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ŽUPANOV KOTIČEK

Bližajo se
počitnice
Približuje se konec šolskega leta. Čas
teče hitro in spet bo ena generacija
osnovnošolcev  vstopila v srednje šol-
ske klopi.  Koliko znanja so pridobili,
bo pokazal čas in prava usmeritev na-
dalnjega izobraževanja. Občina se je
trudila učencem nuditi kar naj bolše
pogoje za normalno odraščanje, da bi
lažje in uspešno prebrodili mladostna
leta. Novo generacijo čaka nekoliko
boljša prometno varnost, saj bo z iz-
gradnjo obvozne ceste  prometa ob
šoli veliko manj.
Vsem učencem in pedagogom želim
vesele, zdrave počitnice, da se polni
energije jeseni vrnete v šolske klopi.
Vsem državljanom čestitam ob dnevu
samostojnosti in želim, da si povrne-
mo samozavest in ugled skupnosti

Vaš župan
Milan Izlakar

V vozilu je vsa oprema, ki omogoča
nudenje nujne medicinske pomoči,
primerno je za vožnjo v vseh vremen-
skih razmerah kot tudi na zahtevnem
terenu, ki ga je v občinah Litija in
Šmartno pri Litiji veliko. Vsi, ki boste
kadarkoli življenjsko ogroženi, pokli-
čite na št. 112, kjer boste kolikor bo
mogoče hitro in strokovno oskrbljeni.
Večino sredstev je zbral sam
Zdravstveni dom Litija, nekaj pa bo
prispevala tudi občina Litija.

Silvo Lambergar,
zdravstveni reševalec

Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JUNIJU 2013

Spoštovani!
Ker časopis v poletnih mesecih julij in avgust ne izhaja vas prosimo, da vaše prispevke pošljete do

25. avgusta 2013, na naš e -naslov: martinov.glas@siol.com. Želimo prijetne in sproščujoče poletne dni.
Uredništvo Martinov glas

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JUNIJU 2013

Posodobljen del voznega parka
Zdravstvenega doma Litija
Reševalna služba v Zdravstvenem domu Litija je bogatejša za novo reševalno vozilo, ki je
namenjeno za nujno medicinsko pomoč in zadostuje zakonskim standardom za nujne me-
dicinske intervencije.

Umetniško delo Sunrise Mass, kar bi lahko prevedli kot Maša ob sončnem
vzhodu, je napisal mladi norveški skladatelj in glasbenik Ola Gjeilo. Delo je do-
živelo svetovno premiero leta 2008 v Oslu, kot že omenjeno, pa je bilo 26. maja
prvič izvedeno tudi v Sloveniji. Lepoto glasbe, ki izvajalce in poslušalce popelje v
čudovit svet, je nehvaležno opisovati z besedami. Skrbno izbrane melodije imajo
zmožnost priklicati pred oči lepote stvarstva in edinstveno mesto človeka v njem.
Sunrise Mass poslušalca popelje od nebesnih višav pa do zemeljske resničnosti;
od veličastnega in presežnega proti globinam samega sebe. Verjamem, da smo z
glasbo uspeli prodreti do globin duš poslušalcev, kar navsezadnje predstavlja tudi
ime našega zbora – »z dušo«. Ola Gjeilo je o umetnosti takole dejal: »Ne vem, če
sem na kakršen koli način tudi sam eden izmed njih, toda menim, da imajo res-
nični umetniki sposobnost deliti z drugimi nekaj zelo pomembnega; izraziti glo-
boko povezanost z nečim svetim. Vedno sem verjel, da je ta dar namenjen temu,
da nas dvigne in spomni, kdo v resnici smo in kaj je v življenju resnično pomem-
bno.« V uvodnem delu koncerta so se predstavili tudi gostje, moški kvartet
Melina, ki pod umetniškim vodstvom Monike Fele ustvarja razmeroma kratek
čas. Zapeli so štiri skladbe, ki so jim pri srcu; s tem pa so skušali sebi in poslušal-
cem pričarati prijetno razpoloženje in raznovrstnost občutkov. Napredek zbora je
zahtevno definirati, ker nanj vpliva dosti dejavnikov. Odvisen je od glasbene iz-
obrazbe, discipline, energije, interesa, zahtevnosti programa, kritik,
zborovodje/zborovodkinje … V mladosti se zdi marsikatera prepreka premaglji-
va, kar smo pevke in pevci zbora Cum Anima v razširjeni zasedbi na čelu z zbo-
rovodkinjo Moniko Fele dokazali z uspešno izvedenim projektom Sunrise Mass.
Napredek k še boljši kvaliteti in še bolj nemotenemu delovanju zbora je bil s tem
projektom vsekakor dosežen. V imenu zbora se zahvaljujem vsem podpornikom,
ki ste nam omogočili pripravo in izvedbo tega lepega dogodka!

Samo Škrabanja

KONCERT

Sunrise Mass
V nedeljo, 26. maja, je bila župnijska cerkev sv. Martina prizorišče edinstvenega dogodka.
Mešani pevski zbor Cum Anima je v spremljavi godalnega orkestra, zbranega posebej za to
priložnost, prvič v Sloveniji izvedel čudovito glasbeno delo norveškega skladatelja Ola Gjeila
Sunrise Mass.

Foto: G.Požun

Koncert, ki mu boste lahko prisluhnili
bo v grajskem atriju na gradu
Bogenšperk, v četrtek, 4. julija  ob 20.
uri in  bo zaobjemal največje uspešni-
ce Mance Izmajlove iz njenih platina-
stih albumov Slovanska duša in
Slovensko srce in druge  in slovenske
melodije. Rezervacija vstopnic v
Javnem zavodu Bogenšperk, tel.: (01)
89 87 867, (01) 86 87 664 ali na
info@bogensperk.si. Vstopnice bodo
v prodaji tudi uro pred koncertom na
gradu Bogenšperk. Cena vstopnic: 8 €
za dijake, študente in upokojence ter
10 € za ostale.

Javni zavod Bogenšperk

Več informacij:
www.mancaizmajlova.com

www.benjaminizmajlov.com

GRAJSKI VEČERI 2013

100 srčnih
koncertov
Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov -
mednarodno uveljavljen zakonski par,
pevka mezzosopranistka s prelepim gla-
som in virtuoz violinist, tokrat iz največjih
svetovnih glasbenih odrov prihajata na
grad Bogenšperk.

EU dogodek: Mobilnost v programih mladinskega dela PETEK 14.6. 14.00 Gimnazija Litija

EU dogodek: Sejem podjetniških idej PETEK 14.6. 16.00 Gimnazija Litija

Valeta OŠ Litija PETEK 14.6. 17.00 Kulturni center Litija

EU dogodek: Klubska scena PETEK 14.6. 19.00 MC Litija

Litijski tek SOBOTA 15.6. 9.00 dalje Rozmanov trg

POLETNA MUZEJSKA NOČ: Predavanje: SOBOTA 15.6. 18.00 Kulturni center Litija

Stanje arheološke dediščine v občini Litija v luči zadnjih raziskav, arheolog Matija Črešnar

POLETNA MUZEJSKA NOČ: SOBOTA 15.6. 19.15 Kulturni center Litija

Predstavitev lončarske obrti, stojnice s ponudbo lončarskih izdelkov (Mojca Žalik, Tretja univerza Litija-Šmartno – skupina keramika)

Osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku SOBOTA 15.6. 20.00 Kulturni center Litija

občine Litija in dnevu državnosti

POLETNA MUZEJSKA NOČ: SOBOTA 15.6. 21.30 Kulturni center Litija

Vladarske igre železne dobe, projekcija dokumentarnega filma RTV Slovenije 2008 (avtor Jadran Sterle)

POLETNA MUZEJSKA NOČ: SOBOTA 15.6. 18.00 - 24.00 Kulturni center Litija

Brezplačen ogled stalnih muzejskih zbirk

Priložnostna razstava: SOBOTA 15.6. 18.00 - 24.00 Kulturni center Litija

Litijska arheološka dediščina iz depojev Narodnega muzeja Slovenije

Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC-ju ČETRTEK 20.6. 8.00 - 13.00 MC-KC-KNJ.  Litija

Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC-ju PETEK 21.6. 8.00 - 13.00 MC-KC-KNJ.  Litija

Otvoritev fotografske razstave Andraž Trplan PETEK 21.6. 19.00 MC Litija

Likovna razstava “Prazniku v pozdrav” PONEDELJEK 24.6. 19.00 Avla občine Litija

Ex TEMPORE Vače

Začetniški program: Bobnarska delavnica SREDA 26.6. 17.00 - 20.00 MC Litija

Začetniški program: Bobnarska delavnica ČETRTEK 27.6. 17.00 - 20.00 MC Litija

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

Športno društvo Dolina je bilo ustanovljeno leta 1974 v takratni občini Litija.
Vsa leta so člani skrbeli za povezovanje ljudi, ki so si želeli druženja in zabave s
športom. Od leta 2003 pa društvo spada pod občino Šmartno pri Litiji. V zad-
njih letih smo v društvu vsako leto pripravili neko novost. V letošnjem letu je to
Piknik občank in občanov obeh sosednjih občin. Piknik bo v nedeljo, 23. junija
2013, v športnorekreacijskem centru Reka. Od 8. do 14. ure bo potekal tradicio-
nalni nogometni turnir med vasmi Jablaniške doline. Ves dan bodo vsem zainte-
resiranim na razpolago igrišča za ulično košarko, odbojko na mivki, mini roko-
met, namizni tenis, badminton in balinišče z dvema stezama. Za otroke bodo na
voljo otroška igrala, od 13. ure dalje pa tudi veliko napihljivo igralo. Otroci, ki
bodo želeli igrati nogomet, bodo imeli priložnost ob 15. uri, ko bodo najprej imeli
tekmo otroci stari od 7 do 9 let, takoj nato pa še otroci od 10. do 13. leta. Ob 16.
uri se bodo začele družabne igre, v katerih bodo lahko sodelovali vsi prisotni.
Poskrbeli bomo tudi za hrano in pijačo ter za klopi in mize, zato vabljeni tudi
»gledalci in navijači«. Upravni odbor ŠD Dolina

ŠRC REKA

Piknik občin Šmartna pri Litiji
in Litije
Vabimo vas, da se nam pridružite na pikniku v ŠRC Reka, kjer bo vsak lahko našel nekaj zase.
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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 Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in hu-

manitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih

dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013 

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

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine
Šmartno pri Litiji. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvaja-
nje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpol-
njujejo naslednje osnovne pogoje:
- so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
- imajo urejeno evidenco članstva;
- imajo v svojem članstvu tudi občane občine Šmartno pri Litiji;
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.

Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obve-
zno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja občine Šmartno pri
Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Osnovna merila za izbor
- ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
- sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen

izvedbe programa,
- realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo

in oziroma udeležbo,
- reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine

že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.500,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja
področja:
a) humanitarni programi
b) zdravstveni programi
c) socialni programi.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013 za
programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 8.7.2013 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu
Občine do 9.7.2013 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje hu-
manitarnih programov 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni na-
slov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
- oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljeni in
- nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi pred-
logov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo
predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi
predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji
(soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom
pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail:
karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 551-004/2013
Datum: 24.5.2013                                                                                                        

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - Junij 2013

Kot upravljavec javnih vodovodov v
občini opozarjamo uporabnike
pitne vode iz javnih vodovodov, da
se - skladno z 12. členom Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS
št. 88/12) - v stavbi, ki leži znotraj
območja javnega vodovoda, kjer se
izvaja javna služba oskrbe s pitno
vodo, ne dovoli lastna oskrba (iz
drugega vira) prebivalcev s pitno
vodo. 

Uporabniki, priključeni na javni vo-
dovod, so dolžni prekiniti oskrbo in
uporabo pitne vode iz lastnega vira
(iz drugega vira) ter s tem preprečiti
tudi negativni vpliv na zdravstveno
ustreznost pitne vode na javnem vo-
dovodu, najkasneje v roku 30 dni od
datuma objave tega obvestila.

Javno podjetje bo spoštovanje zgoraj
navedene določbe preverjalo ob na-
slednjem popisu. V primeru ugoto-
vljenih kršitev se bo uporabnike -
kršitelje, ki drug vir oskrbe vode ne
bodo odstranili - prijavilo pristojni
inšpekciji.

