pridelave hrane.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župni-
ku, Janezu Kvaterniku, ki je je šoli dal
v najem zemljo, na kateri smo uredili
šolski vrt. Na njem smo zasadili nekaj
zelišč in dišavnic ter posejali nekatera

avtohtona slovenska semena. Semena
je šoli podarilo Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje v okviru projekta
»Sejemo avtohtona slovenska seme-
na«. Šolski vrt bo predstavljal pravo
učilnico na prostem, namenjeno pred-
vsem učencem prvega in drugega tri-
letja. V naslednjem šolskem letu načr-
tujemo uvedbo izbirnega predmeta
Rastline in človek na predmetni stop-
nji. Predmet omogoča učencem spo-
znavanje rastlin in njihovega izjemne-
ga pomena za življenje človeka ter jim
pomaga razvijati individualno ustvar-
jalnost. Vsem učencem in učiteljem
iskrena hvala za trud in prizadevnost,
ki ste ju vložili v urejanje šolske okoli-
ce. Upamo, da jo bomo vzdrževali in
ohranjali, s čimer bo v ponos šoli in
kraju. Zahvaljujemo se gospodu
Jemcu, ki je preoral njivo, podjetju
Merkur, ki je nam je podarilo cvetlice, s
katerimi smo polepšali šolsko okolico
in občini Šmartno, ki je zagotovila pre-
hrano in pijačo za udeležence akcije.

Albert Pavli

Delovna akcija
Zdrav življenski slog na OŠ Šmartno

kjer so se pogovarjali o ljubezni in
spolnosti, so prišli do sklepa, da ta
tema ne sme biti tabu, o njej moramo
brez predsodkov govoriti in svobod-
no izbiro drugega tudi spoštovati.
Tretja skupina je z debato na temo
samopodobe in vpliva družbe nanjo
prišla do zanimive ugotovitve, da me-
diji močno vplivajo na našo samopo-
dobo, a se moramo navsezadnje le
sprejeti takšni, kakršni smo, in pri
krepitvi pozitivne samopodobe po-
magati tudi drugim. V zadnji, četrti
skupini pa so se pogovarjali o prihod-
nosti ter izrazili željo, da bi vsak otrok
imel lepo otroštvo in kasneje prišel do
poklica ter službe, ki bi jo z veseljem
opravljal. Po skupni parlamentarni
debati je sledila še razglasitev izglaso-
vane teme naslednjega nacionalnega
otroškega parlamenta, in sicer bomo
naslednje leto govorili o razmerah v

družbi. Sam se omenjenega zasedanja
naslednje leto ne bom več udeležil,
vendar to zanimivo izkušnjo privo-
ščim tudi drugim vrstnikom na šoli.
Moja pot do nacionalnega zasedanja
otroškega parlamenta je vodila preko
spoznavanja osnov retorike in razi-
skovanja na OŠ Šmartno, predstavi-
tve raziskovalnega dela s kratkim ske-
čem na občinskem srečanju (skupaj z
Ano-Marijo Verbajs, Zalo Kokalj,
Ano Gradišek in Maticem
Kremžarjem) ter regionalnega sreča-
nja v Trbovljah, kjer je potekala tudi
izbira petih predstavnikov iz Zasavja
za nacionalno zasedanje. Ugotovil
sem, da zna biti politika prav zanimi-
va, še posebej, če ne razpravlja kar tja
v tri dni, ampak išče dobre rešitve za
naše vsakdanje težave.  

Boštjan Hostnik, 
parlamentarec – novinar

otroškega parlamenta 
(OŠ Šmartno, 8. b razred)

Za majska Približevanja smo izbrali Darka Đurića, paraolimpijca, ki ga bo
spremljal njegov trener dr. Boro Štrumbelj. Vabimo vas, da prisluhnete zgodbi o
upanju, volji, vztrajnosti, optimizmu in neizmerni pozitivni energiji.“Ljudje bi
bolj morali ceniti trud, ki ga invalidi vlagamo v to, da normalno živimo, kot pa
izražati sočutje zaradi stvari, ki jih ne moremo početi,” razmišlja plavalec Darko
Đurić, športnik invalid. Darko Đurić je lahko vzor vsem. Rodil se je brez nog in
ene roke, odrekli so se mu še starši, a je svojo izjemno voljo usmeril v šport.
Predlani je na paraolimpijskih igrah  postal svetovni rekorder. Rodil se je z iz-
jemno redko gensko napako in moral v rejništvo. Dve leti po rojstvu je padel v
objem ljubeči Veroniki in Milanu, za nameček pa je dobil še starejša brata in se-
stri. Triindvajsetletni Darko v Londonu leta 2012 v plavanju sicer ni osvojil me-
dalje, saj je bila njegova kategorija združena z manj hendikepiranimi tekmoval-
ci, kljub temu pa se lahko pohvali z vrhunskimi rezultati - osvojil je četrto
mesto, dvakrat je bil peti in enkrat šesti. Njegove misli so usmerjene na OI v Rio
de Janeiro in s trenerjem dr. Borom Štrumbljem sta prepričana, da vrhunec nje-
gove kariere še prihaja. V uredništvu MMC-ja na RTV SLO je bil Darko de-
cembra 2012 izbran za športno osebnost leta 2012. Z njima se bo pogovarjal
Vladimir Jakopič. “(iz vabila Mateje S. Vozelj, KC Litija)

