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ŽUPANOV KOTIČEK

Rajski maj
Pred nami je eden izmed lepših me-
secev leta. Kar posadimo v maju
dobro rodi, saj je zemlja dobro ogreta,
to pa je pogoj za hitro rast. Pred do-
brim mesecem sem posadil krompir,
vreme je vabilo, krompirja pa ni in ni
iz zemlje. Hitenje sajenja spomladi ne
obrodi sadov in dokaz je prav letošnje
leto. Muhasto vreme našo vegetacijo
še dodatno bega in prav sreča je, da
pridelki še kar dobro obrodijo. Na
vinski trti so se pojavile neke goseni-
ce, ki uničijo poganjke in s tem
zmanšajo rodnost na šparonu.
Podnebne spremembe nam bodo pri-
klicale še marsikatero nadlogo, ki
nam bo grenila življenje in pridelek.
Seveda pa ne smemo obupati, z vsem
spoštovanjem do narave in njenih
produktov, moramo nadaljevati delo
na zemlji, ki je edini garant za naše
srečno življenje.
Za nami je praznik dela, nekoč naj-
bolj spoštovan. Čestitke vsem, ki se
ob delu dobro počutite in prav vam je
ta praznik tudi namenjen. Brez dela
ni jela, mi je mama govorila v mlado-
sti, tega sem se držal celo življenje in
se sprašujem, če to velja še danes.
Različne oblike dela so lahko težko
primerljive, so pa dobrodošle za po-
čutje vsakega človeka.  

Spoštovani občani, naj vam v vaša srca
vsak majski dan prinese kanček rado-
sti, ki jo ta čas nujno potrebujemo za
pričakovanje boljše prihodnosti.   

Milan Izlakar,
župan

PROMETNA UREDITEV V ŠMARTNEM

Pešci v prometu, drugič
Odlično, pridobili smo dva sveže popleskana prehoda za pešce v Šmartnem na Litijski cesti in
dodatne prometne znake, ki označujejo ta dva prehoda. Upam, da barva zdrži kakšno leto.

Od prve pobude pred približno pol leta, do sedaj, se je nabralo že kar nekaj pred-
logov, kako bi lahko še izboljšali varnost pešcev v Šmartnem, še posebno šolarjev
in starejših občanov. Predloge so mi občani poslali po elektronski pošti, nekateri
so me ustavljali kar na cesti in podali predloge. Res dober odziv, hvala vsem!
Predlogi se nanašajo predvsem na določene prehode za pešce v Šmartnem in ne-
katere druge izboljšave, kot na primer: izboljšanje prehodov pri šoli, osvetljenost
prehodov ponoči, dodatne talne ali svetlobne oznake, letno preverjanje varnosti
šolske poti ter ukrepanje, »ležeči policaji, idr. Vse skupaj bo poslano na občino.
Kot so sporočili iz občine se s problematiko varnosti v cestnem prometu, ko gre
za občinske ceste, ukvarja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. K
zmanjšanju avtomobilskega prometa skozi center Šmartna in po Litijski cesti bo
pripomogla tudi obvoznica, ko bo le ta narejena. Verjetno bo tudi to doprineslo
k večji varnosti za pešce. Novo obvestilo v glasilu sledi, ko prejmem odziv iz ob-
čine glede dodatnih predlogov. Upam, da bodo odzivi kar se da pozitivni. Še
vedno pa mi lahko pošljete vaše predloge na e-pošto: rtomazic@siol.net.

Roman Tomažič

VALVASORJEVI GRAFIČNI DNEVI NA GRADU BOGENŠPERK

Bogdan Borčić - grafike
Z razstavo Bogdana Borčiča, so se pričeli Valvasorjevi grafični dnevi na gradu Bogenšperk.
Janez Vajkard Valvasor je pred 336. leti, natančneje, 12. aprila 1678, na gradu Bogenšperk
ustanovil grafični zavod – bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Bila je prva te vrste na slo-
venskih tleh zato predstavlja tudi začetek prvega velikega poglavja v grafični umetnosti na
Slovenskem. 

Rezultat enajstletnega  delovanja
Valvasorjeve tiskarne so domala vsi
bakrorezi,  ki so odtisnjeni v njegovih
knjigah, vključno z bakrorezi v Slavi
vojvodine Kranjske (1689).  Valvasor
je na gradu hranil tudi zbirko grafi-
čnih listov (preko 8000), ki jih je na-
kupil po Evropi in dopolnil z grafika-
mi domačih, bogenšperskih umetni-
kov. Zbirka je bila del njegove izjem-
ne knjižnice na gradu Bogenšperk, ki
jo je moral, zaradi velikih stroškov
povezanih z delovanjem grafične de-
lavnice in izdaje Slave vojvodine
Kranjske, prodati in jo še danes hrani-
jo v zagrebški metropolitanski knjiž-
nici. Ob obletnici ustanovitve Val -
vasorjeve grafične delavnice je Javni
zavod Bogenšperk, skupaj s Tehniš -
kim muzejem Slovenije, Galerijo
Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki
ter slikarjem in grafikom Jankom
Oračem, pričel prve Valva sorjeve gra-
fične dneve. Valvasorjevi grafični
dnevi so logično nadaljevanje ciklusa
grafičnih razstav uveljavljenih umet-
nikov, ki so se  leta 2012 pričele z raz-
stavo Carta incognita Hama Čaverka
in nadaljevale z razstavo Lirični sve-
tovi Janka Orača (2013). Valvasor jeve
grafične dneve na gradu Bogen šperk
smo letos pričeli z odprtjem razstave
zagotovo enega najvidnejših pred-
stavnikov ljubljanske grafične šole,
Bogdana Borčića. Za svoje delo je
prejel številna domača in mednarodna
priznanja, med njimi leta 2005
Prešernovo nagrado, pred tem pa na-
grade Prešernovega sklada, Županči-
čevo in Jakopičevo. Njegova dela hra-
nijo v svojih zbirkah številni svetovni

muzeji, med njimi tudi dunajska
Albertina. V Galeriji Božidarja Jakca
pa je urejen Grafični kabinet Bog -
dana Borčića z 1046 grafikami.
Bogdan Borčić bo ob razstavi tudi
prispeval grafiko za Grafično zbirko
Bogenšperk, ki bo tako bogatejša še
za eno izjemno delo slovenskega sod-
obnega grafičnega umetnika. Gotovo
Borčić sodi med največja slikarska in
grafična imena pri nas zato smo na
gradu še toliko bolj počaščeni, da
lahko do konca meseca avgusta gosti-
mo tako izjemno razstavo. Valva -
sorjevi grafični dnevi se bodo v mese-
cu maju nadaljevali z Valvasorjevim
dnevom, v  mesecu juliju pa bo po
325. letih za pet dni oživela Valva -
sorjeva grafična delavnica. V njej bo
šest mednarodno uveljavljenih grafi-
čnih umetnikov, po Valvasorjevem
zgledu, ustvarjalo grafike v klasični
tehniki globokega tiska. Nastale gra-
fike bodo razstavljene na jesenski raz-
stavi in bodo na gradu ostale kot del
Grafične zbirke Bogenšperk. Želja
organizatorjev je, da bi Valvasorjevi
grafični dnevi postali tradicionalna
bienalna prireditev s katero bi grad
Bogenšperk zopet  postal pomemben
center grafične umetnosti pri nas.
Valvasorjeve grafične dneve so omo-
gočili Javni zavod Bogenšperk,
Galerija Božidarja Jakca Kostanjevica
na Krki, Tehniški muzej Slovenije ter
Las Srce Slovenije ter Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje. Projekt
sofinancira EU.

Joži Vovk

Mešani pevski zbor Cum Anima vas vabi na spomladanski koncert
NAŠA PESEM, NAŠA POT

v petek, 23. maja 2014, ob 19.30 uri, v cerkev Svetega Martina Šmartno pri Litiji

ZDRUŽENJE VOJNIH VETERANOV

Veterani gredo v
Cerknico
V soboto, 24. 5. 2014, bo Območno združe-
nje veteranov vojne za Slovenijo Litija –
Šmartno organiziralo celodnevni izlet na
širše območje Cerknice.

Posebnost tega območja je nesporno
Cerkniško jezero, ki je največje presi-
hajoče jezero. Ogledali si bomo živo
maketo tega jezera »Jezero je, jezera
nej«, multivizijo »Štirje letni časi«,
grad Snežnik, Polharski muzej in
spoznali oziroma se seznanili še z raz-
nimi drugimi naravnimi, kulturnimi
in zgodovinskimi značilnostmi tega
območja. »Raziskovanje« bomo za-
ključili z družabnim srečanjem.
Vsi člani našega združenja in njihovi
družinski člani so vljudno vabljeni.
Cena bo zelo ugodna, družba pa pri-
jetna. Prijavili se boste lahko na sede-
žu združenja v Litiji: Jerebova ulica
14, v sredo, 14. 5. 2014, med 9. in 12.
uro ter med 16. in 18. uro in v četrtek,
15. 5. 2014, med 9. in 12. uro.

Karlo Lemut Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER LITIJA, Trg na Stavbah 8a, Litija; E-mail: mateja.sladicvozelj@siol.net; Gsm: 040 992 143

Letos poteka že 15. leto od začetka avtobusne povezave Litija - Šmartno pri
Litiji. Ob tej priložnosti so  Slovenske železnice na dan Zemlje, 22. aprila 2014,
uradno predale namenu novi avtobus, ki povezuje oba kraja. V petnajstih letih je
med njima opravljenih 670.000 kilometrov in prepeljanih 700.000 potnikov,
njihovo število pa narašča. Dnevno na tej relaciji SŽ opravijo 22 povratnih vo-
ženj na dan v skupni dolžini 190 kilometrov. Gre za tako imenovano  rešitev in-
tegralnega transporta: Usklajeni vozni redi vlaka in avtobusa, enotna brezkon-
taktna čip vozovnica s podatki o vožnji z vlakom in avtobusom in novo, okolju
prijazno vozilo. To so pomembni elementi odgovornega inoviranja v transportu,
ki povezuje skrb za okolje, etiko in odgovornost do širše družbe, S tem se v
okviru evropskega projekta FaRInn ukvarja tudi Razvojni center Srca Slovenije.
Ta redno avtobusno linijo Litija – Šmartno prepoznava kot primer inovativne
in do okolja ter ljudi odgovorne prakse na področju integriranega javnega po-
tniškega prometa in trajnostne mobilnosti. 

Karolina Vrtačnik

Nov avtobus za Šmartno in Litijo
Od konca aprila vozi med Šmartnim in Litijo nov avtobus Slovenskih železnic. Njegov vozni
red je usklajen z voznimi redi vlakov, vozovnica je enotna za avtobus in vlak. Okolju prijazno
vozilo boste prepoznali po podobi Srca Slovenije, ki ga krasi. 