Dodatne informacije so na voljo na
tel. št. 01 890 00 10.

JP KSP Litija d.o.o.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji
za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 106/2012)

objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov letovanja otrok

iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2013 

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

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji
v starosti od 6. do 15. let. 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje

za izpeljavo  načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani

po Zakonu o društvih,

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkaza-
ti, da so program letovanja za otroke iz občine Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
- kvaliteta in raznolikost programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
- sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,
- finančna konstrukcija oz. vrednost programa,
- reference.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR kot določa Odlok o proračunu občine
Šmartno pri Litiji za leto 2013.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013
za programe za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 8.7.2013 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu
Občine do 9.7.2013 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje
programov letovanja 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov
predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
- oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljeni in
- nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka

za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi
predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili,
bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov.
Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji
(soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 551-003/2013
Datum: 24.5.2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Opozorilo vsem porabnikom pitne vode
iz javnega vodovoda.

Opozorilo!

Za predsednika šmarskih socialnih
demokratov je bil izvoljen tov.
Damjan Obolnar, za podpredsedni-
ka pa tov. Igor Soršak. Tako v pred-
sedstvu, kot v članstvu je kar nekaj
ženskih predstavnic in je tako zadoš-
čeno tudi ženskim kvotam. Na usta-
novni seji so bili prisotni kot gostje
tov. Uroš Jaušovec, glavni tajnik
stranke SD, tov. Uroš Breznik, ki je
predsednik pokrajinskega odbora
SD, tov. Sandi Gombač, predsednik
občinske organizacije SD Litija, ter
nekaj strankarskih prijateljev iz
Litije. Osnovno načelo občinske or-
ganizacije je sodelovanje z vsemi ob-
čani in političnimi strankami, ki so
pripravljene delati v korist države in
njenih državljanov. V težki gospo-
darski situaciji je potreben optimi-
stičen pristop, s pozitivnim razmi-
šljanjem bodo tudi težave lažje rešlji-
ve. Člani stranke bodo z zagnanim
delom poskušali zaustaviti negativen
trend, do katerega je prišlo v času
bivše vlade.
Stranka SD vabi vse  občane, da se
jim pridružijo kot člani pri delu v
stranki, ali pa kot simpatizerji.
Občinska organizacija je trenutno
dosegljiva na elektronskem naslovu:
Obolnar@siol.net.

Predsedstvo
ObO Šmartno pri Litiji

IZ DEJAVNOSTI POLITIČNE STRANKE

Ustanovitev
občinske organi-
zacije Socialnih
Demokratov
Socialni demokrati so doslej delovali v okvi-
ru Območne organizacije Litija-Šmartno,
17. maja pa je prišlo do ustanovitve
Občinske organizacije SD Šmartno pri Litiji,
potem ko je bila takšna organizacija že
pred časom ustanovljena tudi v Litiji.
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Skupni investicijski stroški (kamor spadajo: izdelava projektne in investicijske
dokumentacije, odkupi zemljišč, gradbena dela in nadzor na gradnjo, konzul-
tantske storitve, nepredvidena dela pri gradnji, zunanja kontrola kvalitete in
informiranje ter obveščanje o projektu) so bili ocenjeni na 8,07 milijona evrov.
Vrednost gradbenih del znaša 2,8 milijonov evrov. Za izdelavo projektne in
investicijske dokumentacije, konzultantske storitve in odkup potrebnih zem-
ljišč je bilo do konca leta 2012 porabljenih 2,83 milijona evrov. Do zaključka
projekta je predvideno še financiranje drugih stroškov poleg gradnje, kot so
nadzor nad gradnjo, zunanja kontrola kvalitete in informiranja ter obveščanja
o projektu. Predvidevamo, da bodo celotni stroški investicije nižji, kot je bilo
prvotno ocenjeno. 
Dela predvidena v sklopu projekta izgradnje obvoznice na dolžini 1,408 m
obsegajo naslednje ukrepe: 
-ureditev krožišča,
-ureditev premostitvenih objektov – prepusta v krožišču in mostu,
-izvedbo regulacij, ureditev in prestavitev vodotokov,
-izvedbo rušitev,
-izvedbo protihrupne zaščite,
-ureditev in zaščito komunalnih vodov,
-ureditev odvodnjavanja,
-ureditev kolesarskega in peš prometa,
-ureditev prometne opreme in signalizacije,
-krajinsko ureditev ureditvenega območja obvoznice ter
-ureditev avtobusnega postajališča.

PREDSTAVITEV INVESTICIJE

Obvoznica Šmartno pri Litiji
Projekt izgradnje obvoznice Šmartno pri Litiji bo sofinancirala Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % upravičenih stroškov. 

Javni razpis za izbiro izvajalca del je zaključen, pritožbeni rok na odločitev na-
ročnika o izboru izvajalca del je potekel, odločitev naročnika je tako postala
pravnomočna. S tem so dani pogoji za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem
del podjetjem Trgograd d.o.o. s partnerji AGM NEMEC d.o.o., LEKA d.o.o.
in REKON d.o.o.. V prihodnjih tednih sledi podpis pogodbe z izbranim izva-
jalcem del in uvedba v delo. Rok za dokončanje del je 20 mesecev od podpisa
pogodbe. Z izgradnjo obvoznice se bo izboljšala prometna varnost za vse ude-
ležence v prometu, z izgradnjo kolesarske poti in pločnikov bo poskrbljeno
tudi za najšibkejše udeležence v prometu. Center Šmartnega pa bo razbreme-
njen gostega prometa. 

Služba za odnose z javnostmi

Ortofoto posnetka investicije

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Izlet v Benetke

Spregovorili smo o pomenu in potrebah družine. Kajti družina se dandanes
stalno spreminja, včasih so bile družine drugačne kakor so danes. Saj vsak po-
sameznik družino pojmuje drugače. Družina je namreč socialna skupnost,
vpeta v nek čas. Glavni potrebi družine sta povezanost (»biti skupaj«) in sa-
mostojnost. Ti potrebi sta ob stresnih dogodkih pogosto porušeni oziroma
nezadovoljeni. Stresni dogodki, kot so: bolezen, depresija, smrt, rojstvo, selitev
so največji stres v življenju. Kajti depresija oziroma posamezne motnje namreč
ne prizadene(jo) samo posameznika, ampak celo družino, prijatelje in njegovo
delovno okolje. Zato podpora družine, dobri odnosi in ustrezna komunikaci-
ja, v njej delujejo kot varovalni dejavnik. Družina je tako lahko vir zavetja ali
pa težav. V njej se namreč prepleta več generacij, ki tečejo v določenem ži-
vljenjskem krogu (otroštvo, adolescenca, odraslost….) Zato je še toliko bolj
pomemben stik družine. Povezanost in prilagodljivost družinskih članov
omogoča, da lažje prebrodijo stresne dogodke. S spodbujanjem družine k
vzpostavljanju pozitivnih odnosov, jasno postavljenih mej in razvijanju vlog,
se vzdržuje družinsko notranje ravnovesje. Najpomembnejše je da se družina
nauči obvladovati čustva, da (kot posameznik) razmislimo kaj, zakaj in kako
želimo nekaj doseči. Predvsem je to pomembno tako v dobi odraščanja otrok

Na pot smo odpravili že zgodaj zjutraj. Ob poti smo imeli kratek postanek za
kavico in malico, nato smo pot počasi nadaljevali proti Benetkam. Na polotoku
Punto Sabbioni, smo se izkrcali in se z ladjico odpeljali do osrčja beneške lagu-
ne - Lido. Ta je med najbolj zanimivimi otoki, saj s svojimi kanali, otočki, moč-
virji in sipinami predstavlja edinstven naravni ambient. Sledil je ogled glavnih
znamenitosti: trg sv. Marka, baziliko, doževo palačo, renesančno uro. . . Sprehod
smo zaključili ob mostu Rialto, kjer smo imeli krajši postanek in nekaj prostega
časa.…. Nato smo se vkrcali na ladjico in zapluli na otok Murano, znan po tra-
dicionalnem izdelovanju steklenih izdelkov. Tam smo si ogledali znamenito
steklarsko delavnico, kjer so nam pokazali skrivnosti izdelovanja muranskega
stekla. Sledil je še sprehod po otoku Burano, ki je poznan po svojih lepih čipkah,
pisano pobarvanih hišah in čolnih. Po ogledu je sledila zadnja vožnja z ladjico
do polotoka Punto Sabbioni, in povratek proti Sloveniji. V Gostišču Gregorič
smo izlet zaključili z večerjo ter se polni vtisov vrnili domov.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Duševno zdravje v družini
9. aprila smo v okviru našega projekta zaključili sklop predavanj na temo duševnega
zdravja. Predavanje je bilo namenjeno »družini«, ki je naša najpomembnejša socialna
mreža v življenju.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS

Teden vseživljenskega učenja 2013
Teden vseživljenjskega učenja je najbolj vsestranski projekt, ki uveljavlja spoznanje, da je prav
vsako učenje, najsi poteka v priznani izobraževalni organizaciji, na delovnem mestu ali v dru-
žini, v prijateljskih ali interesnih skupinah, nepogrešljivi del mozaika »Slovenije, učeče se de-
žele«. Spodbuja vse generacije, da se učijo in obenem zabavajo tudi, ko zapustijo šolske klopi.

v družini, kakor tudi v partnerskih
odnosih. Saj se oblike čustvene po-
vezanosti razlikujejo skozi posame-
zna življenjska obdobja. V zaključku
je predavateljica poudarila pomen
funkcionalne družine, saj je ta naj-
pomembnejša. Je namreč pozitivno
naravnana. Ima bližino in distanco
ter hierarhijo, meje, moč, je sprošče-
na, odkrita. V njej poteka prijazna
komunikacija in ima tako pozitivne
kot negativne odnose. Predvsem pa
je prilagodljiva, se odziva na spre-
membe in humoren pogled oziroma
vidik. Usmerjena je v prihodnost.
Kot ljudje smo družbena bitja in iš-
čemo bližino, toplino ter ljubezen,
obenem pa imamo potrebo, da vse to
nekomu tudi dajemo. Življenje v
družini je povezano s sklepanjem
kompromisov, to pa je možno samo s
komunikacijo in spoštovanjem drug
drugega. Predvsem pa moramo
ustvarjati prostor za pozitivne izkuš-
nje iz katerega se črpa znanje za
ohranjanje razumevanja v družini.

Tina in Mojca

ODGOVOR IN POJASNILO NA ČLANEK G. SEADA KISIČA Z NASLOVOM:

Zapleti z gradnjo doma invalidov
Prekinitev gradnje objekta je bila po-
sledica spremembe gradbenega dovo-
ljenja in dolgega čakanja na soglasje
Agencije RS za okolje k spremem-
bam projekta. Soglasje je bilo napo-
sled pridobljeno konec meseca de-
cembra 2012. Zaradi nadaljnjih
upravnih postopkov  in  inšpekcijske-
ga nadzora,  je gradnja začasno usta-
vljena. V zvezi z vprašanjem o porabi
sredstev proračuna Občine Litija , pa
izjavljamo, da je bil material (les in

kritina za ostrešje ter del izolacij v
skupnem znesku 18.847, 52 EUR).
nabavljen pri najugodnejšem ponud-
niku  in čaka v skladišču deponiran na
nadaljevanje gradnje, kar je razvidno
iz priložene fotografije, pri  tem pa
poudarjamo, da nobenih drugih neiz-
vedenih del, ki bi bila zaračunana, ni
bilo. Dela in gradnja objekta se bo
nadaljevala predvidoma letos v pole-
tnih mesecih. Vse dobronamerne pri-
pombe, mnenja in pobude so vedno

dobrodošle, za vsa pojasnila in odgo-
vore smo vselej dosegljivi v Društvu
invalidov, javne polemike v medijih
pa upamo, da s tem zaključujemo.  