Lani je s sinovoma pripravil skupno
razstavo na gradu Bogenšperk, kipar-
ski poklon Valvazorju. Vsi trije umet-
niki so želeli predstaviti pomen
Valvasorja, ki je prvi razvil tehniko uli-
vanja kipov.  Marijin kip pred cerkvijo
sv. Jakoba v Ljubljani je zelo znan, ma-
lokdo pa ve, da je to Valvazorjev kip.
Bojan Štine je po poklicu metalurg,
poznamo ga po vlivanju kipov, pred-
vsem konjev, ki so njegova velika lju-
bezen. Njegove umetnine najdemo
povsod po domovini in v tujini.  Bojan
Štine bo na začetku junija, 6. 6. 2013, v
galeriji Knjižnice Šmartno pripravil
razstavo ob svojem jubileju. 

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Približevanja
Pogovorni večeri enkrat mesečno v KC Litija, ki jih organizira Zavod KŠM Litija in Knjižnica
Litija so dobro obiskani, saj se s preudarno izbiro gostov približamo obiskovalcem.

Bojan Štine - 
80. letnik
V juniju letos, bo kipar Bojan Štine z Javorja
praznoval 80. jubilej.

A. Mavretič
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e-pošta: martinov.glas@siol.com
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

- 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 .

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. maja 2013

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

Mizarimo po meri.Mizarimo po meri.