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

www.martinovglas.si

Likovna razstava LILA Grafika PONEDELJEK 12.05 18.00 občina Litija

Predstavitev knjige Geologija Krasa, TOREK 13. 5. 19.00 Knjižnica Litija

avtorji: Bogdan Jurkovšek, Blanka Cvetko Tesović, Tea Kolar-Jurkovšek

Približevanje: Ksenija Benedetti SREDA 14.5. 19.00 Kulturni center Litija

Vodeni družinski pohod na Svibno ČETRTEK 15.5. 17.00 Mladinski center Litija

ob svetovnem dnevu družine

Svečani koncert  GŠ Litija - Šmartno ob 60-letnici GŠ ČETRTEK 15.5. 19.00 lokacija bo znana naknadno

Sproščeni PETEK PETEK 16.5. 18.00 Mladinski center Litija

Vizualna sodobna umetnost - Kud art club PETEK 16.5. 19.00 Kulturni center Litija

Stojnica vse zastonj na litijski tržnici SOBOTA 17.5. 8.00 – 11.00 pred ŠD Litija

Zaključna otroška matineja: Morske dogodivščine

(Gledališče Makarenko) SOBOTA 17.5. 10.00 Kulturni center Litija

16. Srečanje upokojenskih pevskih zborov SOBOTA 17.5. 15.00 GEOSS - Vače 

Dr. Juteršek – predavanje o sladkorni bolezni PONEDELJEK 19.5. 18.00 Mladinski center Litija

Po nedolžnem za zapahi v Turčiji – pogovorni večer TOREK 20.5. 18.00 Mladinski center Litija

Izdelava domovanj za žužke (čebele, metulje, čmrlje,…) ČETRTEK 22.5. 18.00 Mladinski center Litija

Ulična četvorka (maturanti Gimnazije Litija) PETEK 23.5. 11.50 Valvasorjev trg; Litija

Letni spomladanski koncert, MePZ Cum anima PETEK 23.5. 20.00 Cerkev sv. Martina, Šmartno

Raj mladosti – koncert litijskih rock skupin SOBOTA 24.5. 20.00 Mladinski center Litija

Dan jagod in špargljev NEDELJA 25.5. Od 10. ure dalje Breg pri Litiji

Dokumentarni film o Brunu Groningu: NEDELJA 25.5. 14.00 Kulturni center Litija

Po sledeh čudodelnega celitelja

Koncert citrarskega orkestra SREBRNE STRUNE TOREK 27.5. 19.00 Kulturni center Litija

Likovna razstava CICI LILA SREDA 28.5. 18.00 občina Litija

Zaključni koncert  ČETRTEK 29.5. 18.30 Kulturni center Litija

orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno

EX TEMPORE -  Kresnice 2014 SOBOTA 31.5. 9.30 do 15.00 Kresnice in okolica
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Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - Maj 2014

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04-ZVKSES, 47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US in 40/12-
ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), v zadevi  javnega razpisa, št. 361-003/2013-2, z dne
20.12.2013, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavlja

Prednostno listo
upravičencev za najem neprofitnih stanovanj

Zap. št. Upravičenec Št. točk
1 MAJA DERENČINI 290
2 HARIS OSMANOVIĆ 240
3 PETER VETRIH 210

Stanovanja bodo dodeljena po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov
gospodinjstva in velikosti neprofitnih stanovanj. 

Številka: 361-003/2013-10
Datum: 22.4.2014 Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2014 (Uradni list RS, št. 111/13, 18/14) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdob-
je 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) in objavlja naslednji

Javni razpis
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva

v letu 2014

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, 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 2014.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upra-
vičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2014.

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, pod-
pisana 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 pro-
računskih 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 20.6.2014. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo iz-
ločene 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 priporoče-
no 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 2014", 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-li-
tija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

Datum: 24.4.2014
Številka: 321-01/2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2014 (Uradni list RS, št. 111/13,18/14) 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 2014

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, so v okviru proračunske postavke 11214209
»Finančne pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v višini do 5.000 EUR za sofinanciranje za-
gotavljanja 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 20.6.2014.
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 2014", 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: 24.4.2014
Številka: 321-01/2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Razpis za
letovanje otrok
med poletnimi
počitnicami 
Območno združenje Rdečega križa Litija
bo tudi v letu 2014 v času poletnih počitnic
organiziralo letovanje za predšolske in
šolske otroke iz Občine Litija in Občine
Šmartno pri Litiji  od 5 do 14 leta starosti.

Letovanje
v MPD Frankopan Punat na otoku
Krku  3. 7. - 17. 7. 2014

Letovanje
v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu
od  2. 8. - 9. 8. 2014

Letovanje
v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu
od 9. 8. - 16. 8. 2014

Kot v preteklem obdobju bomo tudi
letos v času letovanja organizirali
številne prostočasne aktivnosti (re-
kreacija in športne dejavnosti, druža-
bno življenje, razvedrilo in program
za zabavo, ustvarjalne dejavnosti na-
ravoslovno tehnične vsebine in izlet
z ladjico. Za vzgojo in varnost otrok,
ki bodo razdeljeni v manjše skupine,
bodo skrbeli  vzgojitelji-vodiči,
predvsem iz vrst pedagoških delav-
cev in študentje pedagoških pokli-
cev, ki  imajo dolgoletne izkušnje na
tem  področju in poleg  tega tudi do-
datna znanja (učitelji plavanja, ani-
matorji s področja kulturnih dejav-
nosti, ročnih spretnosti in drugo).
Otroci morajo pred letovanjem
opraviti zdravniški pregled pri svo-
jem zdravniku. 

Stroški letovanja:
Območno združenje Rdečega križa
Litija bo skušalo pridobiti ustrezna
finančna sredstva iz naslova lokalnih
skupnosti (Občine Litija in Občine
Šmartno pri Litiji) ter prispevkov
sponzorjev in donatorjev.  Iz naslova
koncesije za sofinanciranje letovanja
otrok z zdravstvenimi indikacijami
pa smo uspeli na javnem razpisu
ZZZS. . Prizadevamo si, da bi bil
prispevek staršev za 7 dnevno  leto-
vanje oziroma 15 dnevno letovanje
otroka čim nižji, da bi tudi otroci iz
socialno in materialno ogroženih
družin letovali pod čim bolj ugodni-
mi pogoji z najnižjim prispevkom
staršev. 
Prispevek staršev otrok za letovanje
je 14,00 € na dan, z možnostjo plači-
la na dva obroka. Prvi obrok  ob pri-
javi je 70,00 €. Ostali prispevek se
poravna najkasneje do pričetka leto-
vanja.

Rok prijave:
Pričetek zbiranja  prijav je  predvi-
den v mesecu aprilu 2014. Prijavo za
letovanje, je potrebno oddati na
obrazcu »PRIJAVNICA« do
31.5.2013, oziroma do zapolnitve
terminov, na Območno združenje
Rdečega križa Litija. Prijavnico do-
bite  pri izbranem zdravniku otroka,
ki bo tudi izpolnil zdravstvene po-
datke  o otroku in predlagal zdrav-
stveno letovanje.

Dodatne informacije
lahko dobite na OZRK Litija, Trga
na Stavbah 1 , Tel.: 01/8963 730 ali
051 443 600

OZRK Litija



DRUŠTVAMAJ 2014 • ŠT. 5 3

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAVRSTNIK

Gasilstvo in tovarištvo
Videl sem, da se fantje trudijo, videl sem močno voljo in pripravljenost. Videl sem tovarištvo
in energijo.

Ta ali podoben stavek sem srečal nekoč na spletu in sem ga danes uporabil za
začetek tega mojega članka. Zakaj o tovarištvu? Zato, ker ljudje zmotno meša-
mo oziroma raje ne uporabljamo besede tovariš, ker se bojimo svoje  zgodovine
in v besedi tovariš vidimo nekaj slabega. Naziv tovariš pa ni politična dikcija ali
slab pomen iz zgodovine,  pač pa beseda tovariš ali tovarištvo opredeljuje zavest
povezanosti s tovariši in pripravljenost pomagati jim! To pa je tisto pomembno,
gasilec ne sme sam vstopiti v goreč objekt, napol zasuto  jamo ali kaj podobne-
ga, vstopa s tovarišem gasilcem in če ne drugače,  sta povezana z vrvjo in z zuna-
njim svetom, kjer ju čaka njun tovariš, da jima pomaga, če bo šlo kaj narobe!
Soigralcem moraš zaupati. Vedno. Drugače je po nas! Tako je v ekipi in gasilska
enota, ki gasi, pomaga, rešuje,  si mora medsebojno zaupati in pomagati. Zato so
potrebne vaje, tovariški duh med gasilci in tovarištvo podpornikov gasilcev –
vaščanov, krajanov. Tovarištvo je pogoj za preživetje prostovoljnih društev in ga-
silcev pri posredovanjih, pa tudi glavni vir dobre volje, ki nam pomaga, da pro-
stovoljno – brezplačno delamo in se trudimo za skupnost, javno dobro! To ni
tisto moško tovarištvo, ki služi za izgovor za beg od žensk. Ženske so še kako
pomemben del gasilskega tovarištva in podpora za dobro voljo pri delu in seve-
da kot gasilke begunke od svojih moških, ker navedeni zapis velja za oba spola,
čeprav je napisan v moški obliki! Gasilsko tovarištvo  je energija, ki daje človeku
moč biti človek. To ni tovarištvo namesto družine, ampak tovarištvo, ki družino
okrepi. Za konec tega svojega zapisa o tovarištvu pa vas želim vse tovariše gasil-
ce v Zavrstniku še obvestiti, da smo uspešno vzpostavili brezplačno t.i. WiFi
okolje v našem gasilskem domu. Mogoče to spletno okolje ne bo toliko koristi-
lo tovariškem duhu starejših gasilcev, bo pa gotovo prispevalo kot gradnik tova-
rištva med mladimi gasilci, ki bodo lahko ob svojih obiskih v gasilskem domu
brezplačno komunicirali preko svojih tovariških spletni strani!

Bogomir Bučar

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOSTREVNICA

90. let delovanja PGD Kostrevnica
Zapisnik prvega sestanka pred ustanovitvijo društva leta 1924 se začne z bese-
dami: »Z Bogom pričeto 1924«. V nadaljevanju pa lahko preberemo »Vsled
večjih pojavov požarov se je pod ustanovitelju Alojziju Strmanu priredi ustano-
vi sestanek, na katerem se je sklenilo ustanoviti prostovoljno gasilsko društvo za
Kostrevnico in Lupinico. Na prvem sestanku se je izvolil pripravljalni odbor, ki
jima nalogo pripraviti vse potrebno za ustanovitev gasilskega društva. V pripra-
vljalni odbor so bili izvoljeni sledeči: Alojzij Strman, Anton Sirk, Janez Golob,
Anton Knez in Alojzij Jesenšek. In ti so postavili gasilski dom, in ustanovili
društvo.« (citat iz knjige zapisnikov). Člani so vseh 90 let, razen med 2. sveto-
vno vojno, ko je bilo delovanje društva prepovedano, delali aktivno. Prav zato je
ob obletnicah priložnost, da vsem ustanovnim članom in tistim, ki so skozi vsa
ta leta skrbeli za pomoč krajanom, simbolično izkažemo hvaležnost za opravlje-
no delo. Ker pa društvo deluje dobro tudi v sedanjem času, pa je priložnost za
zahvalo tudi sedanjim članom. Tokratno obletnico bomo obeležili z vrsto do-
godkov. Prvi večji dogodek je bila slavnostna seja, kjer so bila podeljena društve-
na priznanja 57 članom. Sejo sta vodili mladi članici Laura in Hana, ki sta nas
popeljali od ustanovitve društva dalje pa do sedanjih dni z omembami vseh več-
jih pridobitev v društvu. Za dobro razpoloženje so z vmesnimi glasbenimi to-
čkami poskrbeli mladi gasilci Laura s flavto, Teja z violino ter Nik, Benjamin,
Anže, Maks in Jaka s harmoniko. Poveljnik Urban Habe je predstavil delo dru-
štva, predsednik Mitja Jesenšek pa je po pozdravnem govoru predstavil še osta-
le slavnostne dogodke, ki jih prireja društvo v tem letu. 30. maja bo veselica z
Ansamblom Modrijani, 31. maja GZ Šmartno gosti srečanje veteranov Regije
Ljubljana III, ki se bo odvijalo v Kostrevnici, 1. junija pa bo zaključna slovesnost
z gasilsko parado in proslavo ob slavnostnem dogodku. Prevzeli bomo tudi nov
društveni prapor, večer pa bomo zaključili z druženjem ob glasbi »Frajerjev«.
Predsednik Gasilske zveze Šmartno Matjaž Borišek in podžupan Matjaž
Aškerc sta se zahvalila članom za opravljeno delo in zaželela, da tako delajo tudi
v bodoče. Ker smo si v letošnjem letu zadali cilj, da naredimo celostno podobo
društva, je Miha Tomažič – predsednik komisije, ki to delo opravlja, predstavil
logotip in slogan ter spletno stran, na kateri bo društvo širši javnosti predstavlja-
lo svoje delo. Prav za konec pa je sledilo še manjše presenečenje, saj je bilo v dru-
štvo pripeljano novo vozilo za prevoz moštva. 1. maja je bil že naslednji dogo-
dek, ki je pred gasilski dom privabil vrsto krajanov. Litijska godba je zaigrala
prvomajsko budnico. Ob več kot polurnem poslušanju prijetnega zvoka glasbil
nas je obiskalo tudi sonce, ki ga je pred letošnjimi prvomajskimi prazniki
močno primanjkovalo. Od prvega maja dalje nas lahko obiščete na naši spletni
strani www.pgd-kostrevnica.si, kjer boste zvedeli še več o društvu in prihajajo-
čih dogodkih.