Društvo MDI Litija - Šmartno

V Izobraževalnem centru Geoss, Litija, ki je v letošnjem letu že četrtič zapored
prevzel vlogo območnega koordinatorja prireditev TVU za občini Litija in
Šmartno pri Litiji, želimo s sodelovanjem v različnih projektih  vseživljenjskega
učenja to mišljenje prenesti na čim širši krog ljudi. V projekt smo povabili kar
nekaj izvajalcev, ki delujejo na različnih kulturnih, športnih in humanitarnih
področjih. Vabimo vas, da v juniju obiščete vsebinsko bogate brezplačne dogod-
ke, s katerimi se bodo predstavile posamezne organizacije, ustanove in društva.     
Za  podrobnosti poglejte na spletno stran http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ oz.
se obrnite na izvajalce dogodkov.

Jelka Kovač Dragar

Vabimo vas na delavnico z naslovom  Uporaba eteričnih olj-aromaterapija za
naše zdravje, ki jo bo vodila Nina Medved. Na praktični delavnici se boste spo-
znali s čudovitim svetom eteričnih olj in se naučili izdelovati učinkovite mešani-
ce za zdravljenje različnih tegob. Vabljeni  17.6.2013 ob 17. uri na Izobraževalni
center Geoss, modra soba, Trg na Stavbah 8a, Litija.

V sodelovanju z Občino Litija smo pripravili tudi okroglo mizo na temo
Enotnost mestnih vrtov v Litiji, 20.6.2013 ob 17. uri,  kjer se bomo  z  Ano
Ogorelec, strokovnjakinjo in specialistko  za zelenjadarstvo s Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda Ljubljana pogovarjali o enotni ureditvi mestnih vrtov s poudarkom
na namakanju, uporabi folij in sredstev za varstvo rastlin. Predstavili vam bomo
manj in bolj zahtevne rastline, ki so oz. niso primerne za zasaditev na mestnih
vrtovih. Tudi ta dogodek se bo odvijal na Občini Litija, v Veliki sejni sobi.

Jelka Kovač Dragar

Praznik učenja v IC Geoss
Vabimo vas na delavnico z naslovom  Uporaba eteričnih olj-aromaterapija za naše zdravje, ki jo
bo vodila Nina Medved in okroglo mizo z Ano Ogorelec, na temo Enotnost mestnih vrtov.

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Grajski večeri

Organizatorji dogodkov: JZ Bogenšperk,
Društvo Valvasorjeva konjenica,Pevsko društvo Zvon,

Pevsko društvo Cum ANIMA, OŠ Šmartno pri Litji,
Zveza lovskih družin Zasavje

Četrtek, 13. junij 2013, ob 18. uri
Likovno snovanje

Odprtje likovne razstave
učencev OŠ Šmartno pri Litiji

Četrtek, 20. junij 2013, ob 18. uri
Podelitev lovskih spričeval in

pregledna razstava
v letu 2012 uplenjene divjadi

Petek, 21. junij 2013, ob 20. uri
Mešani pevski zbor CUM ANIMA,

koncert ljudskih pesmi

Sobota, 22. junij 2013, ob 8. uri
Odhod Valvasorjeve konjenice
na konjeniški pohod po poteh

J.V. Valvasorja

Torek, 25. junij 2013, ob 15. uri
Vrnitev valvasorjeve konjenice

na grad Bogenšperk

Četrtek, 27. junij 2013, ob 18.00
Vpis učencev  v zlato knjigo

in knjigo dosežkov

Četrtek, 4. julij 2013, ob 20. uri
Manca Izmailova in Benjamin Izmailov

v nizu100 srčnih koncertov
vstopnina:

10 eur, 8 eur - dijaki, študenti, upokojenci

Nedelja, 25. avgust 2013, od 14. ure dalje
Valvasorjeve viteške igre

Četrtek, 29. avgust 2013, ob 19. uri
Odprtje likovne razstave slikarja

Igorja Fortune
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Vedno boš v naših srcih.

MARTIN ZUPAN
(2.9.1929 - 1.6.2012)

Šmartno pri Litiji

Mineva leto odkar si odšel od nas. Ati, pogrešamo te.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi tvoji

V SPOMIN

01062013

Vzpodbuditi nasmeh  na licih stano-
valcev je plačilo za trud vseh, ki na-
menijo svoj čas za druženje z njimi.
Del  prostega časa so stanovalcem
doma namenile članice RK Dole pri
Litiji. Društvo upokojencev Litija  je
srečanje s stanovalci poimenovalo
Klepet ob čaju, kjer so ob toplem na-
pitku izmenjevali življenjske izkuš-
nje. Kulturno umetniško društvo  iz
Dol pri Litiji, natančneje Teater 13,
je pripravil igro Čaj za dve, Toneta
Partljiča. Komedija je na humoristi-
čen način prikazala življenje v domu
starejših občanov. Tako so se stano-
valci, svojci in zaposleni, nasmihali
ob zanimivih dialogih in prigodah
talentiranih igralcev. V okviru Tedna
vseživljenjskega učenja so se v domu
zvrstile številne prireditve.  Gospa
Helena Hauptman je s predavanjem
z naslovom Kulturna dediščina obči-
ne Litija, udeležencem predstavila
bolj in manj znane kulturne zname-
nitosti. Predavanje je bilo obogateno
s slikovnim gradivom in zanimivimi
anekdotami iz preteklosti. Mnogo
stanovalcev pa je pritegnilo predava-
nje gospoda Jožefa Lajevca, ki je v
imenu Društva Heraldica Slovenica
udeležencem predstavil zgodovino
grbov in zastav.

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V DOMU TISJE -  JUNIJ 2013
Napovednik dogodkov, prireditev v domu v okviru Tedna vseživljenjskega uče-
nja (TVU), ki poteka od 13. do 19. maja 2013 (razširjen termin pa od 1. maja do
30. junija 2013) že osemnajsto leto zapored ponuja priložnost za srečanje vseh,
ki so predani učenju. 
Četrtek, 20.6.2013, ob 13. uri,
Bralna ura z višjo knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič
Četrtek, 20.06.2013, ob 16. uri,
Praznovanje dneva državnosti, zaključek skupin za samopomoč, zaključek pro-
stovoljnega dela, podelitev priznanj odrasli prostovoljcem z nastopom
Folklorne skupine Javorje, pri Janezu.
Petek, 21.6.2013, ob 10. uri,
Družinsko gledališče kolenc, predstava: Nazaj h koreninam.
Ponedeljek, 24.6.2013, ob 16. uri, v galeriji doma:
Večer Grimmovih pravljic.
Vsako soboto sveta maša v domski jedilnici, ob 13.30 uri,
možnost za sveto spoved in sveto obhajilo.
Skupine za samopomoč: Zarja - vsak ponedeljek ob 13. uri,  Trimček - torek
ob 14. uri, Nagelj, Lokvanj, Vrtnice - v sredo ob 14. uri, Trobentice - vsak drug
četrtek od 13. do 15. ure. Renata Ozimek

DOM TISJE

Majske dejavnosti v Domu Tisje
Pregovorno je veliki traven mesec ljubezni, ko nas z razcvetom  narave  navdaja nova sve-
žina in elan. Posebno veselje in razvedrilo  prinašajo raznovrstne prireditve, ki ob pomoči
zaposlenih in prostovoljcev uspejo poživiti in obogatiti vsakdan. 

Tokratna bralna ura je bila obarvana
s tematiko vseživljenjskega učenja.
Pod vodstvom gospe Aleksandre
Mavretič so udeleženci razpravljali o
dveh knjižnih delih. Najprej so se po-
svetili delu pletarke  Tončke Jemec,
hkrati pa obujali spomine na dni, ko
so tudi sami pletli. Bralno uro so na-
daljevali z delom V senci dedijeve
hruške, avtorja Janeza Juriča.
Udeležence je pritegnila k pogovoru
in razmišljanju o razburljivi zgodbi
Dopust da te kap. Ne mine leto brez
tradicionalnega izleta, ko  stanovalci
skupaj s spremljevalci  obiščemo ka-
tero izmed številnih znamenitosti
kulturne dediščine Slovenije. Tokrat
nas je pot vodila na prelepo
Dolenjsko, proti samostanu Stična.
Tam smo si v spremstvu vodičke

ogledali muzej in cerkev Žalostne
Matere Božje, kjer smo skupaj zapeli
nekaj Marijinih pesmi. Ker je samo-
stan Stična znan tudi po delu patra
Simona Ašiča, smo  obiskali še  zeliš-
čno lekarno. Magister farmacije, go-
spod Jože Kukman nas je popeljal
skozi pestro zgodovino samostana,
nam opisal kako v današnjem času
negujejo bogato zapuščino patra
Ašiča ter nam predstavil zdravilne
učinke nekaterih rastlin.  Zadnji po-
stanek izleta  je bila romarska cerkev
na Zaplazu, kjer smo si z zanimanjem
ogledali cerkev Marijinega Vnebo -
vzetja ter se s pesmijo priporočili nje-
nemu varstvu. Ob pogledu na čudo-
vito urejeno okolico smo si spočili
dušo in telo.

Ljudske pesmi so mnoge izmed nas
spremljale pri odraščanju, ob delu ter
ob različnih praznovanjih. Stare obi-
čaje ter skoraj pozabljenje pesmi so
stanovalcem obudili Ljudski pevci in
godci iz Polšnika, ki so s petjem in
igranjem na starodavne in  preproste
inštrumente ustvarili zanimivo
spremljavo zapetim skladbam.
Stanovalci so z veseljem prisluhnili
tudi pevskemu znanju zbora s tradicijo.

Mešani pevski zbor Dr. Bogdan
Derč  je stanovalcem z ljudskimi in
sodobnimi spevi z domačih in tujih
logov prijetno popestril popoldanski
čas. Svoj prostor in čas v domu po-
gosto najde tudi mlajša generacija
pevcev. Otroški pevski zbor OŠ
Šmartno, pod vodstvom gospe
Selme Gradišek, je s tujimi in doma-
čimi skladbami  navzoče popeljal v
prihajajoči čas poletnih počitnic.

Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je …
V soboto, 27. aprila, na praznični dan
smo se s pohodniki podali po Lušni
poti, v ponedeljek, 6. maja, pa na
rekreacijski pohod Šmartno – Jeze –
Slatna – Šmartno. V četrtek, 9. maja,
je naša moška ekipa sodelovala na
regijskem tekmovanju v streljanju z
zračno puško, in sicer v Trbovljah.
Sredi maja so se v Temenici sestala
vodstva društev upokojencev iz
Velikega Gabra, Šentvida pri Stični
in Šmartna. Pogovarjali smo se o
medsebojnem sodelovanju, ki bo
zaenkrat potekalo na področju  športa
in pohodništva. 17. maja smo
organizirali za prostovoljce in
prostovoljke, ki sodelujejo v projektu
»Starejši za starejše« strokovno
izobraževanje. Zbrali smo se v
šmarski knjižnici, kjer sta nam
predavali ga. Marija Miladinovič in
ga. Marjana Bajde o pridobivanju in
nalogah prostovoljcev, prav tako pa
tudi o osamljenosti starejših. V
ponedeljek, 20. maja smo šli na
pohod Šmartno – Sitarjevec –
Širmanski hrib – Zavrstnik –
Šmartno, naslednji dan pa je bilo na
balinišču invalidov v Litiji srečanje
moških in ženskih balinarskih ekip iz
Jevnice, Litije in Šmartna. Dva dni
pozneje, 23. maja pa sta obe naši
ekipi, moška in ženska, sodelovali na
regijskem tekmovanju v pikadu v
Radečah. Sekcija Nove korenine
Primskovo je v sodelovanju s
Krajevno organizacija Rdečega križa
organizirala zelo zanimiv celodnevni
izlet na Kozjansko, nad katerim so
bili vsi udeleženci zelo navdušeni.

Napovedujemo …
V poletnih mesecih načrtujemo en
poldnevni in en celodnevni izlet, dva
planinska izleta, en piknik in ogled
celovečerne predstave »Butalci« v
poletnem gledališču na Studencu. O
datumih vas bomo pravočasno
obvestili. Sekcija Nove korenine
Primskovo pa bo izvedla poldnevni
izlet v neznano, piknik pri lovski koči
v Zagriču in izlet z vlakom.