V aprilu je članska ekipa dosegla še tri pomembne zmage ter nadaljevala zma-
goviti niz. Spet je bilo težko proti Dobovi, ki se je tako še enkrat pokazala kot
zelo neugoden nasprotnik. Prva tekma je bila na sporedu 5. aprila,  nasprotnik je
bila ekipa RK Damahaus Cerklje. Tekma se je začela izenačeno, na obeh stra-
neh so se hitro zaključevali napadi. Domača ekipa je stopnjevala tempo in prisi-
la gostujočo ekipo na svoj ritem, ki pa ga niso mogli spremljati. Že v prvem pol-
času so Šmarčani zabili kar 22 zadetkov. V drugem delu je bila slika podobna,
prednost se je višala, gledalci so uživali v domiselnih akcijah. Dobrih petnajst
minut do konca so na parket stopili tudi mlajši oz. manj izkušeni igralci, ki so z
dobro igro še vedno držali visok ritem in rezultatsko razliko. Končni rezultat vi-
sokih 40:31. Pri gostih moramo pohvaliti vratarja Aljaža Panjtarja, ki je s 25
obrambami oblažil še višji poraz. Pri domačih so se strelsko najbolje izkazali
Filip Gradišek s 7 zadetki (žal se je na tej tekmi poškodoval) ter Peter Bahovec
in Aleš Šmejc s 6 zadetki. 13. aprila je sledilo zelo težko gostovanje pri MRD
Dobova. Ekipa je po dolgem času nastopila brez najbolj izkušenega igralca
Filipa Gradiška, veselilo pa je dejstvo, da se je v ekipo vrnil Matic Ponebšek.
Domača ekipa je začela z agresivno obrambo, kasneje tudi s tesnim pokrivanjem
na organizatorju igre, kapetanu Alešu Šmejcu. V napadu je bil nezaustavljiv do-
mačin Izidor Hotko, ki je zadel nekaj nemogočih strelov. Prvi polčas je bil v ce-
loti zelo izenačen, v drugem podobna situacija, vendar še težja za Herz Šmart-
no, saj so se pojavile poškodbe in bolečine pri nekaterih igralcih. Prav ob koncu
tekme se je pokazal karakter in nepopustljivost ekipe. Vsak igralec, ki je stopil
na parket je dal svoj maksimum, pri zaostanku 28:27 pa so zadeli Aleš Šmejc,
Žiga Berglez in Grega Močnik, Midhad Muratovič pa je zadnji strel obranil,
rezultat na semaforju je ostal pri 29:30 in veselje ob novi zmagi je bilo veliko!!
Najboljša strelca Šmarčanov sta bila Matic Ponebšek s 6 in Aleš Šmejc s 5 za-
detki. Zadnja tekma v aprilu se je odigrala doma, v soboto 20. aprila so gostova-
li igralci Škofljice, ki so prispeli zelo oslabljeni. Zelo oslabljeni so bili tudi do-
mači igralci Herz Šmartna, ki so nastopili brez Filipa Gradiška, Marka
Simončiča in Petra Bahovca. Šmarska ekipa je začela odločno, saj si niso hoteli
privoščiti spodrsljaja proti zadnjeuvrščeni ekipi. Nekaj časa so se gostje še lahko
upirali, vendar se je razlika hitro višala. Odlično je bil razpoložen tudi domači
vratar Primož Cenkar, ki je v prvem polčasu zbral kar 16 obramb. Domači so na
odmor odšli z visokim vodstvom 20:13. Drugi polčas se je nadaljeval z istim rit-
mom, razlika se je povišala že na deset zadetkov. V drugem delu polčasa je do-
mači trener Jaka Keše dal priložnost, kot je že navada, vsem igralcem. Tokrat so
jo nekateri malo slabše izkoristili, tako da so gostje dobili zalet ter razliko
zmanjševali, vendar na manj kot 3 zadetke niso prišli. Končni rezultat je bil
38:35. Prva strelca domače ekipe sta bila Dejan Berglez s 7 in Aleš Šmejc s 6 za-
detki. V maju zaključujejo s tekmami tudi vse mlajše selekcije, do mlajših deč-
kov B do kadetov. Vse ekipe bodo sodelovale na zaključnih turnirjih, končne
razvrstitve lahko pričakujemo od 9. do 16. mesta. Prav tako bodo aktivni tudi
igralci mini rokometa, saj se bodo 25. maja tradicionalno sodelovali na medna-
rodnem turnirju Zasavje Cup 2013, ki ga organiziral RK Dol TKI Hrastnik.
V imenu društva vas vabimo, da si ogledate še zadnji dve tekmi 1.B lige. Čakata
nas dva »derbija«, ki bosta odločila končni vrstni red na vrhu. Hvala navijaški
skupini KROKARJI, ki nas je tudi v letošnji sezoni spremljala doma in na go-
stovanjih!

Aleš Hauptman

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Še (majhen) korak do osvojitve
naslova prvaka 1.B lige
RD Herz Šmartno in RD Slovan sta ekipi, ki sta po rezultatih že na mestih, ki vodita v 1. NLB
Leasing ligo. Do konca prvenstva sta še dva kroga. Prestižna tekma bo na sporedu 11. maja
ob 19 uri v Ljubljani, ko se bosta srečali dve najboljši ekipi letošnje sezone b-ligašev. Točka
bo dovolj, da se naslov prvaka proslavi že v Ljubljani. Zadnji krog bo na domačem terenu. V
Dvorani Pungrt bo 18. maja ob 19 uri gostovala ekipa RK Slovenj Gradec 2011. V primeru na-
slova prvaka pa ta tekma ne bo zadnja, saj se bo 24. maja odigrala še revijalna tekma VZHOD
– ZAHOD, ki jo organizira prvak 1.B državne rokometne lige.

Člani Rokometnega društva  Herz Šmartno,

iskreno čestitamo kapetanu ekipe

Alešu Šmejcu in partnerici Anji Vrhovec

ob rojstvu njune hčerke Sare.

Novi družini želimo veliko zdravja, zadovoljstva in

osebne sreče.

Člani sekcije Sava so sredi marca pre-
hodili čudovito krožno pot Za srce in
dušo. Iz Vanganela so se mimo skriv-
nostno spokojnega Vanganelskega je-
zera in slapu Morigle povzpeli do
Marezig. Te so znane kot središče de-
žele reforška, predvsem pa je vse oča-
ral neverjeten razgled na Koprski
zaliv. Kot na dlani so bili pristanišče,
bloki na Markovcu in v daljavi Trst s
svojimi predmestji. Sledil je sprehod
do Bržanov, najzahodnejšega zaselka
Marezig ter sestop nazaj v dolino.
Prvotno so načrtovali sprehod ob
Dragonji, vendar jih je visoka voda od