Anže Jerman

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestila za meseca maj in junij
Naše društvo letos praznuje 25 let svojega delovanja. V počastitev tega jubileja smo izdali
posebno zloženko, ki je že v tisku in jo boste lahko dobili v društveni pisarni.

Skozi celo leto pa bodo v ta namen potekale tudi različne dejavnosti. O njih vas
bomo sproti obveščali v naših obvestilih. Od 3. maja do 23. maja, bo v Turistični
točki Srca Slovenije v starem mestnem jedru Litije razstava izdelkov z naših
ustvarjalnih delavnic.V okviru te razstave načrtujemo tudi 2 delavnici slikanja
na steklo in sicer 14. maja, od 17. do 19. ure in 21.maja, od 17. do 19. ure.
Vabimo vas, da si ogledate razstavo v čim večjem številu in povabite na ogled
tudi prijatelje in znance. Prav tako vabimo naše člane in druge, ki jih zanima sli-
kanje na steklo, da se udeležite delavnic. Na ustvarjalne delavnice se prijavite na
številko 059 940 503, 051 312 739 ali na e-naslov turizem.litija@razvoj.si. Ob
prazniku občine Litija (14.6.2014) bo naše društvo prisotno s svojo stojnico,
kjer bomo merili krvni sladkor ter z našo zloženko in brošurami opozorili širšo
javnost na naše 25 letno delovanje društva.                                                                             
Zdravstveno predavanje
Vabimo vas na zelo zanimivo predavanje z naslovom Ali sem že vzel svoj odme-
rek inzulina? Predavala bo ga. Alenka Kaufman mag. far. iz podjetja Bauerfeind
d.o.o. iz Ljubljane. Predavanje bo 13. 5. 2014 ob 16. uri v knjižnici Litija.
Srečanje zasavskih diabetikov
Srečanje zasavskih diabetikov bo tokrat v Litiji v soboto, 17. 5. 2014, od 10.30
ure dalje. Dobimo se ob 10.30 uri na parkirišču novega medgeneracijskega cen-
tra. Organizirali bomo voden ogled po Litiji, kot smo omenili na začetku raz-
stavo v Turistični točki Srca Slovenije v starem mestnem jedru. Po ogledu se
bomo odpravili na turistično kmetijo Paternoster, kjer nam bodo predstavili
kmetijo in degustacijo njihovih izdelkov. Srečanje bomo zaključili z dobro do-
mačo hrano in druženjem ob prijetni glasbi. Prijave sprejemamo v društveni pi-
sarni najkasneje do srede 7. 5. 2014. Prispevek za člane znaša 15 € po osebi.
19. Športno rekreativno srečanje diabetikov v Velenju
Srečanje bo potekalo 31. maja 2014 v Zdraviliškem parku Topolšica. Odvijale se
bodo razne športne aktivnosti kot so balinanje, odbojka, pikado in rusko keglja-
nje. Čeprav nimamo športne ekipe vas vljudno vabimo, da se skupaj v čim več-
jem številu udeležimo tega srečanja saj za nas pripravljajo dva pohoda in sicer
daljšega dve uri in krajšega eno uro. V slučaju slabega bremena pa bi si ogledali
za nas pripravljeno razstavo Senzorium bolečine in pa predavanje in ogled PV
Zimzelen. 
Merčunov dan
Vsako tretjo soboto v juniju ( letos je to 21. junija ),Društvo diabetikov Tržič or-
ganizira MERČUNOV DAN, ki je sestavljen iz dveh pohodov. Zahtevnejši
Merčunov pogod vodi z Doma pod Storžičem do spominske plošče, ki je malo
pod vrhom Strožiča, rekreativni pohod pa je primeren za vsako »kondicijo« in
bo letos potekal po vasi Lom pod Storžičem. Obiskali pa bomo dve ekološki
kmetiji in spoznali pridelavo špargljev in si ogledali prave lipicance. Ob zaključ-
ku bo prireditev ob 60-letnici Merčunove smrti. Tržiški diabetiki nas vljudno
vabijo v njihovo neokrnjeno gorsko pokrajino. Za ta pohod se lahko prijavite v
naši društveni pisarni.
Kopanje v Dolenjskih toplicah
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih. Cena karte je
9 €, vsak član pa jih lahko kupi 10 do 30. 10. 2014. V kolikor bo interes (vsaj 15
udeležencev) za tri urno kopanje lahko prevoz organiziramo v društveni pisarni.
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija. 

Pohodi
15. 5. Laze- Janče (vlak) Božo Čertalič
22. 5. Šmartno- Grilovec Božo Čertalič
29. 5. Konjšica- Rodež Božo Čertalič
5. 6. Jezersko- Preddvor (avtobus ob 7.00) Ivan Lamovšek
12. 6. Dobrač- Avstrija (avtobus ob 6.00) Lojze Hauptman

Osebne dokumente imejte s seboj. 2 uri hoje, malica iz nahrbtnika
19. 6. Po obronkih Jablaniške doline Lojze Hauptman
26. 6. Turjak- Kureščekavtobus ob 7.00 Božo Čertalič

Zaključni spomladanski pohod
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8.
uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in opremi. Prosimo vas, da se
za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan
pred pohodom. Za ostale pohode kot na primer Jezersko- Preddvor, Dobrač v
Avstriji in pa Turjak- Kurešček, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobu-
sni prevoz, zato rabimo prijave teden dni pred odhodom z obveznim plačilom
akontacije.

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. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
Plačilo članarin
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine
za leto 2013 zato vas prosimo, da to poravnate v najkrajšem možnem času. Čla-
narina za leto 2014 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se vam
najlepše zahvaljujemo. 
Naročanje lističev za aparate
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s seboj! 
Junij: naročilo do 6. 6. 2014, prevzem v sredo, 11. 6. 2014

Razna obvestila
Brezplačna zamenjava merilnikov je
še možna! Vsi, ki imate merilnike za
sladkor, ki so stari ali  v okvari, katere-
koli znamke, jih lahko prinesete v
društvo in vam jih bomo brezplačno
zamenjali  z  novimi  merilniki. 
Uradne ure društva
Ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure. 
V torek in četrtek ni uradnih ur, razen
naročil za lističe.

Rudolfa Pogačar

DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA IN ŠMARTNO

Izlet na Brione
in Goli otok
Dvodnevni izlet na Brione in Goli otok
bomo  izvedli 22. in 23. maja.

Na pot bomo krenili ob 7. uri, izpred
Društva invalidov. Peljali se bomo
mimo Kopra, Poreča, Rovinja do
Fažane, kjer se bomo vkrcali na ladji-
co. Kmalu prispemo v Nacionalni
park Brione. Z vlakom, ki je prilago-
jen za panoramsko vožnjo se popelje-
mo po Brionih. Na otoku si bomo
ogledali tudi muzej v katerem  med
drugim hranijo darila mnogih držav-
nikov J.B.Titu. V popoldanskih urah
se z ladjico vrnemo v Fažano. Sledi
vožnja preko Učke na otok Krk in v
Punat, kjer nas čaka nočitev z pol-
penzionom. Naslednji dan sledi ogled
mesta Krka, nato pa se vkrcamo na
barko, ter odpotujemo proti Golemu
otoku, ki se ga spominjamo pred-
vsem, kot koncentracijsko taborišče
za vse, ki se niso strinjali s tedanjo po-
litiko. Na ladjici bo malica in kosilo
ter prosti čas, morda celo za kopanje.
Domov se vrnemo v večernih urah.
Cena izleta za člane je 120 EUR, za
nečlane 130 EUR. Plačilo je možno v
dveh obrokih, 1. obrok se plača ob
prijavi, drugi pa do 16. maja 2014. 
Ne pozabite na veljavne osebne iz-
kaznice ali potne liste.

Obvestilo
Sporočamo, da imamo za letovanje v
Starigrad / Paklenica še  prosta
mesta, dodatne informacije dobite v
Društveni pisarni. 

Rekreativna vadba
Redna vadba je nujno potrebna za
zdravje in vitalnost v vseh življenjskih
obdobjih, zato vas vabimo na vodeno
vadbo, ki poteka ob ponedeljkih od
10. do 11. ure v telovadnici na Tenis
parku As. Cena je 2 EUR na udele-
ženca. V prijetnem vzdušju in pod
strokovnim vodstvom skrbimo za
ohranjanje in pridobivanje moči ter
kondicije celega telesa. Vabimo vse, ki
si želite narediti nekaj zase, da se pri-
družite naši skupini in tako poskrbite
za svoje zdravje in boljše počutje.

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z Društvom Diabetikom or-
ganiziramo plavanje in vadbo v baze-
nu, ki poteka vsako sredo od 16. do
17. ure. Cena je 2 EUR na udeležbo.
Vljudno vabljeni! 

Gradnja doma napreduje počasi a
zanesljivo
Nadaljevanje doma poteka skladno z
razpoložljivimi finačnimi sredstvi.
Trenutno so dograjene vodovodne
inštalacije v pripravi pa je gradnja no-
trajnih ometov. V skladu z dogovo-
rom z vodstvom Občine Litije pred-
videvamo, da bo pritlična etaža ob-
jekta dograjena do jeseni. Dograjena
bo do te mere, da bo društvo v njej
lahko izvajalo svoje dejavnosti. Za
uresničitev tega načrta si zelo priza-
deva  gradbeni odbor Društva.

MDI Litija in Šmartno
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DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE

Regijski kviz Mladi in kmetijstvo
V petek, 28.3.2014,  je na Polževem pri Višnji gori potekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo, ki
ga je letos organiziralo Društvo podeželske mladine Kalček iz Ivančne Gorice v sodelovanju z
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Na letošnjem kvizu se je za 1. mesto, ki je vodilo na državni kviz, potegovalo 11
ekip iz 8 društev iz regije Ljubljana z Zasavjem in sicer DPM Bobri, DPM
Hribci, DPM Kalček, DPM Kamnik, DPM Litija in Šmartno (DPM LIŠ),
DPM Moravče, DPM Velike Lašče in Društvo študentov zootehnike (DŠZ). 
Prireditev  se je začela z uvodnim delom, v kateri so bili pozdravni govori slav-
nostnih gostov tekmovanja. Sledil je težko pričakovani začetek  kviza, v katerem
so tekmovalci merili svoje znanje o čebelah in čebelarstvu, zgodovini cvička, so-
cialnem podjetništvu in o problemih in rešitvah neposredne prodaje in trženja
na kmetijah. Na prvem delu tekmovanja so morali tekmovalci, pod budnim
očesom komisije, odgovarjati na pisna vprašanja. Po odpisanem prvem delu pa
so se tekmovalci in komisija zasluženo okrepčali z kosilom, ki so ga pripravili
gostitelji. Ko so bili želodčki polni in moči povrnjene, se je začel ustni del tek-
movanja, ki je bil odprt za javnost. Ustni del je potekal v treh krogih. V prvem
krogu so vse ekipe sočasno odgovarjale na zastavljena vprašanja z »DA« ali
»NE«, z dvigom kartončkov. V naslednji krog se je uvrstilo 6 ekip, ki so lahko
izbirale med vprašanji za 1, 2 ali 3 točke. V zadnjem krogu pa sta se pomerili le
še najboljši 2 ekipi. Po končanem uradnem delu tekmovanja je sledilo prijetno
druženje ob zvokih ansambla »Na hiter«. Naši ekipi, DPM LIŠ 1 v postavi Saša
Biaggio, Marko Firm in Mitja Grobin ter DPM LIŠ 2 v postavi Mija Tomšič,
Jernej Knez in Matej Hauptman, sta v težki konkurenci zasedli 9. in 8. mesto.
Zmago je slavila ekipa DPM Kalček 1, drugo mesto je osvojila ekipa DPM
Bobri, tretje mesto pa ekipa DPM Velike Lašče 1.