Boris Žužek

UDELEŽBA MPZ ZVON NA KONCERTU PEVSKIH ZBOROV

Na petnajstem srečanju
V soboto, 18.maja, je šmarski mešani zbor »Zvon« sodeloval na petnajsti Zvonarijadi, ki je
potekala letos v Mengšu. Na njej je prepevalo 9 pevskih zborov stem imenom: iz Šenčurja
pri Kranju, Dovjega-Mojstrana, Gorenje vasi, Šentvida pri Lukovici, Šempetra v Savinjski
dolini, Mute, Jakobskega Dola, Šmartna in domačega Mengša.

Vsak zbor je zapel tri skladbe. Šmarčani smo nastopili zadnji in poslušalce nav-
dušili z Avsenikovo skladbo ,,Slovenija, od kod lepote tvoje'', ki smo jo zapeli ob
spremljavi kitarista Mateja in harmonikarja Matjaža. Pri zadnji kitici se je naša
zborovodkinja Marija Celestina obrnila proti občinstvu, ki je prepevalo z nami.
Skladbo smo morali ponoviti. Preden pa smo vsi sodelujoči zbori zapeli tri
skupne skladbe ( Sonce že zahaja, Planinar in Triglav) so nam domačini pripra-
vili prijetno presenečenje, Mengeški Zvon nam je predstavil novo skladbo ,, Ko
nam za praznik zapoje zvon''. Avtor glasbe je skladatelj Primož Kosec, besedila
pa Ivan Sivec. Prepevali naj bi jo vsako leto kot uradno pesem na Zvonarijadi.
Pred koncertom smo si vsi  sodelujoči zbori ogledali obnovljeni Ravbarjev grad
in tovarno glasbil Melodija, po njem pa smo imeli v novem župnjiskem domu
večerjo in družabno srečanje, kjer so za prijetno razpoloženje skrbeli neutrudni
mengeški harmonikarji. Čez leto dni bo 16. Zvonarijada prvič v Šenčurju pri
Kranju. K sodelovanju bodo organizatorji povabili še dva zbora z imenom
Zvon, in sicer iz Ilirske Bistrice in Podčetrtka.

Boris Žužek

V nedeljo, 26. maja, je v šmarsko župnijsko cerkev v slovesnem sprevodu vsto-
pilo 38 zakonskih parov, letošnjih jubilantov; 11 parov, je obhajalo 10 let za-
kona, 4 pari 20 let, 9 parov 25 let, 9 parov 30 let, 3 pari 40 let in 2 para 50 let.

Zakonski jubilanti šmarske fare
Če bi morali strokovnjaki določati ljudi, kateri bodo s kom živeli, potem bi bilo življenje pre-
cej drugačno. Ker pa je ljubezen iskrena in neobremenjena in ko človek najde z njeno po-
močjo stično točko v sočloveku, se vse ostalo v življenju obojestransko prilagodi.

To je dan njihovega spomina na  tre-
nutek, ko sta se dve različni življenj-
ski poti združili v eno samo. »…
Tudi sv. Trojica, katere praznik smo
obhajali to nedeljo, se je podarjala
drug drugemu in je vzor medseboj-
nega podarjanja…« je dejal v maš-
nem nagovoru župnik Janez
Kvaternik. Prav zakonski jubilanti so
lahko mnogim družinam in posa-
meznikom vzor, kako na bučnem
morju našega vsakdanjika obvladati
in spretno krmariti našo skupno za-
konsko barko. Kar čudno je danes
modernemu svetu,  ko  govorimo o
zakonski zvestobi in stanovitnosti
zakoncev; a prav jubilanti so njihova
priča, saj v napetosti do katere pride
v zakonu, v luči ljubezni, spoštova-
nja, predvsem pa medsebojnega so-
delovanja danes žanjejo bogate sa-
dove. Poleg njihovih domačih in
svojcev, se je slovesnosti udeležilo
tudi lepo število šmarskih faranov;
skupaj smo v molitvi in z ubranim
petjem dali Bogu čast, obenem pa ga
prosili tudi za svoje družine, ter dru-
žine tistih jubilantov, ki zaradi ka-
kršnih koli življenjskih razlogov niso
mogli biti z nami to dopoldne.

Uroš Pušnik
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IZ ETNOGRAFSKE ZBIRKE USTVARJALNEGA SREDIŠČA BREZNIKAR

Vajenice
Vajenica kvačkanih čip ter čipk izdelanih s čolničkom je izjemna dragocenost v slovenskem
prostoru. To je edinstven ohranjen primer vajenic, ki so našite na usnje. Domnevamo, da jih
je izdelala Marička Hostnik, sestra našega velikega rojaka Davorina Martina M. Hostnika.

Ustvarjalnemu središču Breznikar jih je letošnjega maja podarila Ani Hostnik iz
Pungarta in jih bomo uporabili v raziskovalne namene ter obogatili vezeninsko
zbirko. Istočasno je podarila še čipko, izdelano v tehniki mreženja, manjšo kle-
kljano čipko in albo, ki je obogatena  s kar 75 cm visoko kvačkano čipko. Skupaj
z  restavratorji  in konservatorji  Slovenskega etnografskega muzeja in
Narodnega muzeja Slovenije se bomo potrudili nekoliko raztrgano usnje resta-
vrirati in vse skupaj z napotki konservatorske stroke  in ohraniti  poznejšim  ro-
dovom.  Zbirka vezeninske ustvarjalnosti šmartinskih narodnjakinj, kot so se ob
koncu 19. stoletja same poimenovane, postaja vse bogatejša. Kdaj in kje jo
bomo lahko postavili kot stalno zbirko vezeninskim sladokuscem in omogočili
tudi študijsko-raziskovalno delo tekstilcem pa je še preuranjeno napovedati.
Prizadevamo si, da bi omenjeno zbirko in nastajajoče zbirke šmartinskih narod-
njakov: Davorina Martina Hostnika, Josipa in Franja Marna, Luke Svetca,
Jožefa Burgerja, Frana Ser. Adamiča, Franje Rosine in še povsem neodkritega
Jerneja Brezovarja ostale v tem okolju, saj bi z njimi lahko pomagali prebuditi
šmarsko spečo trnjulčico, ki se imenuje Turizem. Magda Breznikar 

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Izposoja igrač - Igroteka
Igroteka je izposojevalnica igrač, ki je v pomoč staršem in otrokom. Otroci si bodo s starši iz-
posojali igrače, ki bodo ustrezale njihovi starosti, interesom in nagnjenjem. Z igračami se
bodo otroci lahko igrali dalj časa – rok izposoje bo 2 tedna – z možnostjo podaljšanja.

Profesor matematike je poklicno pot
začel v Trbovljah, na ekonomski sred-
nji šoli, ker pa so mu v Ljubljani na
univerzi ponudili stanovanje, je spre-
jel službo vodje Matematične knjiž-
nice, kjer je bil do upokojitve. S foto-
grafskimi razstavami je obiskal števil-

V torek, 21. maja so v Knjižnici Litija
pripravili predavanje o wikipediji.
Predaval je ekonomist Andrej Žohar,
ki je predstavil značilnosti wikipedije:
wikipedija popravlja med drugim ne-
gativne poteze nacionalnega značaja,
saj deluje po principu dajanja, sodelo-
vanja, zastonjkarstva, z naslonitvijo
na lastno pamet, s pluralnostjo in z
odpovedjo avtorskemu napuhu, saj za
urejevalce ni plačil. Wikipedija je na-
stala leta 2001, v Sloveniji pa 2002.
Na žalost se ljudje še premalo zaveda-
jo, da s prostovoljstvom lahko veliko
storijo za prepoznavnost svojega kraja

V igroteki si bodo igrače lahko sposojali tudi učitelji, vzgojitelji in študentje, da
bi jim bile v pomoč pri njihovem pedagoškem delu.Igrače v igrotekah so posne-
movalne, izobraževalne, družabne, konstrukcijske, razgibovalne, senzorne  in
druge. Igroteka v Knjižnici Litija zaradi prostorskih omejitev žel ne more biti v
prostem pristopu, zato boste starši z otroki igrače poiskali v katalogu, kjer bo
tudi opis in namen igrače ter starostna opredelitev. Knjižničarke in knjižničarji
bodo pri izposoji skušali tudi svetovati oz. igračo predstaviti, da bo otroku v čim
večje veselje. Igrače, ki si jih boste izposojali, so namenjene igri doma in ne v
knjižnici.  Vrnjene igrače v knjižnici pregledamo, preštejemo dele, jih umijemo
ali razkužimo preden jih znova vrnemo v izposojo.  Dobra igrača je lepo obliko-
vana in vodi v ustvarjalno in domišljijsko igro. Je varna, torej so varni tudi posa-
mezni deli, iz katerih je igrača, nima ostrih robov in ni toksična. Otrok se z njo
igra na več načinov, spodbuja koordinacijo gibov, otrokovih čutil to je zaznava-
nje, sluh, govor in tip, vodi k spoznavanju odnosov v naravi, raziskovanju okolja
in predmetov. Z njo se lahko igra dalj časa. Dobre igrače morajo imeti medna-
rodno oznako CE za varno igračo in oznako za okolju prijazno igračo. V knjiž-
nici menimo, da bomo staršem prihranili tudi marsikateri izdatek, saj otroci
igrače hitro prerastejo in tako  zaradi nezanimanja zanje postanejo neuporabne.
Če menite, da imate doma igrače, ki bi ustrezale opisanim zahtevam in so še
vedno v dobrem stanju, jih bomo v knjižnici radi sprejeli in tako povečali našo
igroteko. Upamo tudi na odziv med prostovoljci, ki bi želeli knjižnici pomagati
pri preštevanju, zamenjavi izgubljenih delčkov, čiščenju in drugih drobnih opra-
vilih povezanih z izposojo igrač. Andreja Štuhec

Nad odzivom so bili prijetno prese-
nečeni, saj je prispelo 272 likovnih
del iz obeh občin, pa tudi iz Besnice,

V poletnih mesecih, juliju in avgustu
sta knjižnici odprti po poletnem ur-
niku:  ob ponedeljkih in četrtkih
bosta odprti od 12. do 19. ure. Ob
torkih, sredah in petkih pa od 8. do
14. 30 ure. Ob sobotah bosta zaprti.
Prijetne počitniške dni vam želimo,
mladim bralcem pa vabilo k branju v
projektu Poletavci: tudi letos bomo
brali med počitnicami in če bomo iz-
žrebani, še nagrajeni. Zloženke in in-
formacije o Poletavcih bodo po 10. 6.
na voljo v obeh knjižnicah in šolah. 

Aktualni razstavi v obeh knjižnicah
V Knjižnici Litija si lahko ogledate
dela  likovnega natečaja »Kuža, moj
prijatelj«, v Knjižnici Šmartno pa dela
kiparja Bojana Štineta. 

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Wikipedija gre med ljudi
V torek, 21. maja so v Knjižnici Litija pripravili predavanje o wikipediji. 

Znamenja ob planinskih poteh
V torek, 7. maja so v Knjižnici Litija pripravili srečanje s Cirilom Velkovrhom, ki je pripravil
razstavo Znamenja ob slovenski planinski poti.

ne kraje doma in po svetu, ker pa
mednje šteje tudi tiste v domačem
bloku, jih je do danes bilo okrog 500.
Razstava znamenj je v Litijo prišla po
16 letih,a ravno pravi čas, saj je letoš-
nje leto zelo pomembno za ljubitelje
planin zaradi dveh obletnic: 60. letni-
ce Slovenske planinske poti  in 120.
letnice organiziranega planinstva pri
nas. Na razstavi je največ fotografij
križev in razpel s slovenskih hribov in
gora. Na odprtju je o Slovenski pla-
ninski poti spregovoril predsednik
Planinskega društva Litija, Roman
Ponebšek, o kulturni dediščini pa ku-
stosinja, Helena Hauptman.
Prireditev so s svojim petjem oboga-
tili pevci MePZ KUD Jevnica, ki ga
vodi Tanja Benedik. A.Mavretič

ali mesta, znamenitosti, znanih oseb,
posebnosti, vse se da približati ljudem
in jim olajšati iskanje, ko potrebujejo
informacijo za seminarsko nalogo,
knjige pa v tistem trenutku nimajo.V
Sloveniji je trenutno okrog 30 resnih
urejevalcev slovenske wikipedije, kar
je najmanj na svetu, pa tudi slovenska
wikipedija ima najmanj podatkov.
Beseda wiki izhaja iz havajščine, po-
meni pa hitro. Njena prednost je tudi
v tem, da je brezplačna, v primerjavi z
drugimi svetovnimi enciklopedijami.
Predavatelj Andrej Žohar si želi wiki-
pedijo približati čimveč ljudem in
pridobiti nove urejevalce in avtorje
člankov in vsebin, zato organizira
tudi izobraževanja. Urejevalec wiki-
pedije lahko postane vsak, ki čuti, da
je dovolj pogumen in radoveden za
pisanje prispevkov.  