PLANINSKO DRUŠTVO

Planinska pomlad v znamenju
primorske
Zadnji dnevi zime in prvi dnevi pomladi so idealni za planinske izlete na Primorsko. Letos še
posebej, saj je bila zima nepričakovano dolga. Še sredi aprila so bili zasneženi številni vrho-
vi, ki komaj dobro presegajo 1000 m. V takšnih razmerah nas kar samo vleče k morju in širše-
mu zaledju Slovenske Istre ter Goriških brd. Željo planincev po toplem soncu in kopnih poteh
smo upoštevati tudi pri sestavi programov izletov za letošnje leto. Letošnja pomlad je bila
tako v znamenju Primorske, saj so tja izlete organizirale vse sekcije. 

PLANINCI VABIJO

18. 5. 2013 Kočevska pot pl. sekcija DU
25. 5. 2013 Pohod na Geoss vse sekcije
1. 6. 2013 Gora Oljka pl. sekcija DU
9. 6. 2013 Velikolaška kult. pot pl. sekcija DU
15. 6. 2013 Kozlevčarjeva pot pl. sekcija DU
15. 6. 2013 Kobariški Stol sekcija Sava
16. 6. 2013 Snežnik družinski izlet
22. 6. 2013 Košutica pl. sekcija DUAkvarel: Gora Oljka, P. Smolej

Skupinska slika za spomin iz Merezig s pogledom na tržaški zaliv v ozadju

Ob zaključku izleta v Žusterni

tega odvrnila. Za konec pa so posku-
sili še kulinarično specialiteto: bobiče,
to je enolončnico z mlado koruzo, fi-
žolom, krompirjem in seveda koščki
pršuta. Člani planinske sekcije DU so
se sredi aprila odpravili v Šavrinsko
gričevje, ki velja za področje z najdalj-
šim sončnim obsevanjem v Sloveniji.
Seveda smo bili sonca deležni tudi

udeleženci izleta. Prvič smo imeli
pravo pomladno vreme, števili so ho-
dili v kratkih rokavih. S hojo smo pri-
čeli v Koštaboni, ki s kar tremi staro-
davnimi cerkvami, cipresami, strnje-
no gradnjo kamnitih hiš in nasadi
oljk velja za eno najbolj slikovitih
istrskih vasi. Sledil je vzpon do
Pomjana mimo, tokrat kar vodnatega
Supotskega slapu. Tudi po Pomjanu
pometa burja, zato se hiše stiskajo
druga k drugi. Tudi mi smo si privo-
ščili istrsko specialiteto bobiče, ter
nato sestopili v Kampel. Doma so se
na drevju šele kazali prvi popki, tu pa

je že vse cvetelo. V cvetju niso bile le
češnje, breskve in marelice, temveč
tudi že jablane in hruške. Izlet smo
zaključili v Žusterni, kjer smo preve-
rili, da je morje še vedno slano in kar
precej mrzlo. 

Teden dni kasneje so se planinci upo-
kojenci odpravili tradicionalni izlet
na Primorsko z zaključkom v
Dutovljah. Udeležencev izleta je bilo
kar 50. Najprej so si ogledali Mirnski
grad z mogočno cerkvijo Žalostne
Matere Božje in samostan Iazaristov,
nato pa so v spremstvu turističnega
vodnika obiskali spomenik branite-
ljem slovenske zemlje na Cerju.
Spomenik, z muzejskimi zbirkami, ki
še niso dokončno oblikovane, je na
vse naredil res mogočen vtis. S Cerja
so se udeleženci spustili v  Lokvice in
si vmes ogledali podzemsko jamo
Pod pečino. Tradicionalni zaključek
izleta ob teranu  in pršutu je bil tudi
tokat pri Šterlingu v Dutovljah.

Na tem izletu so tudi proslavili kar
deset rojstnih dni, med drugim so v
klub 80 sprejeli Jožeta Kukovico, zbo-
rovodjo pevske skupine sekcije.
Seveda tudi tokrat ni manjkalo njiho-
vo ubrano petje.Tudi prvi letošnji
družinski izlet je udeležence vodil na
Primorsko. Iz Lokev na Krasu so se
spustili na Kokoš in si ogledali kraško
jamo Vilenica, nad katero so bili vsi
navdušeni.

Slavljenci pri Šterlingu v Dutovljah

Na Primorsko se bomo še vrnili v
pozni jeseni, ko nas čakata izleta v
Brkine in na Doberdobski kras.

Borut Vukovič

Breg pri Litiji 53, Litija
Gsm: 041 792 740