Mija Tomšič

40 članska zasedba zbora je v zadnjih
4 mesecih namenila vajam veliko časa
in energije, kjer je bil glavni zagon
želja po dobri izvedbi repertoarja, po
tehničnem napredku zbora ter ne na-
zadnje tudi po izboljšanju dosežka iz
pred dveh let. V tem času smo člani
zbora, skupaj z dirigentko Moniko
Fele, pilili solistične vložke posamez-
nih glasov, premagovali tehnične izzi-
ve skladb, usklajevali barve naših gla-
sov, dopolnjevali dinamiko ter posta-
jali bolj in bolj suvereni pri izvedbi
našega programa. Pevski vikend, ki
smo ga februarja preživeli na
Primorskem, delovne sobote v šmar-
skem župnišču, redne nedeljske vaje,
kar nekaj izrednih vaj ter koncertov, ki
smo jih v pripravljalnem času izvedli,
je obrodilo sadove. Končno smo stali
na mariborskem odru. Nocoj je ena
lüšna noč (Katarina Pustinek Rakar),
Crucifixus (Antonio Lotti), Vem da

je zopet pomlad (Lojze Lebič) in
Peace like a river (Ronald Staheli) so
skladbe, ki so izzvenele v polni
Unionski dvorani. Opravljeno delo na
vseh vajah, adrenalin, trema, želja po
uspehu, mirni roki naše dirigentke ter
dosledno sledenje navodilom so pri-
vedli do končnega rezultata. Osvojili
smo 88 točk ter s tem srebrno plake-
to. S tem nismo samo izboljšali rezul-
tata iz pred dveh let (79,3 točk ter os-
vojena bronasta plaketa), temveč smo
si dokazali, da se lahko različne barve
glasov, različne ravni glasbenega
predznanje pevcev, včasih celo razli-
čna pričakovanja in želje posamezni-
kov, na koncu vendarle povežejo v ne-
verjetno celoto. Trdo delo se je izpla-
čalo, hkrati pa nam dalo željo, voljo in
zagon za nadalne  izzive. Teh pa ne bo
tako hitro zmanjkalo – torej novim
zmagam naproti!

Anamarija Kamin

Cum Anima srebrni na tekmovanju
Naša pesem
12. aprila smo se člani pevskega zbora Cum Anima udeležili 23. bienalnega državnega
tekmovanja odraslih pevskih zasedb Naša pesem 2014, ki se je tradicionalno odvijalo v
Mariboru. Tekmovanje je že od začetka letošnjega leta predstavljalo največji izziv in cilj
našega dela.

IZ OBČINSKIH NASELIJ

Skupna druženja na Grmačah
Prebivalci naselja Grmače, si prizadevamo z vsakim pozitivnim dejanjem izboljšati kvali-
teto življenja v našem okolju. Smo ustvarjalni, energični, polni zanosa in medsebojnega
spoštovanja. Dokaz temu so tudi organizacije srečanj in dogodkov. Eden takšnih je bil tudi
ob letošnjem 1. maju.

Vsem nam, predvsem pa našim otro-
kom dokazujemo, da se s skupnimi
močmi in relativno skromnimi vlože-
nimi sredstvi lahko naredi veliko za
kvalitetnejše sobivanje (postavitev
lične ter poučne zgodovinsko-infor-
mativne table o življenju rodbine
graščakov na tem prostoru, sanacijo
dotrajanega mostu, urejanje okoli-

ce…).  Tradicionalno nas vsako leto
za 1. maj, iz mirnega spanca prebudi
Pihalni orkester Litija in poskrbi za
lepše trenutke v prazničnih dneh. Že
drugič, smo organizirali nogometno
srečanje med “starimi in mladimi”
prebivalci in prijatelji naselja. Več
mladostne zagnanosti in nogometnih
veščin so letos pokazali mlajši, ter se

veselili zaslužene zmage. Ob tem do-
godku, pa se je zbralo tudi zavidljivo
število gledalcev. Povabilu na tekmo,
sta se odzvala tudi župan g. Milan
Izlakar in podžupan občine Šmartno
pri Litiji g. Matjaž Aškerc, ki je ob tej
priložnosti opravljal vlogo sodnika.
Po tekmi smo pripravili tudi medge-
neracijsko druženje z “dobro kapljico”
in domačimi dobrotami. Prebivalci in
prijatelji tega zaselka smo si enotni,
da si bomo v bodoče poskušali zago-
toviti čim več avtonomnosti znotraj
občine v kateri živimo. Prisrčna hvala
vsem prebivalcem naselja za podporo
in nesebično pomoč. Enako tudi ude-
ležencem tega srečanja, ki naj bi po
navdušenju vseh postal tradicionalen.

Prebivalci zaselka Grmače

DOM TISJE

Služba pomoči na domu
Ko ljudje pomislimo na Dom Tisje imamo v mislih dom, kot institucijo, kot kraj bivanja, kjer
živijo stari ljudje. Institucionalno varstvo je sicer res  prevladujoča dejavnost Doma Tisje,
vendar sedaj že tretje leto opravljamo tudi službo pomoči na domu. Dom Tisje izvaja social-
no oskrbo na domu za območje občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Socialna oskrba na domu je namenje-
na upravičencem, ki imajo zagotovlje-
ne bivalne in druge pogoje v svojem
bivalnem okolju, zaradi starosti, inva-
lidnosti in kronične bolezni  se ne
morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa take oskrbe in nege
ne zmorejo ali zanju nimajo možno-
sti. Gre za različne oblike organizira-
ne praktične pomoči in opravil, s ka-
terimi se upravičencem vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potrebo po institu-
cionalnem varstvu v zavodu, v drugi
družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci so osebe stare nad 65 let,
ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso sposobne za
popolnoma samostojno življenje,
osebe s statusom invalida po zakonu o
družbenem varstvu duševno in tele-
sno prizadetih oseb, ki po oceni pri-
stojne komisije ne zmorejo samostoj-
nega življenja, če stopnja in vrsta nji-
hove invalidnosti omogočata občasno
oskrbo na domu, druge invalidne
osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje ve-
čine življenjskih funkcij, kronično
bolni in osebe z dolgotrajnimi okva-
rami zdravja, ki nimajo priznanega

statusa invalida, pa so po oceni pri-
stojnega centra za socialno delo brez
občasne pomoči druge osebe nespos-
obne za samostojno življenje, hudo
bolni otrok ali otrok s težko motnjo v
telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva. Storitev
pomoči na domu obsega tri sklope  in
sicer pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč ter
pomoč pri ohranjanju socialnih sti-
kov. Do storitev socialne oskrbe so
upravičenci osebe, ki potrebujejo naj-
manj dve opravili iz dveh različnih
sklopov. Strokovna oskrba na domu je
strokovno voden postopek, ki ga vodi
socialna delavka in se začne na pobu-
do zainteresiranega uporabnika ali
njegovega zakonitega zastopnika ozi-
roma njegovih najožjih družinskih
članov.  Čas posameznega obiska ni
krajši od 30 minut, kar je tudi najkraj-
ša obračunska enota za plačilo stori-
tev. Neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca se lahko izvaja vse
dni v tednu, največ 4 ure dnevno in
največ 20 ur tedensko. Cena storitve
je določena na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen so-

Napovednik dogodkov v domu Tisje, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja
(TVU), ki poteka od 12. do 18. maja 2014 (razširjen termin pa od 1. maja do 30.
junija 2014) že devetnajsto leto zapored ponuja priložnost za srečanje vseh, ki so
predani učenju. Letošnja  vodilna tema je Učenje za življenje.

Napovednik dogodkov, prireditev si lahko ogledate na naši spletni strani
www.dom-tisje.com

cialno varstvenih storitev. Cena stori-
tve pomoči družini na domu je del
stroškov storitve, ki ga plačuje upo-
rabnik ali drug plačnik, del cene sto-
ritve  socialne oskrbe na domu sub-
vencionirata občini Litija in Šmartno
pri Litiji, prav tako stroške vodenja
postopka. Upravičenci  lahko uvelja-
vljajo dodatne olajšave pri plačilu sto-
ritve(oprostitev plačila) pri pristoj-
nem Centru za socialno delo Litija. V
storitev socialne oskrbe na domu ne
sodijo opravila, ki niso v neposredni
zvezi z uporabnikom storitve in nje-
govim najožjim življenjskim okoljem.
Socialna oskrba na domu – pomoč na
domu je alternativa domskemu var-
stvu in ima številne prednosti, kot so
upravičenec ostaja dalj časa v svojem
domačem okolju, ki ga je navajen,
kjer se dobro počuti,prispevek upra-
vičenca je neprimerno nižji kot plače-
vanje domske oskrbe. Za samega iz-
vajalca, se pravi Dom Tisje pa je so-
cialna oskrba na domu podvržena
sprotnim spremembam in s tem več-
jim  tveganjem, saj se število upravi-
čencev in obseg pomoči zelo spremi-
nja,tudi  dnevno, primeri odhodov
upravičencev v bolnišnico, odpovedi
storitev, oziroma nenadnih povečanj
oziroma zmanjšanj obsega pomoči v
času dopustov, državnih praznikov in
podobno. V službi pomoči na domu
se trudimo za dobro počutje uporab-
nikov in njihovih svojcev s kvalitetno
opravljenimi storitvami.                                                                                      

Leonida Razpotnik,
univ. dipl. soc. delavka

Prenovljene prostore Doma Tisje
bomo opremili s slikami in

grafikami, ki so nam jih podarili
člani in članice društva LILA, 

za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Na Primskovem praznovali delovno
Sekcija upokojencev Nove korenine Primskovo, ki deluje v okviru Društva upokojencev
Šmartno pri Litiji, je ob petem letu delovanja pripravila prireditev (z naslovom Pavčkove
pesmi) Dober dan, življenje.

Jubilejni dan se je začel z dopoldanskimi ustvarjalnimi in rokodelskimi delavni-
cami upokojencev. Prikazovali so pletenje košar, peharjev, izdelovanje grabelj,
metel in velikonočnih butar. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi vezenje prtov
za različne priložnosti, kvačkanje prtov in pletenje. Med obiskovalci so si delo z
navdušenjem ogledali otroci iz vrtca in učenci podružnične šole. Popoldne, ob
17. uri, so pred šolo pripravili  pravo sejemsko prizorišče s stojnicami. Domači
ustvarjalci in rokodelci so se predstavili s svojimi izdelki in pridelki. Sejemsko
vzdušje sta dopolnila mlada harmonikaša, narodna noša, domač kruh  in doma-
či gasilci. Ob 19. uri se je začela v šoli zaključna prireditev, na kateri sta obisko-
valce nagovorila g. Boris Žužek, predsednik DU Šmartno in g. Milan Izlakar,
župan občine Šmartno. Program so za to priložnost posebej skrbno pripravile
domače pevke, ki so si izbrale simbolično ime Gartrožce, pod vodstvom gospe

Rahele Sinigoj, s harmoniko pa jih je
spremljal Matjaž Hostnik. Program
sta  povezovali domačinki, srednje-
šolki  Lucija Selan in Katja Zupančič.
Gartrožce so v goste povabile  MoPZ
Fantje od fare iz Šmartna. S svojimi
moškimi glasovi so pod vodstvom
gospoda Rudija Vidica še posebno
ozaljšali prireditev. Da je bilo smeha
in navdušenja  med obiskovalci na
pretek, so poskrbeli še igralci domači-
ni, ki so na hudomušen način prika-
zali delček vsakdanjega življenja med
generacijami. Za zaključek je zadone-
la pesem z združenimi glasovi
Slovenija od kod lepote tvoje.
Po prireditvi pa je, kot se za praznik
spodobi, potekalo pred šolo še kratko,
prijetno druženje ob domačih dobro-
tah, ki so jih pripravili upokojenci in
pevke, petje ob harmoniki pa je še ves
večer odmevalo po Primskovem.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste nas
podprli in nam pomagali, da smo
lahko naš dan tako lepo pripravili in
izvedli, se v imenu Gartrožc in v
imenu sekcije iskreno zahvaljujem.

Marinka Vidgaj
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Zgodilo se je …
V aprilu smo bili na dveh
rekreacijskih pohodih v šmarski
okolici; pri prvem smo šli skozi Črni
Potok do Riharjevca in se po isti poti
vrnili v Šmartno, na drugem smo
prehodili pot Šmartno - Črmi Potok
- Grilovec - Jazbine in se vračali po
Lušni poti čez Roje. V petek, 11.
aprila, smo se udeležili svečane
prireditve “Dober dan življenje”, na

Aktivnosti
društva
upokojencev

Eno samo trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

Zdaj v grobu spiš
in nič več ne trpiš,

v naših srcih pa živiš.
Mnogo prezgodaj nas je zapustil

naš dragi mož, oče, ata, tast in brat

FRANC DREMELJ st.
27.3.1937 - 28.3.2014

iz Zavrstnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče in svete maše. Lepa hvala za pomoč dr. Pavlu Pajnterju, dr. Renati Kopriva in osebju ZD Litija.