Aleksandra Mavretič

Tačkov festival
V ponudbi prireditev letošnjega Tačkovega
festivala, v spomin na Naceta Simončiča, so
organizatorji razpisali nagradni natečaj za
likovna in literarna dela z naslovom »Kuža,
moj prijatelj«.

Poletni delavni
čas knjižnice

Hrastnika in Ljubljane. Na literarni
natečaj je prispelo 54 del, pesmi in
kratkih zgodb, ki so izšle v posebni
zloženki. Komisija za izbor likovnih
del je zaradi številnega in pestrega
nabora izdelkov število nagrad iz 10
povečala na 25. Komisiji, ki so jo se-
stavljali ilustrator in slikar Gabrijel
Vrhovec, upokojena  likovna pedago-
ginja in slikarka Danijela Kunc in lju-
biteljska slikarka, Sonja Perme, se or-
ganizatorji Knjižnica Litija, Kulturni
center Litija, MC Litija in Civilna
iniciativa Litija najlepše zahvaljujejo.
V komisiji  za literarna dela pa sta so-
delovala priznana domača pisatelja,
Jože Sevljak in Darinka Kobal ter
mladinske knjižničarke Knjižnice
Litija. Organizatorji se za pomoč za-
hvaljujejo tudi literarni komisiji.
Vsem sodelujočim hvala, nagrajen-
cem pa iskrene čestitke. V upanju, da
bomo idejo o ustvarjalnosti in strpno-
sti do živali razvijali naprej  in se sre-
čali tudi prihodnje leto, vam pošilja-
mo Tačkov pozdrav: HOV, HOV! 

Osnovni cilj tovrstne dejavnosti je, da nudi uporabnikom knjižnice v skladu z
njihovimi interesi informacije o aktualnem dogajanju na njihovem območju in
jih seznanja s podobo razvoja nekega kraja. Tako tudi v Knjižnici Litija
http://www.knjiznica-litija.si/ zbiramo vse vrste gradiva, ki je vezano na območji
občin Litija in Šmartno pri Litiji načrtno že od leta 1991, ko je bil sprejet doku-
ment Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije.
Domoznansko zbirko oblikujejo različne monografske publikacije avtorjev, knji-
ge, rokopisi, zborniki, glasila delovnih organizacij, šolska glasila, poročila sej ob-
činskih svetov, diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne
naloge, kartografsko gradivo, fotografije, razglednice, avdio in video gradivo,
notno gradivo, prospekti, plakati, vabila in članki iz dnevnih časopisov ter revij.
Zadnji projekt, ki nastaja v knjižnici je ObraziSrcaSlovenije.si http://www.obra-
zisrcaslovenije.si/. To je spletni biografski leksikon znanih Slovencev in Slovenk
iz osrčja Slovenije. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene na
območju občin Litija, Šmartno pri Litiji oz. v njihovi neposredni bližini, oz. so tu
živele, se šolale, predvsem pa s svojim delom zaznamovale razvoj tega območja v
zgodovini in sedanjosti. Osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospo-
darstva, kulture, znanosti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih
področij. Ne gre le za osebnosti iz zgodovine, pač pa tudi iz sedanjosti, zato se bo
vsebina nenehno dopolnjevala. Prizadevali si bomo, da bodo podatki točni in
preverjeni iz različnih virov, če pa boste opazili kakšno napako, bomo veseli opo-

Domoznanstvo v knjižnici
Domoznanstvo v vsaki knjižnici predstavlja raziskovanje, proučevanje, zbiranje in ohranja-
nje zakladov lokalne kulturne, etnografske in zgodovinske dediščine.

zorila. Z veseljem pričakujemo tudi
pobude za vnos novih osebnosti. Želi-
mo, da bi vam zbrane informacije ko-
ristile. Številne zanimive domoznan-
ske teme in gradivo si lahko ogledate-
tudina portalu KAMRA http://www.
kamra.si/. To je portal, na katerem
boste lahko našli domoznanske teme
iz cele Slovenije, saj se na njem siste-
matično objavlja digitalizirana kultur-
na dediščina slovenskih pokrajin. Na
spletni strani Digitalne knjižnice
Slovenije (dLib) www.dlib.si, ki je bila
javnosti prvič dostopna konec leta
2005, lahko najdete različne časopise
in knjige v digitalni obliki. Dostop je
brezplačen.  V digitalni knjižnici je
možen tudi ogled tekstov številk
Glasila občanov Litija od leta 1973 do
2000, kar sodi prav tako na področje
domoznanstva. Veseli bomo vsakega
prispevka, ki bo obogatil našo zaklad-
nico. Ohranimo skupen spomin in
spoznavajmo naše kraje in ljudi iz
preteklosti in sedanjosti.

Sonja Perme

VRTEC CICIBAN

Gozd kot igrišče
Otroci iz vrtca – skupina Petelinčki – so do-
živeli posebno gozdno dogodivščino s pravo
snemalno ekipo.

V jeseni bodo predvajali oddajo o
projektu  Odprto učno okolje ( LAS
Srce Slovenje ), zato so posneli igro v
naravi z naravnim materialom in pri-
pomočki za opazovanje ter raziskova-
nje. Otroke je v svet pravih televizij-
skih junakov popeljala  sproščenost,
igrivost, vodljivost, spontanost, po-
slušnost in navdušenje nad potekom
»ta zaresnega« snemanja.

Vzgojiteljici Alenka in Polona
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V začetku sta nas prijazno pozdravila župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan
Izlakar in predsednik KS ter PGD Kostrevnica g. Mitja Jesenšek, ki nam je tudi
prijazno pomagal pri organizaciji. Vsebinsko je bil seminar razdeljen v dva sklo-
pa. V prvem delu nam je dr. Natalija Komljanc z Zavoda RS za šolstvo, predsta-
vila didaktični pristop k učenju v naravi. V drugem delu pa nam je naravoslovna
ekipa, dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja, dr. Alja Pirnat, samostojna razi-
skovalka in Irena Kodele Krašna, Zavod Rdeči apolon, predstavila zelo zanimive
pristope k raziskovalnemu delu v naravi in nam postregla s številnimi koristnimi
idejami, podatki in namigi. Delo je potekalo v obliki predavanj in praktičnih pri-
kazov na terenu, kjer smo izkoristili čudovito naravo Kostrevnice in okolico
gradu Bogenšperk. Seminar je potekal v organizaciji Inštituta za gozdno peda-
gogiko in v okviru projekta Srce narave nas povezuje, ki ga sofinancira Evropski
sklad za razvoj podeželja in poteka preko LAS Srce Slovenije, kateri je je s pro-
jektom Odprto učno okolje prvi na tem območju spodbudil pedagoške delavce k
večji uporabi naravnega lokalnega okolja v učne namene. Srce narave nas pove-
zuje je tako nadgradnja izkušenj, idej in nadaljevanje ciljev. Eden teh ciljev se tudi
že uresničuje in sicer povezati šole in vrtce znotraj območja LAS v Mrežo gozd-
nih vrtcev in šol. V ta namen je bila ustvarjena tudi že spletna stran
http://www.gozdnivrtec.si , kjer si lahko preberete vse o ideji, viziji in ciljih.
Mreža gozdnih vrtec in šol Slovenije je odprta mreža in zato so dobrodošle tudi
vse ostale šole in vrtci, ki niso znotraj območja LAS Srce Slovenije, da se nam
pridružijo. Da se naši cilji vztrajno uresničujejo so že naslednji dan pokazale
vzgojiteljice vrtca Ciciban iz Šmartnega pri Litiji, na zaključni prireditvi ob za-
ključku celoletnih gozdnih dogodivščin, ki je potekala na gozdnem igrišču
Cvinger. Lahko rečemo, da so postali pravi gozdni vrtec. Za zaključek se še en-
krat zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli pri organizaciji in izvedbi seminarja. V
Kostrevnico, ki je v Srcu Slovenije, zagotovo še pridemo. mag. Natalija Györek

Seminar Gozdni vrtec, gozdna šola
8. maja je v Veliki Kostrevnici, v lepo urejeni dvorani PGD Kostrevnica, potekal drugi dan se-
minarja Gozdni vrtec, gozdna šola. Udeležilo se ga je kar petdeset učiteljev in vzgojiteljev iz
šol in vrtcev znotraj območja LAS Srce Slovenije in tudi iz širše Slovenije. 

V sredo, 8. 5. 2013, smo v skupino Pikapolonice povabili go. Ani Hostnik, s kate-
ro smo v okviru projekta »Moj kraj –Šmartno pri Litiji« spoznavali različne liko-
vne tehnike in narisali naš vrtec. Druženje z go. Ani Hostnik se je začelo, kar v
prostorih Vrtca Ciciban - Šmartno pri Litiji, kjer nam je najprej preko svojih del
predstavila različne likovne tehnike. Otroci so jo z zanimanjem poslušali in ob-
čudovali njena dela. Spoznali so, da je področje likovnega ustvarjanje zelo široko
in omogoča prav vsakemu, da najde svoj način izražanja in udejstvovanja. Po
uvodni motivaciji in spodbudnih besedah nas je ga. Hostnik popeljal do
Kulturnega doma Šmartno, kjer so si otroci poiskali vsak svoje mesto in začeli z
risanjem vrtca. Na koncu so nastale čudovite risbe. Nekateri otroci so več pozor-
nosti namenili igrišču in igralom, drugi vrtcu in številnim oknom, tretji pa so
opazili tudi ograjo, ki nas je ločevala od vrtčevskega igrišča, ves čas pa je bilo iz
otroških ust slišati »Ani, Ani …«. Druženje z go. Hostnik je bila lepa izkušnja
polna novih vtisov. Maja Višček

Ustvarjanje z Ani Hostnik
8. maja, smo v skupino Pikapolonice povabili go. Ani Hostnik, s katero smo v okviru projek-
ta »Moj kraj –Šmartno pri Litiji« spoznavali različne likovne tehnike in narisali naš vrtec.

V Kulturni dom smo na popoldansko druženje, povabili babice in dedke. Preko
plesa, iger in pesmi  smo prikazali nekaj utrinkov iz naših igralnic. Po končanem
nastopu so otroci svoje babice in dedke, na spomin na druženje, obdarili z rožica-
mi. Veliko besed ni bilo potrebnih, kajti vsak, ki je bil tam, je opazil iskrice rado-
sti, veselja in ponosa v očeh babic in dedkov, vnukov in vnukinj ter na koncu tudi
v naših očeh – očeh vzgojiteljic.  Hvala tudi pekarni Piškotek, ki nam je omogo-
čila, da je bilo naše druženje še slajše. Petra Juvan, dipl. vzg

VRTEC CICIBAN

Babice in dedki na obisku
Za otroke vrtca Ciciban in skupini Petelinčki ter Mravljice je bil petek, 17.maja, poseben dan.

OSNOVNA ŠOLA

Polstenje volne
Polstenje ali filcanje volne je najstarejša izdelava blaga. Legenda o polstenju pripoveduje, da
je neki menih nekoč šel na romanje v Španijo. Novi sandali so ga ožulili. Na grmu, ob katerega
so se drgnile ovce, je opazil ostanke volne in si jih položil na žulj, da bi preprečil bolečino. Ko je
čez nekaj časa prispel v gostilno in prosil za prenočišče, si je sezul sandale in vsi so videli, da je
volna postala trda in gladka. Tako so dobili idejo za polstenje volne.

