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ŽUPANOV KOTIČEK

Čas dopustov in
počitnic
Še malo in za nami bo polovico leta.
Volitve v evropski parlament so po-
kazatelj trenutnega razpoloženja
državljanov. Kar nekako ne moremo
sprejeti dejstva, da v neki skupnosti
pač moramo živeti in deliti usodo, ki
nam je namenjena. Neodzivnost vo-
livcev do naših skupnih problemov v
Evropi narodov, kaže določeno neza-
dovoljstvo. Pa bi mi v kakšni skupno-
sti sploh bili vsaj polovično zadovolj-
ni? Na to vprašanje je delno odgovo-
rila že zgodovina. Popolne samostoj-
nosti narod s takimi navadami ne
more nikoli doseči.  Smo kot družina,
kjer oče gara cele dneve, žena se trudi
vzpostavljati red in vzgojo, otroci pa
prekomerno zapravljajo in zahtevajo
več kot je družinska skupnost spos-
obna dati. Na realna tla bomo prišli
šele takrat, ko bomo z visokim pro-
centom izglasovali  možnost življenj-
skega standarda držati na nivoju, ki
ga bo naše gospodarstvo, kmetijstvo
in ostale pozitive panoge brez velike-
ga zadolževanja prenesle. Sicer pa vse
to že vemo, samo speljati bo treba. 
Približuje se dan državnosti. Praznik
še vedno častijo in  spoštujejo vsi tisti,
ki niso izgubili spomina na nekdanjo
skupnost, ki pa nam tudi ni več ustre-
zala. Ob prazniku vam čestitam in
vam želim obilo jasnega vremena ob
spravilu sena in eventualnem dopustu. 

Milan Izlakar,
župan

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

Triurna pohodna pot pelje po obron-
kih nekdanje posesti gradu
Bogenšperk. Ob prodaji  graščine
Črni potok, leta 1689, je bila v kupo-
prodajni pogodbi opredeljena meja
med gospoščinama Bogenšperk in
Črni potok.  Zgodovinska podlaga za
pripravo poti so bili tudi zapisi v ur-
barju Valvasorjevih posesti (1689), ki
ga je v Arhivu RS pred dvema letoma
odkril prof. dr. Boris Golec.   Pot po-
vezuje grad Bogenšperk z graščino
Črni potok, nekdanjima dvorcema
Selo in Slatna. Pohodnike je po poti
vodil izkušen planinec, ljubiteljski
zgodovinar, odličen rodoslovec in

avtor poti  g. Jože Sinigoj. Ob vrnitvi
na grad so si lahko pohodniki in drugi
obiskovalci Valvasorjevega dneva,  v
družbi grajske gospode, ogledali grad,
nakupovali na grajski tržnici in ustvar-
jali v številnih ustvarjalnicah, ki so bile
tematsko povezane z Valvasorjevim
časom in življenjem.
Javni zavod Bogenšperk se zahvaljuje
Jožetu Sinigoju za ves trud pri orga-
nizaciji in vodenju 1. pohoda po
Valvasorjevi poti. Valvasorjev dan sta
sofinancirala LAS Srce Slovenije in
EU—Evropa investira v podeželje.

Joži Vovk

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Valvasorjev dan
Na gradu Bogenšperk smo praznovali 373. obletnico rojstva Janeza Vajkarda Valvasorja.
Valvasorjev dan smo pričeli 25. maja ob 10. uri, ko se je 94 pohodnikov odpravilo na prvi
pohod po Valvasorjevi krožni poti.  Med pohodniki so bili tudi avtodomarji, ki so v okviru po-
mladne karavane po Srcu Slovenije prenočevali na gradu Bogenšperk.

Četrtek, 19. junij 2014, ob 18. uri 
Podelitev lovskih spričeval lovskih družin Zasavja  in

pregledna razstava v letu 2013 uplenjene divjadi

Petek, 20. junij 2014, ob 20. uri
NAPEVI EVROPE

Koncert ansambla solistov Moskovske filharmonije -
MADRIGAL. Gostja večera: Manca Izmajlov

Vstopnice v predprodaji 12 eur, na dan koncerta 14 eur

Sobota, 21. junij 2014, ob 8. uri
Odhod Valvasorjeve konjenice na konjeniški pohod

po poteh J.V. Valvasorja

Nedelja, 22. junij 2014, od 15. do 18. ure
Družinsko popoldne na gradu Bogenšperk
(Valvasorjeve ustvarjalnice, ogledi gradu,

grajske animacije,…)

Torek, 24. junij 2014,
ob 15. uri - Vrnitev Valvasorjeve konjenice na grad

ob 20. uri - Koncert Tamburaškega orkestra Šmartno
ob dnevu državnosti

Četrtek, 26. junij 2014, ob 18. uri
Vpis otrok v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

6. do 11. julij 2014
Mednarodna grafična delavnica

Organizatorji dogodkov: 
JZ Bogenšperk, Zveza lovskih družin Zasavje, Društvo
Valvasorjeva konjenica, Zavod Chopinov zlati prstan,

Pevsko društvo Zvon, Tamburaški orkester Šmartno, OŠ
Šmartno pri Litiji in Občina Šmartno pri Litiji.
Mednarodno grafično delavnico sofinancirata

LAS Srce Slovenije in EU—Evropa investira v podeželje. 