Posebna zahvala župniku g. Janezu Kvaterniku za lep obred pri pogrebni maši, gasilcem PGD Zavrstnik,
praporščakom, pevcem, g. Vinku Slapničarju za ganljive poslovilne besede ob grobu in vsem,

ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Lojzka, sinova Franci in Lojze z družinama, sestra Minka in brat Ivan z družino

ZAHVALA

01052014

Sedaj, ko mirno in spokojno spita,
v naših srcih še živita.

Minilo je leto dni odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil
dragi sin in brat

ROBI SOVIČ
1988 - 2013

iz Vrat
Tiho, mirno si zaspal. Odšel v kraj, od koder te ne bo nazaj.

Ostali so spomini. Bolečina, za teboj velika je praznina.
Le misel nam v tolažbo je, da nekoč spet srečamo te.

Robi, vsi te zelo pogrešamo!

V SPOMIN

02052014

Minilo je tretje leto odkar nas je brez slovesa zapustil naš

BRANKO SOVIČ
iz Vrat

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, jima namenite lepo misel in jima prižigate sveče.

Njuni domači

MOPZ Zagriški fantje v Domu Tisje
Pevci MOPZ Zagriški fantje vsako leto v pozdrav pomladi razveselimo s priložnostnim pro-
gramom stanovalce v Domu Tisje. Tudi letos je bilo tako.

Bila je topla sončna sobota,zadnja v
mesecu marcu . Z izbranimi pesmi
smo jim  polepšali novo pomlad in
tudi čas pričakovanj velikonočnih
praznikov. Po nastopu v Domu Tisje
smo se odzvali povabilu družine Šu-
štaršič z Riharjevca. Ker je med
pevci kar nekaj vinogradnikov,druži-
na Šuštaršič pa tudi vinogradniška,je
tekla beseda predvsem o pomladnih
opravilih v vinogradu. Izmenjav  iz-
kušenj in dobre prakse ni nikoli pre-
več. Pa tudi dobre kapljice in lepe
pesmi ni manjkalo. Prijateljsko sre-
čanje je prisrčno obogatil osemletni
Aleš  s harmoniko. Družini Šuštaršič
se člani MO PZ Zagriški fantje za
gostoljubje iskreno zahvaljujemo.

Janez Špendal

Primskovem; bilo nas je 24. Naša
sekcija “Nove korenine” je praznovala
petletnico delovanja. O tem poročajo
domačini v posebnem prispevku.
Zadnji teden v aprilu smo obiskali
ljubljansko Opero, kjer smo si
ogledali pravljični balet Trnuljčica
skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega.
V sredo, 24. aprila, smo se v društveni
pisarni sestali prostovoljci, ki
sodelujemo v projektu “Starejši za
starejše”. Ocenili smo opravljeno delo
po dveh letih delovanja. Na sestanek
smo povabili tudi socialni delavki iz
Centra za socialno delo Litija, ga.
Natašo in ga. Vesno, ki sta nam
predstavili izvajanje socialnih
transferjev, ki zadevajo starejšo
generacijo. Pojasnili sta nam
predvsem pogoje za dodelitev

varstvenega dodatka, dodatka za
pomoč in postrežbo, način
uveljavljanja enkratne socialne
pomoči. Prav tako sta nam
predstavili, kdaj lahko uveljavljamo
status družinskega pomočnika.
Predstavili sta nam tudi, kdo lahko
prevzame skrbništvo za starejše
osebe, ki niso sposobne same urejati
zadev in kaj so naloge skrbnika. Na
koncu sta odgovarjali na naša
konkretna vprašanja, s katerimi se
prostovoljke in prostovoljci
srečujemo pri svojem delu. Ga.
Marjana Bajda, koordinatorka
zadolžena za zasavsko regijo, nas je
seznanila z novostmi, ki se
pripravljajo v letošnjem letu.

Boris Žužek

KNJIŽNICA

Predstavitev knjige Geologija Krasa
Dr. Tea Kolar Jurkovšek je mladost preživela v Litiji. Diplomirala in magistrirala je na
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani (1979, 1983), doktorirala na Rudarsko-
geološki fakulteti univerze v Beogradu (1989). Od leta 1979 je zaposlena Geološkem zavodu
Slovenije.

Darinka Kobal je svojim malim ra-
dovednežem pripravila novo domi-
šljijsko potovanje. Ivan Sivec nas je
prepričeval in prepričal, da imamo
Slovenci neverjetno bogato zgodovi-
no, v njegovih knjigah pa najdemo
bližnjice k njej. Dominika in Igor
Osvald sta navdušila z neverjetnim
potopisom, ki je prebudil naše čute

in čustva, tako da nismo potovali le
med celinami, pač pa smo se spraše-
vali o našem bivanju in življenjskih
ciljih nasploh. Manca Košir nas je (še
posebno gimanzijce) navdihujoče
vabila k branju: da najdemo mir, se
otresemo nepotrebnih strahov, se po-
vežemo s soljudmi in tistim, kar je
nad nami. Uroš Uštar nam je prebral

Sama ali v soavtorstvu s sodelavci je objavila številne znanstvene članke. V sode-
lovanju z Blanko Cvetko Tesović in Bogdanom Jurkovškom je izdala knjigo
Geologija Krasa. Knjiga sodi med temeljna dela s področja geologije in ima ve-
liko uporabno vrednost. Gotovo bo dobrodošel pripomoček strokovnjakom, šo-
lajoči mladini in tudi tistim, ki žele geologijo Krasa spoznati le informativno.
Knjiga ponuja izhodišča za ponovni razmislek o geološki dediščini Krasa, nje-
nem ovrednotenju in zaščiti. V Knjižnici Litija bosta knjigo predstavila dr.
Bogdan Jurkovšek in dr. Tea Kolar Jurkovšek, z avtorjema pa bomo poklepetali
tudi o njunem delu, ustvarjalnosti v družini in se seveda dotaknili spominov na
življenje v Litiji. Srečanje bo v torek, 13. 5. ob 19. Uri v Knjižnici Litija.

Približevanja - Ksenija Benedetti
V marcu ji zaradi bolezni nismo mogli prisluhniti. Zato bo z nami v maju. 

Občudujemo jo kot eminentno šefinjo Protokola RS. Sodelovala je pri 260 vi-
sokih državniških obiskih, načrtovala proslave in slovesnosti kot sta bila vstop v
EU, predsedovanje EU. Je soavtorica kodeksov in sprejetih priročnikov ceremo-
nialov za našo državo. Izdala je tudi knjigo Protokol, simfonija forme. Za svoje
delovanje prejema številne pohvale in priznanja — tudi iz Bele hiše in evrop-
skih kraljevih dvorov. Srečanje s Ksenijo Benedetti bo v sredo, 14. 5. Ob 19. uri
v Kulturnem centru Litija. Z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

V  Knjižnici Šmartno si lahko ogledate ilustracije Patrika Benedičiča, ilumina-
cije iz slovenske izdaje knjige Confessio, izpoved sv. Patrika,  ki jo je prevedel
Gašper Kvartič, izšla pa je pri založbi Družina. 

KNJIŽNICA

Aktualna razstava v Knjižnici
Šmartno

KNJIŽNICA

Tačkov festival 2014
Letos se bomo že tretjič družili na Tačkovem festivalu. 6. in 7. junija bodo na prizoriščih orga-
nizatorjev Knjižnice Litija, Kulturnega centra Litija in Mladinskega centra Litija potekali do-
godki za vse generacije, predvsem pa najmlajše. Vabimo pa vas, da sodelujete na Tačkovem
natečaju: Pes, družinski član.

Knjižnica Litija v okviru Tačkovega festivala 2014 razpisuje nagradni likovno-
literarni natečaj Pes, družinski član. Likovne in pesniške prispevke pričakujemo
od 15. aprila do 25. maja 2014. Razpisni pogoji so objavljeni na domači strani
knjižnice: www.knjiznica-litija.si.
Za ogled otroških gledaliških predstav v petek, 6. junija v dopoldanskem času so
potrebne prijave (pokličite v knjižnico), za druge dogodke, katerih natančen
razpored bomo še objavili, pa ne. Na Tačkov festival, kjer se bomo učili o delov-
nih oz. terapevtskih psih, in se spominjali Naceta Simončiča, vas vabijo organi-
zatorji: KC Litija, Knjižnica Litija, Civilna iniciativa, Mladinski center Litija in
Komisija Pes in otrok pri Kinološki zvezi Slovenije. 

Aleksandra Mavretič

Bralna majčka za
bralno značko
Knjižnica Litija bo v maju zbrala po-
datke o mladih bralcih, ki so uspešno
zaključili branje in pripovedovanje o
prebranem. Učitelji, vzgojitelji, šolski
knjižničarji naj nam čim prej sporoči-
jo podatke o sodelujočih otrocih in
učencih, da bomo lahko pravočasno
naročili nove zanimive bralne majice,
za katere že nastajajo iskrivi motivi in
slogani. Pri akciji so nas doslej že
podprli: Predilnica Litija, družina
Iskra, Joško Rozina s.p.
Slikopleskarstvo Jereb s.p., Riana
d.o.o. Zahvaljujemo se za podporo
širjenju bralne kulture med otroci!

ZAKLJUČNI PROJEKT SRČNI BRALEC

April posvečen knjigi
V minulem mesecu so nas obiskovali zanimivi in resnično bogati ljudje, ki jim knjiga osmišlja
življenje.

svojo pravljico o drugačnosti in spre-
jetosti le-te. Spoznali pa smo tudi
pogled na življenje in misel sv.
Patrika, ki sta živa in aktualna še
danes, ko sta jo v čisto in lepo knjigo
prevedla, ilustrirala mlada avtorja
Gašper Kvartič in Patrik Benedičič.
Lepe misli in občutenja pa so nam
vrnili tudi naši zvesti bralci, ki jih
pravimo Srčni bralci. Zahvaljujemo
se jim za sodelovanje ter jih vabimo,
da v litijski knjižnici prevzamejo
svojo knjižno nagrado. Zaradi mu-
hastega vremena, saj je napoved
obljubljala dež, pa Noč knjige ni pri-
nesla novega grafita pred knjižnico.
A ga bo – ena od dehtečih majskih,
ali junijskih na katero vas bomo pra-
vočasno opozorili in tudi povabili.
Tudi zato, da ustanovimo naš knjižni
klub… Kljub temu so bile aprilske
noči polne knjig!!!

Aleksandra Mavretič
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POVEZOVANJE VRTCEV V PROJEKTU GOZD

Druženje z otroki iz vrtca Kekec
Projekt z naslovom Gozdno igrišče Cvinger v vrtcu Ciciban poteka že tretje leto, katerega del
so tudi popoldanske Gozdne dogodivščine. Lansko leto, v mesecu marcu,  so se nam na eni
izmed dogodivščin pridružili otroci in vzgojiteljici  Mirjam  in Melita iz vrtca Kekec na Savi.

Obe  z velikim navdušenjem na otroke prenašata ljubezen do raziskovanja in gi-
banja v naravi. Takrat so  nas povabili, da se tudi mi pridemo poigrat v njihov
gozd na Savi. Povabilo smo v skupini Mravljic z veseljem sprejeli in desetega
aprila odšli na celodnevni izlet. Opremili smo se z nahrbtniki in zelenimi klo-
bučki ter se z avtobusom odpeljali na litijsko železniško postajo. Vožnja z vla-
kom  je bila za otroke nekaj posebnega in prehitro smo morali izstopiti na Savi.
Pri vrtcu Kekec smo se z otroki pozdravili in oblikovali dolgo kolono, ki se je

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Moja parlamentarna izkušnja
Letos smo mladi parlamentarci razpravljali na temo »Razmere v družbi«. Tema je bila zelo
zanimiva in takšna je bila kasneje tudi moja parlamentarna izkušnja.