V petek je k nam v razred prišla gospa Francka in s seboj prinesla veliko vrečo
volne. Mikano in oprano ovčjo volno smo najprej razdelili na šest kosov. En kos
smo zavezali v vozel, nanj pa potem »pribožali« ostale kose. Na belo kroglo smo
dodali nekaj majhnih kosov obarvane volne. Namili smo si roke in celo barvno
kroglo volne pomočili v toplo milnico. Z gnetenjem, valjanjem in stiskanjem smo
oblikovali žogico. Z valjanjem po podlagi smo jo dobro utrdili. Počakali smo do
ponedeljka, da so se žogice posušile. Veselo smo si jih podajali. Gospa Francka
nam je pokazala tudi druge izdelke iz polsti. Izdelajo se lahko torbice, nakit, co-
pati.. Povedala pa nam je tudi o hišah iz polsti. Imenujejo se jurte. Izvedeli smo
tudi, da je polstena volna dobra izolacija za hiše. Polstenje mi je bilo zelo všeč. Če
bi imel doma ovce, bi vse to izdeloval po cele dneve. 

Nejc Lambergar 5. b razred

Konec aprila je potekalo medobčin-
sko tekmovanje v znanju prve pomo-
či. Skupina osmošolk in osmošolcev iz
naše šole je osvojila prvo mesto in do-
bila nagrado: mobilni kovček prve po-
moči. Čestitke! V aprilski akciji so
učenci zbrali preko dve toni starega
papirja in tako obogatili šolski sklad
za 222 eurov. V maju so bodoči prvo-
šolci obiskali šolo in v njej preživeli
prijetno, pravljično-ustvarjalno urico.
Petošolci se pri pouku gospodinjstva
seznanjajo z različnimi izdelavami
blaga. Učenci 5. b razreda so spoznali,
kaj je to polstenje, filcanje volne.
Gospa Francka Imeri jim je predsta-
vila tehniko polstenja in učenci so si
sami izdelali žogice iz filca. Učiteljica
Danica Sedevčič pa je otrokom poka-
zala, kako se kleklja. Učenci predmet-
ne stopnje so imeli atletski športni
dan. Pomerili so se v šprintu na 60
metrov, teku na 600 metrov, skoku v
daljino, metu vortexa, suvanju krogle
in štafetnem teku na 600 metrov.
Obiskal jih je tudi športnik Martin
Gradišek, nekdanji učenec naše šole,
ki je demonstriral šprint na 60 metrov
in skok v daljino. Zaključilo se je bra-
nje z bralno značko za učence od 2. do
5. razreda in učence Podružnične šole
Štangarske Poljane. Vrstniki, učenci 3.
in 4. Razreda iz Velike Kostrevnice, so
v Kulturnem domu v Šmartnem zai-
grali igrico Včash je pa tkole blo, v ka-
teri so predstavili stare otroške igre,
pesmi in običaje. Zadnji teden v maju
so učenci sedmih razredov preživeli v
Centru šolskih in obšolskih dejavno-
sti  Breženka v Fiesi. Vanja Adamlje

Novice iz šole

Vedno je zmanjkovalo časa za pogo-
vor in izmenjavo izkušenj. Pavel
Smolej, takrat direktor Centra
Tončke Hočevar v Ljubljani, jih je
prijazno povabil, da se pridružijo iz-
obraževanju v njihovem zavodu. Dr.
Jože Ramovš in Ksenija Ramovš iz
Inštituta Antona Trstenjaka, sta iz-
obraževanje vodila in po dveh letih je
šola dobila tri voditelje skupin.
Novembra 2002 je bila ustanovljena
prva skupina staršev, iz nje pa se je v
desetih letih razvilo 12 skupin, v delo-
vanje se je vključilo 21 voditeljev in
sovoditeljev in 300 članov skupin. Vsa

ta leta so prinesla 3300 ur pogovorov,
izmenjav, življenjskih izkušenj, solz in
smeha. Krepili so se odnosi med ljud-
mi in njihov mali svet je postajal bolj-
ši. V teh letih so se vključili v vrsto
projektov in s pomočjo sponzorja pri-
dobili tudi poseben prostor za skupi-
ne. Osrednja prireditev je bila v četr-
tek, 23.5.2013, ob 17. uri, v šolski
knjižnici OŠ Litija.  Na prijetnem ve-
čeru so se zbrali člani skupin, voditelji
in sovoditelji, prijatelji in gostje.
Praktično so prikazali, kako delujejo
skupine in kaj se v njih dogaja. Z glas-
bo sta jih razveselili vokalni skupini

OSNOVNA ŠOLA LITIJA PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Praznovanje 10-letnice skupin
Pred več kot desetimi leti sta Marjeta Mlakar-Agrež in Nataša Zupan Cvetežar, obe tudi sveto-
valni delavki na OŠ Litija in prostovoljki Društva Sožitje Litija in Šmartno razmišljali, kako bi
otrokom, učitelje, staršem in članom društva ponudili nekaj več.

učiteljev in učencev. Scenarij priredi-
tve sta pripravili Marjeta Mlakar-
Agrež in Nataša Zupan Cvetežar.
Vezni tekst je pripravila Marjeta
Mlakar-Agrež, prireditev pa je vodila
Sandra Rihter. Za dekoracijo prosto-
ra je poskrbela Barbara Klanšek. Ob
tej priložnost so pripravili razstavo
didaktičnih pripomočkov za skupine,
ki jih je zbrala in uredila Barbara
Babnik Mravlja. Ob tej priložnosti so
izdali publikacijo ob 10-letnici delo-
vanja skupin za samopomoč in dru-
gih skupin. V njej so opisali razvoj
skupin skozi desetletje in navedli vo-
ditelje in sovoditelje. Opisali so po-
membne dogodke in navedli teme
posameznih skupin. Napisali so tudi
zanimive spomine in dodali vzorce
vabil in pravil. Ob koncu so se v pu-
blikaciji vsem zahvalili.

Marjeta Mlakar - Agrež

10. maja 2013, je Osnovna šola Jurija Vege Moravče, organizirala mednarodni li-
kovni ex tempore, katerega so se skupaj z učenci Osnovne šole Litija, udeležili
tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom Matej Černe, Toni
Hauptman, Katja Verhovec  in letos kot novost so med likovne ustvarjalce, pova-
bili tudi pesnike. Pesniško pa je ustvarjala Mateja Mlakar. Učence je spremljala
mentorica Barbara Klanšek. Letošnja tema »Hrana mojega kraja« na katero so
ustvarjali je bila zelo široka in je nudila pester izbor motivov. Slikali so polja, goz-
dove, travnike, različna tihožitja,…Učenci so s svojo nadarjenostjo in izvirnostjo
zopet presenetili in nastali so čudoviti likovni in pesniški izdelki. Prav posebej pa
je prepričal Matej Černe, saj je za svoj izdelek prejel zlato priznanje. Vsa nastala
dela  so bila razstavljena na gradu Tuštanj. Barbara Klanšek

Državno tekmovanje v znanju iz ra-
čunalništva za učence PPVI - Z
miško v svet vsako leto pripravijo na
Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji
Loki. Letos sta se tekmovanja, ki je
potekalo 16. 5. 2013, udeležila Marcel
Gorišek in Mateja Planinšek.
Udeleženci soo ob prihodu prejeli
malico in pijačo ter ob  9-ih začeli s
tekmovanjem. Mateja Planinšek je
tekmovala v urejanju besedila s pro-
gramom Word in osvojila 1. mesto, ter
postal državna prvakinja. Marcel
Gorišek je sodeloval v sestavljanju se-
stavljank na računalniku in osvojil sre-
brno priznanje za 4. mesto. Po tekmo-
vanju so učenci odšli na kegljanje v
dvorano ob šoli, potem pa še na kosi-
lo. Po kosilu je bil kulturni program in
podelitev priznanj.                                                                                                                                     

Tekmovanje v
znanju
računalništva

Mednarodni likovni Ex tempore
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22.6.2013 Košutica Plan. sekcija DU
23.6.2013 Veliki vrh Sekcija Litija
29.6.2013 Dobrča Plan. sekcija DU
30.6.2013 3. etapa gorniške poti Planica – 

Pokljuka Sekcija Litija
6.7.2013 Peca Plan. sekcija DU
7.-14.7.2013 33. planinski tabor
14.-20.7.2013 10. družinski tabor
20.-27.7.2013 4. študentski tabor
20.7.2013 Mangart Plan. sekcija DU
20.7.2013 Olševa Sekcija Sava
20.-21.7.2013 Bernina Sekcija Litija
3.8.2013 Bloke Plan.a sekcija DU
10.8.2013 Kamniške Alpe Sekcija Litija
16./17.8.2013 Krn Sekcija Sava
24.8.2013 Grosser Muntanitz Pl. sekcija DU
24.8.2013 Grintovec Sekcija Litija
31.8.2013 Snežnik Družinski izlet

Tokrat smo izbrali malo resnejše delo, in sicer Linhartovo komedijo Ta veseli
dan ali Matiček se ženi. Besedilo smo sami popolnoma predelali in dogajanje
prestavili v sodoben čas. Tako je grajsko okolje zamenjala pisarna ljubljanske
firme pod vodstvom diktatorskega Münchenčana, ki ''prisega na svojo nemško
ordnungo'', a se mu kljub temu vsi zaposleni (z ženo vred) za hrbtom posme-
hujejo in ga goljufajo, kolikor jih je volja. Igra je sicer komedija, a hkrati tudi
kritizira družbo, ki prepogosto nekritično samo slepo izpolnjuje ukaze svojih
nadrejenih. Igralska zasedba je sestavljena iz dijakov od 2. do 4. letnika. Vlogo
Luke igra Anže Gospeti, Neže Lara Jerkovič, nemški direktor je Aleš Turšič,
njegova žena Urška Fele. Alma Husić in Hana Weis igrata tajnici, odvetnika
Seferina predstavlja Gal Mavretič, študenta Žigo Nik Jurak Uštar, štajerskega
vratarja Franca Tilen Tršelič, jecljavi zapisnikar pa je Matej Starič. Predstavo je
režiral profesor Peter Avbelj, za masko skrbi Urška Tičar, pri aktualizaciji bese-
dila pa je pomagala tudi naša bivša dijakinja, zdaj diplomirana dramska igralka,
Anja Drnovšek. Predstava je bila premierno uprizorjena 3. aprila v telovadnici
Gimnazije Litija, že dva dni zatem pa je doživela prvo ponovitev v Šmartnem
pri Litiji. Pozitiven odziv publike je bil najboljša potrditev dobrega dela, zato se
že veselimo nadaljnjih ponovitev. Čakata nas dve gostovanji – v juniju v Dolu
pri Hrastniku, nato še v Celovcu. Poleg tega se je Teater 16 že začel pripravlja-
ti na zaključno prireditev šole, v okviru katere bo tokrat predstavljena parodija
na oddajo Moja Slovenija. Če si predstave Luka se ženi še niste ogledali, vljud-
no vabljeni na katero od ponovitev. Upamo, da se boste zabavali, kajti stati na
odru je odlično, nasmejati gledalce pa je še bolje.

Ta veseli dan na Gimnaziji Litija
ali Luka se ženi
Minilo je že dobro leto, odkar je iz dvorane naše gimnazije odmeval smeh ob uprizoritvi
komedije Vinka Möderndorferja Maturitetna etuda v izvedbi Teatra 16. Predstava so gle-
dalci sprejeli z navdušenjem, zato smo imeli gledališčniki letos kar težko nalogo – prese-
či ali vsaj doseči lanski uspeh.

Štirinajstič zapored smo se zbrali na
Javorju pri JanezuJavorskemu na zad-
nji dan aprila, ki za čuda ni bil deže-
ven. Letos se nas je zbralo še več kot
ponavadi, tako, da postavljanje kresa
ni bilo težavno. Višino smo omejili na
Upravnem odboru ŠDJavor, da ne bi
imeli težav. Skoraj gneča je bila.
Vreme, dovolj časa in kres je dobil
obliko vijaka. Ekipa za golaž je prid-
no cmarila v kotlu pripravljene sesta-
vine. Brez tradicionalnega golaža pač
ne gre. Lačni  so po golažu poskušali
še dobrote z žara. Najbolj vstrajni so
pričakali prve sončne žarke ob tlečem
kresu in nadaljevali uživanje v kras-
nem toplem sončnem prvomajskem
dnevu. Ob koncu smo složno dorekli:
Naslednje leto ponovimo.