Šmarski šolski parlamentarci smo bili
ves čas zelo aktivni. Naj naštejem
nekaj naših aktivnosti: lastno razisko-
vanje in opravljanje intervjujev,
spremljanje medijev, peka piškotov z
dobrodelnim krožkom, priprava skeča
in krajšega filma, s katerima smo se
predstavili na lokalnem srečanju v
MC Litija... Sam sem sestavil tudi in-
tervju, ki smo ga poslali na
Ministrstvo za infrastrukturo in pro-
stor. Nanj je odgovoril minister, go-
spod Samo Omerzel. Po lokalnem
srečanju v Litiji smo se udeležili še re-
gijskega srečanja v Zagorju in nacio-
nalnega v Ljubljani, ki je potekal prvi
ponedeljek v mesecu aprilu. Na zad-
njem srečanju so nam, izbranim par-
lamentarcem iz sedemnajstih regij,
prisluhnili najpomembnejši državni
politiki - predsednik države Borut
Pahor, premierka Alenka Bratušek,
podpredsednica DZ Polonca Komar,

varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer, šolski minister Jernej
Pikalo in še drugi visoki uradniki mi-
nistrstev. Razprava je bila zanimiva,
saj smo govorili o sprejemanju druga-
čnosti, o nujnosti premagovanja rev-
ščine in postavljanju življenjskih ci-
ljev, o (pre)velikem vplivu medijev na
oblikovanje naše samopodobe itd. Na
srečanju je želel spregovoriti prav
vsak. Izglasovana je bila tudi tema na-
slednjega, že 25. otroškega parlamen-
ta, in sicer »Izobraževanje in poklicna
orientacija«. Naj dodam, da so v tem
šolskem letu pri srečanjih otroškega
parlamenta na naši šoli poleg mene
sodelovali še Timotej Jesenšek, Žana
Primc, Ajla Kovačević, Dora Dacar in
Ana Gradišek. Bili smo uigrana delo-
vna ekipa in morda bi se naši politiki
od nas, kljub naši mladosti, lahko še
česa naučili. 

Matic Kremžar, 5. a

GIMNAZIJA LITIJA

9. Pevska gimnazijada
Na naši gimnaziji je letos potekala že tradicionalna Pevska gimnazijada, na kateri se je
poleg pevskih zborov predstavil tudi Orkester flavt Glasbene šole Zagorje ob Savi. Letošnje
srečanje je bilo 9. po vrsti.

Zbrali smo se vsi, ki imamo radi glasbo in nam zborovsko petje veliko pomeni.
Koncertno-prijateljska srečanja so za nas dragocena, saj po zavzetih vajah v
družbi ostalih pevcev prijetno poklepetamo in spletamo nova prijateljstva.
Sodelovali so naslednji zbori in njihovi zborovodje: 
• Mešani mladinski  pevski zbor Gimnazije Franca Miklošiča z zborovodkinjo

Tatjano Rozmarič – Poštrak in zborovodjem Danijelom Berdenom,
• Orkester flavt Glasbene šole Zagorje pod taktirko Nataše Burger in

mladinski pevski zbor MEDEJA pod vodstvom Tadeje Osredkar, Mešani 
pevski zbor MISMOMI Gimnazije Slovenj Gradec  z zborovodkinjo 
Almiro Rogina,

• Mešani pevski zbor Gimnazije Litija pod taktirko zborovodkinje Anite 
Medvešek.

Veselimo pa se že 10. Pevske gimnazijade.

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM LITIJA

16. Državno tekmovanje v
namiznem tenisu
V petek, 4. aprila 2014, je v športni dvorani v Litiji potekalo 16. državno tekmovanje v nam-
iznem tenisu za učence in učenke šol z nižjim izobrazbenim standardom.

V športni dvorani je sodelujoče pozdravila vodja Podružnice s prilagojenim pro-
gramom Marjeta Mlakar - Agrež, nato pa so nadaljevali s kulturno prireditvijo.
Iz Osnovne šole Litija je odlično drugo mesto osvojil Avdo Nuhanovič iz 8. ra-
zreda. Tim OŠ Litija je pri organizaciji deloval usklajeno, zato je tekmovanje po-
tekalo brez problemov in na visokem nivoju. Posebna zahvala gre ravnatelju
Petru Strletu za vso podporo. Zahvaljujejo se tudi donatorjem, ker brez njih ne bi
bilo dodane vrednosti: HSE – Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Wrigley
d.o.o, Atlantictrade d.o.o, Telekom, Uskok d.d, Pipistrel d.o.o., Tradex, transport,
špedicija, trgovina, d.o.o., TIPRO keyboards d.o.o., Omahen transport d.o.o. 

Renata Dimnik

Obisk v razredu
Da so babice in dedki zelo pomembni v življenju naših malčkov in otrok-njihovih vnukov je že
dolgo znano. Neprecenljiva so znanja in bogate izkušnje, ki jih prelivajo na mlajše rodove,
predvsem pa so dragoceni prijetni občutki, ki nastajajo ob njihovem druženju.

Tudi v 1. in 3. razredu so na prvi po-
mladni ponedeljek, gostili babico
učenca Ažbeta. Ideja za druženje je
nastala spontano in ustvarili so prijet-
no glasbeno-likovno delavnico. Gospa
Milena  jim je ob spremljavi kitare za-
pela vrsto pesmi in vsi so se ji z vese-

ljem pridružili. In tako kot babice
znajo, jih je tudi gospa Milena prese-
netila s čudovitim domačim pecivom.
Dan je bil za vse prijeten in obogaten
z lepimi občutki. Za obisk se Ažbetovi
babici še enkrat zahvaljujemo.  

Alenka Vidgaj

vila po stezi do jase na vrhu hriba, ki
se ponaša z lepim razgledom na doli-
no reke Save. Tu je bila prva prilož-
nost za medsebojno spoznavanje in
igro, zatem smo se v bližnjem gozdu
posvetili še reševanju delovnih nalog.
Dve uri sta minili, kot bi trenil. Vrnili
smo se v dolino, v vrtcu Kekec pojedli
kosilo in se skupaj poigrali še v njiho-
vi igralnici. Ponovno nas je čakala
vznemirljiva vožnja z vlakom do
Litije, kjer so otroke pričakali starši.

Naslednji dan so o izletu otroci pri-
povedovali:
»Všeč mi je bilo, da smo šli na gozdno
jaso. Spoznala sem novo prijateljico.«
»Šli smo dol z vlaka. Pa tudi gor!«
»Všeč mi je bilo, da smo bili na gozd-
ni jasi in smo pri njih jedli kosilo.«
»Lepo je bilo, ko smo šli na igrala in
smo lovili živali, tam so bili eni ključ-
ki.«
Otroci so ta dan pridobili mnogo več,
kot lahko opišejo besede. Zato gre
pohvala in zahvala vsem, ki so nama
pomagali izpeljati ta izlet, predvsem
vzgojiteljicama Mirjam in Meliti, ku-
harici Mojci na Savi, glavni kuharici
Slavi in hišnikoma, Alešu in Luki.

Tjaša Mihelič in Dušanka Pevec

10. igre MATP
V četrtek, 17.4.2014, so se Marcel
Gorišek, Sonja Cvetko, Luka Lindič
in Ema Zeba iz Osnovne šole Litija,
Podružnice s prilagojenim progra-
mom, udeležili 10. regijskih  iger spe-
cialne olimpiade MATP na Igu.
Učenci so svoje spretnosti preizkusili
na desetih različnih postajah. Vse vaje
so uspešno opravili, saj program
MATP omogoča vsakemu udeležen-
cu, da s prilagoditvijo vaj, opreme in
po potrebi s pomočjo trenerja doživi
uspeh.  Vsi učenci so uspešno zaklju-
čili tekmovanje in si prislužili prizna-
nja. Le ta pa so podelili znani sloven-
ski športniki in sicer Mitja Petkovšek,
Rajmond Debevec in Mojca Rode.
Sledil je še zabavni program ob glasbi.
Polni novih vtisov so se nato vrnili
nazaj v Litijo.

Saša Šeško

Pevska revija
V mesecu aprilu je potekala Občinska
pevska revija. Udeležili so se je tudi
učenci Podružnice s prilagojenim
programom. Letos so združili moči
pevci in instrumentalisti. Pridružili so
se tudi učitelji in nastala je pestra
pevsko-instrumentalna skupina.
Predstavili so se s tremi skladbami:
Da prijazna bodo jutra, Kje so tiste
stezice in Moje dekle je še mlada.
Učenci so bili po nastopu zadovoljni
in polni prijetnih občutkov. V mesecu
maju jih čaka še en pomemben dogo-
dek - nastop na republiški pevski revi-
ji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v
Murski Soboti. Mentorici nastopajo-
če skupine sta bili Sandra Rihter in 
Alenka Vidgaj.

Alenka Vidgaj
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www.martinovglasi.si

NOGOMETNI KLUB LITIJA

Prve tekme so že za nami
V času pisanja tega prispevka so člani NK Litija odigrali 3 tekme. Okusili prvo zmago in dva
poraza.

Lahko bi bilo točkovno bolje, saj nas
je ponovno spremljala izjemna smola
in izgubili dobljeno tekmo proti
Grosupljem. Pri mladinskem pogonu
beležimo 3 poraze kadetov in mladin-
cev ter zmago mladincev proti
Dolomitom. Tudi proti Arne Tabor
niso bili daleč od točk. Najbolj rutini-
rano igra selekcija U-15, ki je prvi
tekmi zmagala in želi nadaljevati niz
zmag čim dlje in posledično osvojitev
v 1. ligo MNZ Lj. Selekcija U-13 v
prvih 2. krogih zbrala 10 točk, v siste-
mu, kjer se v vsakem krogu igrajo 4.
tekme. Najbolje nista začeli tudi se-
lekciji U-11 in U-10, a vendar smo
prepričani v preobrat po začetnem
otipavanju nasprotnikov glede na
prakso jesenskega dela. U-9 na tekme
še čaka. Na spletni strani www.nkliti-
ja.si in fb strani Nogometni klub
Litija –NK Litija najdete delegiranje
tekem in na ta način izveste, kdaj
igrajo selekcije NK Litija domače in

gostujoče tekme. Vreme bo vse lepše,
zato tudi vas vabimo, da se udeležite
tekem NK Litija v čim večjem številu
in s tem izkažete pripadnost klubu. V
prvi akciji zbiranja starega papirja je
bilo le tega zbranega 540 kg. Odziv je
bil fenomenalen, saj je bil zabojnik v
hipu poln, a ker je obstajala bojazen
napolnitve zabojnika, le tega nismo
takoj odpeljali in so nam nepridipravi
prekrižali načrte o veliko večji količini
zbranega papirja. Akcijo bomo pono-
vili in sicer bo naslednji odvoz in zad-
nji v letu 2014 v torek, 6. maja.
Vabimo tudi vse občane občine Litija,
da pomagate pri zbiranju in pomaga-
te vadečim, igralcem NK Litija pri
nakupu žog. V aprilu in maju imamo
namen izvesti še kar nekaj del za iz-
boljšanje infrastrukture NK Litija, a
bomo o tem poročali v prispevku na-
slednji mesec. Lep športno nogome-
tni pozdrav,

Gregor Zavrl

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI

Ponovno mali nogomet na travi
Začetki občinske lige malega nogometa na travi (OLMN Litija), po ustnem izročilu, segajo v
leto 1968. Za uraden začetek tekmovanja štejemo leto 1974, ko je liga dobila obliko ligaške-
ga tekmovanja z začetnimi šestimi ekipami iz občine Litija.

Na osnovi tega je dobila tudi ime ob-
činska. Liga se je skozi leta povečevala
in širila tudi v druge občine, v letu
2009 dobila tudi veteransko različico
tekmovanja in s tem obliko, ki jo ima
še danes.
V letošnji sezoni 2013/ 2014 v prvi in
drugi ligi sodeluje po 11 moštev ter v
starostni kategoriji veteranov 9 mo-
štev. Kljub temu, da moštva prihajajo
iz štirih občin, t.j. Litije, Šmartna pri
Litiji, Ljubljane ter Ivančne Gorice,
se je ohranilo prvotno ime lige, ki v
sredini kjer se igra, predstavlja že kar
uveljavljeno blagovno znamko.
Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da
je večina ekip v zadnjih letih storilo
velik korak naprej pri športni infra-
strukturi, ki poleg zgledno urejenih
nogometnih igrišč vključuje še priro-
čne brunarice, razsvetljavo, odbojkar-
ska igrišča, balinišča ter ostale pritikli-
ne, ki omogočajo sproščeno uživanje v
nogometni igri in druženju vseh pri-
stašev športa.Vse nastopajoče ekipe si
poskušajo priboriti čim višje mesto na
lestvicah tako v članskih kakor tudi v
veteranski kategorijah. OLMN Litija
je postala zelo zanimiva in izenačena,
naziv prvaka v obeh članskih ligah pa
do konca negotov.

Veteranska liga pa je tekmovanje pri-
jateljev nogometa, ki jim končna uvr-
stitev ni najbolj prioritetnega značaja,
rezultat posameznega srečanja pa tudi
ni nepomemben.
Mlajši akterji lige pa se lahko od njih
naučijo veliko veščin športa in FAIR
PLAY -A. Vodstvo OLMN Litija bo
tako kot vsako leto, tudi letos dodelilo
organizacijo  zaključnega turnirja eni
izmed sodelujočih ekip v ligi. To deja-
nje je letos v domeni ekipe Frape
bar&Saletrans. 
Tekmovanje, ki letos praznuje 40. le-
tnico neprekinjenega delovanja ter
omenjeni turnir sovpada s tem termi-
nom, bo  potekalo 13.6 in 14.6.2014
na nogometnem igrišču v Litiji.

Vabljeni vsi ljubitelji nogometa ter
navijači ekip, še posebej pa pionirji
OLMN Litija na travi , da se tega za-
nimivega dogodka udeležite in obu-
dite zanimive trenutke iz začetka va-
šega in našega tako priljubljenega
tekmovanja.

Za OLMN Litija na travi
Mito Kos

prvenstvo v
Državno

PLEZANJU
ŠPORTNEM

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

ŠMARTNO PRI LITIJI, športna dvorana PUNGRT
Sobota, 24. maj 2014
10.00 – kvalifikacije st. dečki in st. deklice ter kadeti in kadetinje
14.00 – finale st. dečki in st. deklice
15.00 – finale kadeti in kadetinje ter kvalifikacije člani in članice
20.00 – finale člani in članice

Nedelja, 25. maj 2014
10.00 – cicibani in cicibanke
13.00 – ml. dečki in ml. deklice

majmaj24. in 25.

OSNOVNA ŠOLA

April v šoli
Prvošolci so se udeležili dejavnosti, ki so jih v okviru Tedna Zemlje organizirali Razvojni cen-
ter Srce Slovenije, občina Dol pri Ljubljani in kemična industrija JUB. Ob pravljici so otroci
spoznavali različne barvne odtenke in postopek mešanja barv, nato pa ustvarili svoje liko-
vne izdelke. Da je bil dan še lepši je poskrbela maskota tovarne JUB, Bojan. Obiskali so tudi
Vrt zdravilnih rastlin. 

Tretješolci so v aprilu gostili medicinsko sestro go Lidijo Jeršin iz
Zdravstvenega doma Litija, ki se je z njimi pogovarjala o varnosti na cesti, o
tem, da  je potrebno upoštevati cestno prometne predpise in o nevarnostih, ki
spremljajo različne športne dejavnosti kot so kolesarjenje, rolanje, vožnja s ski-
rojem. Pokazala jim je tudi, kako povijamo različne rane in učenci so to tudi
sami poskusili. V aprilu so obiskali šolsko knjižnico in v poučnih knjigah iskali
informacije o različnih živalih. V počastitev 2. aprila, mednarodnega dne mla-
dinskih knjig in rojstnega dne H. Ch. Andersena, so se učenci 4. a in 4. b razre-
da pomerili v kvizu. Pokazati so morali, kako dobro poznajo življenje in delo
tega velikega pravljičarja. Tekmovalci so se pripravili tako dobro, da je bil izid
kviza izenačen. Učence 5. b razreda je obiskala pravljičarka ga. Darinka Kobal.
Predstavila jim je svoje delo, delo pisatelja, in jih seznanila tudi z delom ilustra-
torja. Prebrala je svojo pravljico Čebela Frčafela je zbolela, ki v knjižni obliki še
ni izšla. Petošolci  so  pravljico nato ilustrirali. Nastale so izvrstne ilustracije, ki
so jih razstavili v šolski avli. V aprilu so imeli petošolci tudi športni dan.
Prehodili so čebelarsko učno pot. V začetku meseca so osmošolci na kulturnem
dnevu obiskali Trubarjevo domačijo na Rašici pri Velikih Laščah. Prisluhnili so
predavanju o Primožu Trubarju, očetu slovenske književnosti, in dobi, v kateri je
živel. V ustvarjalni delavnici so sami izdelali miniaturno knjigo. Pot jih je vodila
še na mogočni Turjaški grad. Tema letošnjega otroškega parlamenta je nosila
naslov Razmere v družbi. Parlamentarci naše šole so bili ves čas zelo aktivni.
Udeležili so se lokalnega srečanja v Litiji in regijskega v Zagorju. Predstavnik
naše šole, učenec 5. a razreda, Matic Kremžar pa se je kot predstavnik regije
udeležil tudi nacionalnega srečanja v Ljubljani. Nekaj učencev in učiteljev je v
zadnjem tednu pred prvomajskimi počitnicami na prostovoljni delovni akciji
urejalo šolsko okolico Vsem sodelujočim na akciji se za prostovoljno delo in po-
lepšanje okolice šole najlepše zahvaljujemo!

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Šolsko tekmovanje v nogometu
za dekleta
V četrtek, 10. aprila, je v športni dvorani Pungrt potekalo šolsko tekmovanje v nogometu za
dekleta. Sodelovale so štiri ekipe: OŠ Bratov Letonja iz Šmartnega ob Paki, IV. OŠ Celje, OŠ
Sava Kladnika Sevnica ter domača OŠ Šmartno. Igralke so igrale pošteno igro ter se borile za
čim boljše rezultate, zmaga je na koncu odšla v Sevnico. Tekmovalke OŠ Sava Kladnika se
bodo tako še s tremi najboljšimi šolskimi ekipami v državi pomerile na finalnem tekmovanju.

V dvorani Pungrt je na dan tekmova-
nja vladalo živahno vzdušje. Po tek-
movanju smo udeležence poprosili za
nekaj besed in vtisov. Najprej trenerja
naše OŠ Šmartno, gospoda Tomaža
Rozino, ki je odgovarjal na vprašanja
o tekmah, tekmovalkah ter o njiho-
vem uspehu.

Kako gledate na uspeh vaših deklet? 
Danes na današnjem turnirju smo
igrali zelo v redu, čeprav smo bili re-
zultatsko gledano v prvih dveh tek-
mah neuspešni.
Ali se vam zdi, da so dekleta dovolj pri-
pravljena na tekme?
Zdi se mi, da so dekleta dovolj pripra-
vljena na tekmo, razen ob posamičnih
tehničnih napakah, ampak to se do-
gaja, to je šport.
Kakšno se vam zdi igranje drugih de-
klet?

Mislim, da smo vsi enaki, enakovred-
ni, nekateri dajo kakšen gol več, ni pa
nobene ekipe, ki bi izstopala.
Ali bi nam zaupali recept za uspešno
igro?
Recept za uspešno igro je v tem, da se
veliko trenira in igra v prostem času. S
treningom, z delom, vztrajnostjo, s
pridnostjo pride potem sčasoma tudi
dober rezultat. 
Kakšna je vloga trenerja med tekmo in
po njej?
Med tekmo trener spodbuja igralke
in izvaja tisto vajo, ki jo trenira na tre-
ningih, saj so ti najpomembnejši del
vsakega procesa, učenja. Mislim, da
ne moreš delati z igralci na tekmi ne-
česa, česar na treningih nisi. Po tekmi
pa se pogleda na semafor in v vsakem
primeru se čestita nasprotniku. Nato
se energija usmerja naprej, na nasled-
njo tekmo. Treba je pozitivno gledati

na stvari. Domača dekleta so na tek-
movanju imela srečo, saj je zanje s tri-
bun navijalo največ gledalcev.
Pokukali smo v njihovo garderobo,
kjer so se pripravljale na zadnjo
tekmo.
Koliko časa že trenirate nogomet?
Tiste, ki trenirajo, okoli 5 let, ostale
pa so prostovoljke.
Dekleta iz katerih razredov zastopate
našo šolo?
Imamo po eno učenko iz petega in
osmega razreda, večina nas je iz sed-
mega.
Kako ste se pripravljale na današnje
tekme in kdaj ste se dobivale?
Pripravljale smo se okoli 2 meseca,
dvakrat na teden smo imele treninge
od sedmih do osmih zjutraj.
Ali imate kakšnega vzornika, ki se
ukvarja s tem športom?
Naš vzornik je odličen nogometaš
Messi.
Prosim, predstavite nam svojo ekipo.
Naša ekipa je zelo dobra, najboljša je
seveda kapetanka Zala Petrič, gol-
manka pa je Kaja Tomažič. Vse smo
zelo požrtvovalne in veliko smo tre-
nirale.
Zadnja, ki je spregovorila o tekmova-
nju in počutju v Šmartnem, je bila
odlična igralka s IV. OŠ Celje, Emina
Jupič.  
Kako se Celjanke danes počutite v
Šmartnem?
Zelo dobro.
Se ti zdi, da danes tukaj vlada pravo
športno vzdušje?
Ja, v redu je, tudi navijači, čeprav bi
lahko navijali tudi za druge ekipe.
Vaša ekipa je danes prikazala odlično
igro, v veliki f inale pa se niste uvrstile.
Je razočaranje veliko?
Niti ne. Športnik mora znati prenaša-
ti tudi poraze. Priložnost bomo imele
spet naslednje leto.

Vse tekmovalke so s svojo igro poka-
zale, da je nogomet priljubljen šport,
ki mu tudi dekleta posvečajo precej
pozornosti. Navijači smo uživali v
igrah in sklenili, da bomo drugo leto
zopet stiskali pesti za naša dekleta.
Do takrat jim želimo še veliko špor-
tnih uspehov.

Lara Koci, 7. a

V marcu in aprilu se je odvilo veliko
šolskih tekmovanj v znanju: Luka
Dragar, učenec 9.b razreda je osvojil
srebrno priznanje iz znanja geografi-
je, na področnem tekmovanju, ki je
potekalo na naši šoli, so sedmošolke
Anamarija Hauptman, Nina Pevec in
Lea Jere, osmošolca Anita Bučar in
Benjamin Hostnik ter devetošolci
Tilen Lipush Rebernak, Nina Ceglar
in Jakob Zaman prejeli srebrna pri-
znanja iz znanja matematike, osmo-
šolka Nika Šircelj in devetošolec
Luka Dragar sta osvojila srebrno pri-
znanje iz znanja fizike. Na tekmova-
nju iz prve pomoči je ekipa naših
osmošolcev osvojila prvo mesto in
bila nagrajena z omarico prve pomo-
či. Vsem tekmovalcem iskreno česti-
tamo!
Odvijala pa so se tudi šolska športna
tekmovanja. Na naši šoli je potekalo
polfinalno tekmovanje v nogometu
za dekleta, letnik 1999 in mlajše.
Tekme so bile izjemno napete, zma-
gala pa je ekipa deklet iz OŠ Sava
Kladnika iz Sevnice. Na Muti je po-
tekalo polfinalno šolsko tekmovanje v
namiznem tenisu. Našo šolo je zasto-
pal Jure Aškerc, učenec petega razre-
da, ki je osvojil odlično osmo mesto.
Čestitamo, Jure!
Štirideset tekačev  pa se je udeležilo
tradicionalnega šolskega ekipnega
krosa v Mariboru, v Športnem parku
Tabor. Čestitke tudi njim!

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

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

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

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

Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !

ROKOMET

Člani v aprilu obakrat zmagali
Članska ekipa je v aprilu zmagala na obeh tekmah 1.B državne rokometne lige, tako na tež-
kem gostovanju na Ptuju, kot tudi doma z drugouvrščeno ekipo Škofje Loke. Tudi ostale
mlajše ekipe so bile na tekmah uspešne, končale so se tudi vse tekme v polfinalnih ligah.