1. maj pri Janezu
Javorskem

Liga se je skozi leta povečevala in širila tudi v druge občine, v letu 2009 dobi-
la tudi veteransko različico tekmovanja in s tem obliko, ki jo ima še danes, ko
v prvi in drugi ligi sodeluje po 12 moštev ter v starostni kategoriji veteranov 9
moštev. 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 sredi-
ni kjer se igra, predstavlja že kar uveljavljeno blagovno znamko. Tekme se
igrajo na igriščih velikosti 50 (do 60)m x 30 (do 40)m in goli v izmeri 5m x
2m. Ekipo na igrišču sestavlja 6 igralcev ter vratar. Tekme se igrajo v skladu z
Pravili nogometne igre, ki jih je izdala Mednarodna nogometna organizacija
(FIFA), razen igralnega časa (2 x 30 min) ter pravila prepovedanega položaja
(ne velja). Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da je večina ekip v zadnjih letih
storilo velik korak naprej pri športni infrastrukturi, ki poleg zgledno urejenih
nogometnih igrišč vključuje še priročne brunarice, razsvetljavo, odbojkarska
igrišča, balinišča ter ostale pritikline, ki omogočajo sproščeno uživanje v no-
gometni igri in druženju vseh pristašev športa. Po končani sezoni vodstvo lige
vsako leto organizira tudi zaključni turnir vseh ekip, ki se odvija na terenu ene
izmed njih. Osnovni namen turnirja je druženje in primerjanje nogometnega
znanja. Zaključni turnir sezone 2012/2013 je bil v domeni ekipe Jang bojs iz
Šmartna pri Litiji, ki je tekmovanje, s pomočjo lepega vremena in velikega
števila gledalcev, uspešno izpeljala. Zmagovalec dvodnevnega turnirja je po-
stala ekipa Cifra - Kelme, ki je v finalu premagala ekipo ŠD Sava. Obe ekipi
prihajata iz občine Litija. Sledilo je podeljevanje pokalov za turnir in ligaško
tekmovanje, kjer je prehodni pokal ponovno prejela ekipa Športnega društva
Zgornji Log iz Litije. Kot zanimivost naj omenim še podelitev pokala »Naj
veteran« Darku Bajdetu, ki sodeluje v ligi od njenega samega začetka, torej od
leta 1974. Sprva je branil mrežo za več ekip v članski, dandanes, v njegovem
šestem desetletju, v veteranski konkurenci. Napisano je grobi oris lige, ki bo v
naslednji tekmovalni sezoni praznovala 40. rojstni dan. V okviru te obletnice
vodstvo lige načrtuje nekaj dogodkov s katerimi bi se predstavili tudi širši jav-
nosti oziroma navezali stike z sorodnimi ligami.

Matjaž Aškerc
vodja OLMN

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI

Ob rob OLMN Litija
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 liga-
škega tekmovanja z začetnimi šestimi ekipami iz občine Litija. Na osnovi tega je dobila
tudi ime občinska.

Andrej je bil planinec z dušo in telesom. Bil je eden od članov z najdalj-
šim stažem, saj se je v PD Litija včlanil že davnega leta 1959. Bil je za-
gnan mladinski vodnik in je sodeloval na številnih izletih OŠ Litija in
OŠ Šmartno. Po poklicu je bil varilec, zaposlen pa je bil v Integralu in
njegovih pravnih prednikih. Leta 1974 je bil med ustanovnimi člani PD
Integral in je nato v tem društvu zelo veliko delal pri vzdrževanju in po
požaru tudi pri obnovi koče na Planini pri Jezeru. Njegovo podjetje je
sodelovalo pri izgradnji žičnice na Veliko Planino in je bil zato nekaj
časa vzdrževalec in voznik gondolske žičnice. Ves čas je bil aktiven tudi v
litijskem društvu. Član upravnega odbora PD Litija je bil že pred letom
1965 pa vse do leta 1993, torej okrog 30 let. Kot odbornik je dežural v
planinskem domu na Jančah. V začetnem obdobju je poslovanje doma
na Jančah potekalo tako, da so oskrbnici pri strežbi pomagali dežurni
člani upravnega odbora društva. Veliko časa je posvetil tudi vzdrževanju
in  markiranju planinskih poti v našem društvu. S Francem Štrusom,
Tonetom Sladovičem, Jožetom Gretičem in Petrom Matozom so bili
uigrana ekipa, ki je poskrbela, da so bile poti vzorno vzdrževane in ozna-
čene. Andrej je bil vrsto let načelnik markaciskega odseka in je v tej vlogi
sodeloval pri nastanku Badjurove krožne poti in pohoda na Tisje. Vrsto
let je opravljal tudi funkcijo praporščaka. Bil je izreden poznavalec slo-
venskega gorskega sveta, predvsem pa je znal udeležence izletov navdu-
šiti za planinstvo. Njegova prisotnost je bila zagotovilo za dobro družbo
in vedro razpoloženje. Še danes se številni člani društva spominjajo, kak-
šno nepopisno doživetje je bilo, ko jih je prvič popeljal na Triglav. Po
upokojitvi je bil tudi vodnik pri planinski sekciji DU in pri Društvu
sladkornih bolnikov. Tu je še kako prav prišlo njegovo veliko poznavanje
našega gorskega sveta. Pel je pri Lipi in pri Mešanem pevskem zboru
DU Litija. Prejel je vsa najvišja planinska priznanja, bronasti, srebrni in
zlati častni znak PZS, srebrni znak PZJ, častni znak MDO Zasavja,
spominsko plaketo PZS, Knafelčevo diplomo ter srebrno in zlato
Bloudkovo značko. Prizadevnega odbornika in iskrenega planinskega
prijatelja bomo ohranili v trajnem spominu. 

Borut Vukovič

IN MEMORIAM

Andrej Cirar
(20.12.1936 – 16.4.2013)

Pred majsko sejo upravnega odbora
PD Litija smo se člani na šmarskem po-
kopališču poklonili spominu na dolgo-
letnega odbornika, mladinskega vod-
nika in markacista Andreja Cirarja.
Pogreb je bil nekaj tednov prej v dru-
žinskem krogu. 

P. Smolej: akvarel - Grosser Muntanitz

Planinci vabijo

Kolesarski servis France Vidic  s. p.
Tenetiše 7a, Litija
E-mail: kolesarski.servis@siol.net 
Telefon:  01 898 50 18

• servis koles 
• svetovanje pri nakupu 
• prodaja koles
• velika izbira dodatne opreme
• prodaja na obroke

www.kolesarskiservis.si

Kolesarski
servis

Kulturni dan
V mesecu maju  je bil izveden kulturni
dan za učence 3./4. razreda in učence
Posebnega programa vzgoje in iz-
obraževanja 1, Podružnice s prilagoje-
nim programom. Učenci so si na ta
dan ogledali Matično knjižnico v
Litiji, kjer so poslušali pravljico, se
preizkusili v reševanju ugank in prebi-
rali različne knjige in slikanice. Ob
10. uri so si v Kulturnem centru ogle-
dali lutkovno predstavo Nekoč je bila.
Predstavo je organiziralo Območno
združenje Rdečega križa Litija v okvi-
ru tedna Rdečega križa. Po predstavi
so si učenci 3./4. razreda ogledali še
stalne  muzejske zbirke v Kulturnem
centru. Pridobili so znanja, o življenju
v Litiji nekoč, iz področja rudarstva,
železnice in rečnega prometa.

Alenka Vidgaj

V četrtek 6.6.2013 je potekalo 11. at-
letsko državno prvenstvo specialne
olimpiade v Mariboru. Državnega
prvenstva so se udeležili tudi učenci
OŠ Litija in dosegli odlične rezultate.
V moški konkurenci sta osvojila
Kevin Jan Cvetko 5. mesto in Sandi
Glušič 6. mesto. V ženski konkurenci
pa je kraljevala Lana Kuč, ki je z odli-
čnim nastopom ugnala vso konkuren-
co in osvojila zlato kolajno. Iskrene
čestitke za odličen zaključek tekmo-
valne sezone. Igor Mihailović

V torek, 28.5.2013, se je pevski zbor
Podružnice s prilagojenim progra-
mom , udeležil  13. Državne pevske
revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo.
Pevska revija se je letos odvijala v
Mariboru. Nastopili so z dvema
skladbama: Noči so črno črne in Sijaj,
sijaj sončece. Nastop je bil uspešno iz-
veden,tako so menili tudi strokovni
spremljevalci glasbene revije. Učenci
so se po končanem nastopu  spreho-
dili tudi ob reki Dravi, si ogledali
mesto in dan zaključili na zabavi v
Areni pod Pohorjem. Mentorici pev-
skega zbora sta:Sandra Rihter in
Alenka Vidgaj, na klavirju jih je
spremljal Andrej Guček.

Alenka Vidgaj

V torek, 21. 5. 2013, so se učenke in
učenci NIS OŠPP udeležili
Področnega tekmovanja v atletiki na
Vrhniki. Nastopili so v šestih discipli-
nah: tek 60m, tek 300m, tek 1000m,
skok v daljino, skok v višino in met
žvižgača. Najuspešnejši trije so bili:
Katja Verhovec  9.r, ki je v skoku v da-
ljino dosegla 1. mesto, Petra Groznik
9.r  je bila 2. v skoku v višino, 2. mesto
je osvojil tudi Matej Černe v metu
žvižgača. Ti trije so se uvrstili tudi na
državno tekmovanje OŠPP, ki bo 7.
junija v Žalcu. Učenke in učenci so
preživeli prijetno športno dopoldne
ob preizkušanju v atletskih discipli-
nah. Spremljali so jih Renata Dimnik,
Marjana Črnugelj in Vili Guček.
Tudi učenke in učenci posebnega pro-
grama so preživeli športno dopoldne.
Številne igre, gimnastične vaje, celo
nekaj vaj joge in brain gym-a, ter dolg
sprehod v okolici šole so jim zapolnili
dopoldan. Za organizacijo dneva pa
so skrbeli Polona Baš Jere, Nataša
Zupan Cvetežar, študent Luka,
Matjaž Bizilj in Vili Guček.

Vili Guček

Športni dan

Atletski miting

Revija našega
pevskega zbora
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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. avgusta 2013

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

Iz našega društva sta nastopili dve
ekipi mini rokometa letnika 2002, ki
sicer v rednem prvenstvu nastopata
pod OŠ Šmartno, tokrat pa sta na-
stopali pod RD Herz Šmartno.
Ekipi sta bili vodeni s strani trenerke
Tanje Oder in trenerja Filipa
Gradiška. V konkurenci dečkov let-
nika 2002 je na turnirju sodelovalo
18 ekip iz Slovenije in Hrvaške.
Predtekmovalno skupino sta obe
ekipi začeli v Laškem. Naša A ekipa
je bila sestavljena predvsem iz deč-
kov letnika 2003 in je v C skupini

zasedla zadnje, 5. mesto, žal brez os-
vojene točke. Nasprotniki so bili OŠ
Boštanj, MRK Krka, ŠD Mokerc-
IG in ŠD Škofljica. Borbenost jim ni
bilo moč očitati in jim zato čestita-
mo! B ekipa je nastopila v skupini B
in je po dveh infarktnih tekmah, ko
je zmagala le za en zadetek osvojila
prvo mesto in se uvrstila v polfinale.
Premagali so ekipe RK Radovljica,
RD Rudar Trbovlje, PŠ Stična in
RK Umag. Sledilo je potovanje na
glavno prizorišče na Dol pri
Hrastniku, kjer so se igrala vsa polfi-

ROKOMETNO DRUŠTVO - EKIPA DEČKOV

Osvojili smo Zasavje Cup 2013
Za konec tekmovalne sezone v mini rokometu se šmarske ekipe tradicionalno udeležujejo
močnega mednarodnega turnirja, ki ga organizira RK Dol TKI Hrastnik. Letošnje leto se je v
soboto 25. maja odvijal že štirinajsti po vrsti z nazivom Zasavje Cup 2013.

Dva poraza v mesecu maju sta bila
dovolj, da je ekipa končala na 2.
mestu. Skozi celotno sezono so nas
spremljale poškodbe, ampak vedno je
bilo dovolj moči in kvalitete, da so
zmage prihajale. Zato lahko naši
ekipi samo iskreno čestitamo. Želja
vseh je bila osvojitev pokala za prva-
ka, vendar sta to preprečili ekipi
Slovana v Ljubljani in Slovenj
Gradca v Šmartnem. Če pogledamo
pod drobnogled obe zadnji tekmi, bo
vsak ljubitelj rokometa ugotovil, da so
bile za to ključne poškodbe treh igral-
cev; Filipa Gradiška, Marka
Simončiča in Petra Bahovca. Če sta
Filip in Marko še nekako stisnila
zobe in pomagala, pa je bila sezona za
Petra zaključena že v aprilu. Tekma v
Ljubljani se je igrala v soboto, dne 11.
maja. Domačini so začeli tekmo zelo
agresivno ter grobo, Žan Grojzdek je
dobil že v 8. minuti direktni rdeči
karton. V prvem polčasu je bila
tekma zelo izenačena, na odmor je
RD Herz Šmartno odšlo z vodstvom
12:13. Skrbela je obnovitev poškodbe
pri Filipu Gradišku. Drugi del pa

ROKOMETNO DRUŠTVO

Prva liga? Da ali ne...
… odgovor na zastavljeno vprašanje je: »Ne, tokrat ne bo šlo«. Sezona 2012/2013 je za
šmarski rokomet končana, končala se je na način, ki ga na koncu nismo želeli.

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD SLOVAN 22 19 1 2 716 : 549 39
2. RD HERZ ŠMARTNO 22 18 2 2 727 : 631 38
3. RK DOL TKI HRASTNIK 22 13 5 4 658 : 609 31
4. RK SLOVENJ GRADEC 2011 22 13 1 8 636 : 584 27
5. RK DAMAHAUS CERKLJE 22 12 2 8 703 : 648 26
6. RD GROSUPLJE 22 8 2 12 703: 648 18
7. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 22 8 2 12 599 : 661 17
8. MRD DOBOVA 22 8 1 13 606 : 639 17
9. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 22 6 2 14 598 : 676 14
10. ŠD MOKERC - IG 22 6 2 14 632 : 681 14
11. RK GRČA KOČEVJE 22 5 3 14 601 : 679 13
12. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 22 4 2 116 627 : 737 10

Končna lestvica 1.B DRL:

nalet domačih, ki so izkoriščali vsako
napako, ter bili v napadu kar preveč
zanesljivi. V sredini drugega dela je
bilo že 7 zadetkov razlike. Situacija,
ki jo je bilo nemogoče uloviti, doma-
čini so se veselili zmage 32:28. Teden
dni kasneje zadnji, 22. krog v šmarski
Dvorani Pungrt. Gostje iz Slovenj
Gradca so prišli neobremenjeni a tudi
zelo motivirani. Že takoj na začetku
tekme so dali vedeti, da so prišli po
zmago. Domači ekipi ni in ni šlo po
načrtih, medtem, ko je gostom uspe-
valo praktično vse. Polčas so dobili
gostje z rezultatom 11:12. Pri domači
ekipi se je zdelo, da je premalo razpo-
loženih igralcev, večino napadalnih
akcij je zaključeval kar kapetan Aleš
Šmejc sam. Ko se je zdelo, da se
zmaga umika, je trener Jaka Keše po-
skušal še s poškodovanim Filipom
Gradiškom in pa reskirano obrambo,
kar žal ni prineslo uspeha. Drugi
poraz v sezoni, prvi na domačem te-
renu, ter končno 2. mesto v sezoni.
Velik uspeh v sezoni, ki pa je imel
precej grenak priokus.  Zadnje deja-
nje sezone je bila naslednji teden še

tekma med selekcijo Vzhoda in
Zahoda, ki je bila na Kodeljevem.
Selektor ekipe Vzhoda je bil Jaka
Keše, za katerega so nastopali trije
igralci RD Herz Šmartno: Dejan
Berglez, Primož Cenkar in Aleš
Šmejc. Nastopiti bi moral še Jure
Podkrajšek, vendar je tekmo zaradi
manjših težav s poškodbo raje izpu-
stil. Rezultat niti ni bil pomemben,
lahko pa povemo, da se je tekma kon-
čala z rezultatom 41:41. V mesecu
maju so zaključile s tekmovanjem
tudi vse mlajše selekcije. Na zaklju-
čnih turnirjih je sodelovalo pet ekip.
Kadeti (1996/1997) so osvojili 14.
mesto, starejši dečki A (1998) 10.
mesto, starejši dečki B (1999) 11.
mesto, mlajši dečki A (2000) 12.
mesto in mlajši dečki B (2001) 14.
mesto. V letošnji sezoni smo lahko
zadovoljni, da so vse ekipe dosegle
polfinala in uvrstitve do 16. mesta, žal
pa se nobena od ekip ni uspela uvrsti-
ti med najboljših 8 ekip. Za drugo se-
zono smo prepričani, da bodo fantje
še napredovali in posegali še po višjih
mestih. V mesecu juniju in juliju nas
čaka še nekaj športnih aktivnosti. 22.
junija se bodo vse selekcije šmarskega
društva zbrale na igrišču OŠ na tradi-
cionalnem dnevu rokometa. Že v
torek 26. junija pa se bodo otroci od-
pravili na 14. rokometni tabor, ki bo v
kampu Veli Jože pri Savudriji. Tudi
letos smo prepričani, da bo tabor

odlično uspel, saj je to že šmarska tra-
dicija. Poleg tega se bodo igralci let-
nika 1996 do 1998 udeležili tradicio-
nalnega 21. Eurofesta na slovenski
obali. Po lanskoletnem uspehu in
prvim mestom, bo podobna ekipa še
enkrat nastopila na tem največjem
dogodku na obali. Turnir se začne 2.
julija, več informacij pa lahko prebe-
rete na www.eurofest.si.
Pa se vrnimo k naslovu. Drugo mesto
v prvenstvu prinaša napredovanje v 1.
NLB Leasing ligo, zakaj potem ne bo
prve lige? RD Herz Šmartno bo na-
slednjo sezono igralo v 1.B državni
rokometni ligi, napredovanje v višji
rang se je uradno že zavrnilo.
Odločitev po tekmovalni plati ni bilo
enostavno sprejeti, saj se prve lige še
ni odrekel noben rokometni kolektiv
v preteklosti. Ko pa pogledaš stvari
bolj detaljno, po finančni plati, po

tem koliko otrok imaš za sabo, ter se
spomniš vse tiste klube/društva, ki so
v prvi ligi končala svojo pot
(stečaj/propad), potem je bila odloči-
tev za nenapredovanje lažja. V kraju,
kot je Šmartno, je najvažnejši kole-
ktiv, dobri odnosti, dober mladinski
pogon, stabilna članska ekipa in
dobro poslovanje. In na teh temeljih
se bo v naslednjih sezonah gradilo.
Močno upamo, da bodo to razumeli
vsi naši navijači ter sponzorji in dona-
torji, ter nas še vedno podpirali in na-
vijali za našo ekipo ter vse mlajše se-
lekcije.
Hvala vsem bralcem Martinovega
Glasa za vašo podporo v sezoni
2012/2013, ter upamo, da bo podpora
v naprej vsaj enaka ali še večja v novih
sezonah!

RD Herz Šmartno

nala in finala tega dneva. Polfinalna
para pri letniku 2002 sta bila RK
Matulji proti RD Ribnica Riko hiše
ter RD Herz Šmartno proti MRK
Krka. V napeti tekmi so šmarski ro-
kometaši premagali Novomeščane z

8:6 ter se uvrstili v finale. Na zadnji
tekmi dneva pa prava drama, naj-
boljša tekma dneva. Finale se je igra-
lo proti Hrvaški ekipi RK Matulji.
Po rednem delu se je tekma končala
neodločeno, 10:10. Pričelo se je izva-

janje kazenskih strelov. Odlične
obrambe obeh vratarjev so prepreče-
vale zmago, tekma pa se je le odloči-
la v sedmi seriji. Vratar Dejan
Fortuna je strel obranil že četrtič, Jan
Pleško pa je izkoristil strel iz 5,5m
črte. Veselje igralcev in mnogoštevil-
čnih navijačev se je lahko pričelo! Po
koncu turnirja so izbrali tudi naj-
boljše peterke po letnikih, pri dečkih
letnika 2002 sta se v njo uvrstila
Dejan Fortuna in kapetan Tilen
Ulčar. Čestitamo vsem fantom in
obema trenerjema ter seveda zvestim
navijačem za ta uspešen in lep dan,
ki ga ni pokvarilo niti muhasto
vreme. 

Več informacij o turnirju si lahko
ogledate na povezavi:
http://www.rk dol.si/zcup13/slo/index.htm

RD Herz Šmartno

V nedeljo 12. maja 2013 se je zaključil 36. rally Saturnus. Naj takoj v začetku za-
pišemo: Tudi z vašo pomočjo! Rally je zvrst avto športa, ki se odvija z registrira-
nimi vozili. To omogoča, da deloma poteka v javnem prometu na t.i. etapah in na
zaprtih  hitrostnih preizkušnjah, kjer se tekmuje na čas. Na tek delih je izjemno
pomembna varnost. Kot ste verjetno opazili, to zagotavljamo tudi s pomočjo kra-
janov. Zato že v pripravah želimo vzpostaviti dobro sodelovanje z lokalnimi dru-
štvi, še posebej s prostovoljnimi gasilci, ki nam največkrat pomagajo pri redarskih
nalogah. Iz tega sledi: Brez uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo,  rally
enostavno ni mogoče organizirati. Kako smo to uspeli letos, je stvar analiz in ra-

AVTOMOTO ŠPORT

Uspešen zaključek letošnjega
36. rally Saturnus

zgovorov, kar smo pričeli takoj po za-
ključku tekmovanja. Rezultati tega
bodo merilo za priprave na 37. rally
Saturnus in bodoče dogovore, kje
bodo v naslednjih letih potekale hi-
trostne preizkušnje. Po dosedanjih
odmevih je bil rally tudi letos v vaših
krajih dobro sprejet.  Tekmovanje si je
ogledalo veliko število gledalcev, tako
domačinov, kot od drugod. Opazili
smo, da ste postavili večje število stoj-
nic, in se s to vrstno ponudbo predsta-
vili obiskovalcem. To pa je že dokaz,
da si velik del prebivalcev želi atra-
ktivnih dogodkov,kamor rally nespor-
no sodi. Verjamemo, da tako lahko
prireditev v prihodnje izvedemo sku-
paj z vami še bolje in, da jo boste
»vzeli za svojo« Vsekakor se po tej
poti zahvaljujemo vsem, ki bivate ob
neposredni trasi letošnjega tekmova-
nja, za vaše razumevanje in potrplje-
nje, posebno  tistim, ki ste bili 5 – 6 ur
znotraj cestnih zapor. Posebna zahva-
la gre tudi krajanom, ki ste kot prosto-
voljni gasilci sodelovali z nami, prav
tako uredništvom občinskih glasil, saj
smo z vašo pomočjo pravočasno ob-
veščali prebivalce in nenazadnje župa-
nom in njihovim sodelavcem z nasve-
ti in pri pripravi vseh potrebnih dovo-
ljenj. Tudi iz športnega vidika je bila
prireditev uspešna. V vseh treh dneh
tekmovanja je nastopilo 77 posadk, ki
so prišle iz enajstih  držav Evrope.
Veseli nas tudi, da je bila slovenska

posadka Aleks Humar – Florjan Rus
najboljša, kar še bolj utrjuje sloves na-
šega rallya.  Ob zaključku vas vabimo,
da nam pošljete vaše videnje priredi-
tve. Še posebej bodo dobrodošle vaše
fotografije z letošnjega rally Saturnus,
kar vse nam pošljite do konca meseca
junija 2013, na e – naslov: info@rally-
saturnus.si   Najboljše bomo objavili

na naši spletni strani: www.rally-sa-
turnus.si Avtorjem najboljših treh fo-
tografij bomo podelili majice ali kape
prireditve. Prav tako kličemo: pridru-
žite se nam tudi prihodnje leto in vam
pošiljamo Športni pozdrav!

Viktor Levec
Predsednik organizacijskega odbor