V aprilu sta bili obe članski tekmi na
petek, prva 11.04.2014 na Ptuju. Pred
19. krogom so bile na lestvici kar štiri
ekipe z istim številom točk (20). Med

njimi sta bili tudi ekipi RK Drava
Ptuj in RD Herz Šmartno. Derbi
kroga se je igral v dokaj novi dvorani
ŠD Ljudski vrt na Ptuju. V prvem

polčasu sta bili ekipi na začetku ize-
načeni, na sredimi pa je naša ekipa
Herz Šmartno zaigrala bolje in po-
vedla s štirimi zadetki razlike, 8:12.
Do polčasa so domači ujeli svoj ritem
in uspeli izenačiti na 17:17. V drugem
delu je šmarska ekipa zaigrala še
bolje, čvrsta obramba ni dovoljevala
domačim lahkih strelov, nekaj po-
membnih obramb je dodal Muratovič
in razlika se je višala v korist Herz
Šmartna ter bila največ za šest zade-
tkov. Domačini niso imeli recepta za
razigrane šmarčane, na koncu so mo-
rali priznati poraz z rezultatom 29:31.
V strelsko formo se vrača Dejan
Berglez, ki je zadel sedemkrat, prav
toliko jih je dodal tudi kapetan Aleš
Šmejc. Na tekmi je bil nezgrešljiv
Luka Poglajen, ki je imel pri petih za-
detkih 100% realizacijo.

Zaradi velikonočnih praznikov je bila
druga tekma, tokrat doma, v petek
25.04.2014. Domača ekipa je po
zmagi na Ptuju gostila Ločane, ki za-
sedajo 2. mesto na lestvici in so od
novembra 2013 nanizali trinajst za-
porednih zmag. Tokrat so gostje nale-
teli na zelo razigrano ekipo RD Herz
Šmartno. Že od prve minute so do-
mači začeli narekovati hud tempo s
hitrimi centri. Gostje so še ujeli pri-
ključek pri rezultatu 12:11, nato pa je
sledil odličen zaključek prvega polča-
sa, ki so ga domači dobili z rezultatom

20:12. V drugem polčasu je izkušena
domača ekipa skozi celoten potek
nadzirala rezultat, gostje so se najbli-
žje približali pri rezultatu 23:19, mo-
rebiten preobrat pa je še dodatno pre-
prečil odlični vratar domačih
Muratovič, ki je obranil nekaj nevar-
nih strelov in sedemmetrovk. Ob
koncu tekme je domači trener Jaka
Keše ponudil priložnost vsem igral-
cem, ki so tekmo mirno pripeljali do
konca. Končni rezultat 29:22.
V mesecu maju bo članska ekipa odi-
grala še dve tekmi. 10. maja bo na
vrsti gostovanje v Grosuplju, zadnja
tekma sezone pa bo na sporedu 17.
maja doma proti Dobovi. V imenu
društva vas vabimo, da si ogledate še
zadnji dve tekmi 1.B državne roko-
metne lige v letošnji sezoni.

Tudi mlajše selekcije počasi zaključu-
jejo s svojimi tekmami. Kadeti, starej-
ši dečki A in mlajši dečki B se bodo
pomerili na turnirjih do 16. mesta,
medtem ko se mlajši dečki A žal niso
uvrstili v polfinale. Najvišje bodo
uvrščeni kadeti, ki so na koncu zased-
li 4. mesto v polfinalni skupini »B«.
Igrali bodo za končno 5. do 8. mesto,
med sezono pa jim je celo kazalo, da
bi z malo sreče lahko posegli tudi na
finalni turnir četverice. Starejši dečki
A nastopajo prav tako v skupini „B“
in so končali na končnem 5. mestu, ki
jih vodi na turnir od 9. do 12. mesta.

Mlajši dečki B so nastopali v polfi-
nalni skupini „C“ in so končali na 3.
mestu, kar jih vodi na turnir od 9. do
12. mesta. V mesecu maja bodo na
vrsti, kot vsako leto, zaključni turnirji
za končne razvrstitve. Vsem ekipam,
trenerjem in igralcem čestitamo za
dosedanje dobro delo in rezultate!
V mesecu aprilu so naši najmlajši so-
delovali na zanimivem turnirju v mini
rokometu. Dne 12.04.2014 se je v
Športni dvorani v Radečah odvijal 3.
tradicionalni Zajčkov turnir v mini
rokometu. Udeležilo se ga je 27 ekip v
treh starostnih kategorijah, rojeni leta
2003, 2004  in 2005. V starostni kate-
goriji 2003 je sodelovalo 10 ekip, v
starostni kategoriji 2004 je sodelovalo
8 ekip in v starostni kategoriji 2005 9
ekip. Iz RD Herz Šmartno sta sode-
lovali dve ekipi, ena letnik 2003 in
ena letnik 2005. Pri letniku 2003 smo
osvojili 3. mesto, pri 2005 pa 2. mesto.
Prav tako sta bila v idelalno sedmerko
uvrščena dva naša člana, pri letniku
2003 Doman Janežič in pri letniku
2005 Anžej Smodiš. Čestitamo!

Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate 
našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si.

Aleš Hauptman
RD Herz Šmartno

AVTO MOTO ŠPORT

Napovedujemo 37. Rally Saturnus
Spoštovani občani občine Šmartno pri Litiji in vsi ljubitelji avto športa. Pred nami je že 37.
Rally Saturnus. Tokrat bo prireditev iz razlogov gospodarske krize iz treh, skrajšana na dva
dni. Odvijala se bo v Ljubljani in njeni vzhodni okolici. Tekmovanje, kot verjetno že veste iz
minulih let, šteje za odprto državno prvenstvo Republike Slovenije, FIA evropski pokal in
Rally pokal Mitropa. Gre za avtomobilsko dirko z najdaljšim stažem in najbogatejšim slove-
som v Sloveniji.

Dirka se ponovno pričenja v Ljubljani na območju ŠP Stožice, kjer bo v petek,
23. maja 2014 štart rallyja in prva hitrostna preizkušnja, atraktivni Superspecial.
Ta bo potekal na Štajerski cesti v neposredni bližini stadiona. Sobotni tekmo-
valni del rallyja pa bo letos na vašem koncu. Hitrostne preizkušnje, sicer enake
kot lani, bodo potekale po cestah v delu vaše občine in po nekaterih cestah
občin: Ljubljana, Grosuplje in Ivančna Gorica. Tri različne hitrostne preizkuš-
nje bodo tekmovalne posadke prevozile najmanj dvakrat, nato pa zaključile tek-
movanja v Ljubljani, s končnim ciljem v športnem parku Stožice.
Dobro je, da se seznanite o popolnih zaporah cest na trasah hitrostnih preizku-
šenj, poteku obvozov ter ravnanju v potrebi po nujnih prevozih. Obvestilo o po-
polnih zaporah cest za čas trajanja dirke bomo razdelili, najkasneje v tednu pred
dirko, vsem gospodinjstvom, ki se nahajajo ob neposredni trasi rallya.
Celotni urnik* zapor hitrostnih preizkušenj je naslednji: 
Petek 23. maj 2014
HP Superspecial Stožice od 12. do 22. ure
Sobota 24. maj 2014
HP Janče od 07. do 15.15 ure
HP Metnaj od 08. do 16. ure
HP Višnja Gora od 08.30 do 19.30 
* Urnik zapore cest se lahko na sam dan tekmovanja delno spremenijo.
Informacije o tem dobite na dan dirke, pri vodji HP.
Zaprti bodo tudi nekateri odseki cest, ki vodijo neposredno na traso posamezne
hitrostne preizkušnje. Po teh cestah bo stanovalcem omogočen dostop do nji-

Zmago na letošnjem Rallyu Saturnus bosta že tretjič po vrsti poizkušala osvojiti Aleks Humar – Florjan Rus, ki sta v zadnjih
letih najboljša rally posadka v Sloveniji. Nastopata z Renault Clio R3.

hovih hiš. Tiste stanovalce, ki nimate
možnosti dostopov po obvoznih ce-
stah in imate res nujni prevoz,  pa
prosimo, da se na dan rallya obrnete
neposredno na uradne osebe rallya.
Te imajo na določenih točkah radij-
sko zvezo z vodjem hitrostne preiz-
kušnje. Z njimi se dogovorite, kdaj bo
možna vožnja po poti hitrostne pre-
izkušnje, ki pa mora biti iz varnostnih

razlogov vedno in izključno v smeri
tekmovanja. Seveda si želimo, da si
boste vsaj del tekmovanja ogledali
tudi sami. Še posebej ste dobrodošli
na brežinah nad Štajersko cesto pri
stadionu Stožice. Kot športnega pri-
jatelja, ki se zaveda, da hitrost in adre-
nalinsko sproščanje v vožnji sodi na
organizirana tekmovanja, vas prosi-
mo, da nam pri izvedbi tekmovanja
pomagate na način, da ob ogledu
upoštevate navodila uradnih oseb.
Kajti, prav zaradi varnosti veljajo pri
izvedbi avtomobilskih tekmovanj
dokaj stroga pravila. Dodatne infor-
macije lahko dobite tudi na vodstvu
rallya na naslovu: Avto športno dru-
štvo SA – I, Koprska 98,  Ljubljana,
E-naslov info@rally-saturnus.si.
Ažurne informacije vam bodo  na
voljo tudi na: www.rally-saturnus.si.
Zelo bomo veseli, če se nam boste
pridružili.

Davorin Možina

PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Zaključek Vzhodne lige v športnem
plezanju
V soboto, 19. aprila, se je z zadnjo tekmo v Trbovljah končala vzhodna liga v športnem pleza-
nju za sezono 2014. Na njej so bili uspešni tudi šmarski plezalci, saj je Bine Meke v absolutni
kategoriji cicibanov zasedel 1. mesto in ligo končal na skupnem 2. mestu, Rebeka Brčan pa
je v kategoriji nelicenciranih starejših deklic osvojila 2. mesto in bila skupno na 1. mestu.

V sezoni 2014 je bilo za Vzhodno
ligo izpeljanih 5 tekem v težavnosti.
Za skupno razvrstitev so se šteli štirje
najboljši rezultati posameznika.
Mladi plezalci so tekmovali v absolu-
tni kategoriji, kjer so se šteli rezultati
vseh udeležencev, in posamično v ka-
tegoriji, kjer so se šteli le rezultati tek-
movalcev, ki ne tekmujejo v držav-
nem prvenstvu. V tej kategoriji je pri
starejših deklicah v skupni razvrstitvi
zmagala Rebeka Brčan, ki je na posa-
mičnih tekmovanjih trikrat zmagala
in bila dvakrat druga. V absolutni ka-
tegoriji je najboljši rezultat za DPČ
dosegel Bine Meke, ki je bil z dvema
zmagama in dvema drugima mesto-
ma zasedel skupno 2. mesto. Ostali
tekmovalci v skupini nelicenciranih
tekmovalcev so dosegli naslednje uvr-

stitve. Pri starejših deklicah sta Nina
Ceglar in Kristina Hauptman zasedli
7. oziroma 12. mesto. Med starejšimi
cicibani sta tekmovala dva predstav-
nika. Gašper Hauptman je zasedel
končno 11. mesto, Žan Žak Eberlinc
pa 16. mesto. Maria Elena Cividini je
v kategoriji mlajših cicibank zasedla
27. mesto, Kim Anžel Lara pa je za-
sedla končno 36. mesto. Na zadnji
tekmi v Trbovljah sta plezali še dve
tekmovalki v absolutni kategoriji ka-
detinj. Marina Eberl si je priplezala
4. mesto, Zoja Anžur pa 7.
mesto.Licencirani tekmovalci DPČ
Šmartno tekmujejo pred začetkom
državnega prvenstva tudi na medna-
rodnih tekmah regionalne lige iRCC,
kjer nastopaj poleg slovenskih klubov
še klubi iz Avstrije, Italije, Češke,
Hrvaške in Madžarske. Na zadnji
tekmi v Zagrebu je nastopil le Bine
Meke, ki je v kategoriji cicibanov os-
vojil 1. mesto in ostaja pred zadnjo
tekmo v igri za skupno zmago poka-
la. Za konec vabimo vse občane, da si
ogledate že peto zaporedno tekmo za
državno prvenstvo v športnem pleza-
nju, ki bo od 24. do 25. maja v ŠD
Pungrt. V Šmartno bodo spet prišli
vsi najboljši plezalci iz celotne
Slovenije.

Jernej Peterlin

Aleš Šmejc med igro