GRAJSKI DOGODKI 2014 - Grad Bogenšperk

Prav v izvedbi Ansambla Madrigal, ki velja za enega izmed najboljših stalnih ko-
lektivov Moskovske filharmonije, so v Rusiji prvič zazvenele mojstrovine zahod-
noevropske stare glasbe, zmeraj izvedene na starinskih instrumentih in v izvir-
nem jeziku. V 48 letih delovanja je "Madrigal" odigral več kot 2500 koncertov v
Sovjetski zvezi, Rusiji in mnogih drugih državah, pripravil več deset izvirnih mo-
nografskih in tematskih programov, ves čas sodeloval na prestižnih festivalih in
posnel 21 albumov doma in v tujini. V okviru poletne Evropske Turneje 2014 je
ansambel za grad Bogenšperk zasnoval program z naslovom Napevi Evrope, ki
ga do sedaj še noben izvajalec ni predstavil publiki. Kot gostja večera bo nastopi-
la tudi Manca Izmajlov. 
Vstopnice lahko po ceni 12 € rezervirate v Javnem zavodu Bogenšperk ali na tel.
št. 01 8987 867 in  info@bogensperk.si. Na dan koncerta bo cena vstopnice 14 €. 

Napevi Evrope
Koncert ansambla solistov Moskovske filharmonije "Madrigal« z Manco Izmajlovo, 20. junija,
ob 20. uri na gradu Bogenšperk.

Obvestilo uporabnikom vrtičkov v Šmartnem pri Litiji
Občina Šmartno pri Litiji se bo v prihodnjem letu lotila sistematične ureditve
zemljišč v lasti občine, ki jih bo ponudila v zakup za namene urbanega vrtnar-
jenja ter rabo in vzdrževanje urbanih vrtov (vrtičkov). Vse trenutne uporabni-
ke vrtičkov pri Kulturnem domu Šmartno zato naprošamo, da z obdelova-
njem vrtov prenehajo do konca leta 2014, in da se zglasijo na upravi Občine
Šmartno pri Litiji, kjer bodo lahko podali svojo morebitno namero za najem
vrtička tudi v prihodnje.

Uprava Občine Šmartno pri Litiji

Florjanova nedelja
Na god sv. Florjana, v nedeljo 4. maja dopoldan, smo se zbrali pri sveti maši v župnijski cerkvi
sv. Martina v Šmartnem skupaj z gasilkami in gasilci gasilskih društev domače gasilske zveze
Šmartno pri Litiji. 

Kako pomembno in plemenito se je
zatekati k svojim zavetnikom, je v
mašnem nagovoru spomnil župnik g.
Janez Kvaternik, ki se je spominjal
prvih dni februarja, ko je bil mnogim
žled neprizanesljiv. Bila je nedelja, ko
je večina lahko samo nemo opazovala
moč narave so bili gasilci prvi, ki so se
z vsem pogumom, sočutjem do sočlo-
veka in nemalokrat tudi čez meje svo-
jih zmožnosti borili za istim ciljem,

pomagati prizadetemu človeku in mu
olajšati bolečino. Da ne pozabimo tudi
na vse njihove intervencije med letom,
kjer se zgodba zopet ponovi. Ubrana
molitev in pesem Fantov od fare je
dvigala bogoslužje in čast sv. Florjanu.
Naj nas varuje sv. Florjan; pred
ognjem, poplavami in drugimi nesre-
čami, posebej še gasilce, ki se tem ne-
prilikam zoperstavljajo. 

Uroš Pušnik

Vabilo
Ob državnem prazniku vas

občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in
Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno

vabijo na koncert tamburaškega orkestra Šmartno
Umetniški vodja: Štefan Vidic

Grad Bogenšperk, torek, 24. junij 2014 ob 20. uri.
Lepo vabljeni! 

Letos vas vabimo, da skupaj zavrtimo pedala od Ivančne Gorice do Dvora. Start
bo ob 9.30 pred NLB v Ivančni Gorici, prijave so mogoče že uro prej. Startnina v
višini 10 evrov (do 15. leta 2 evra) omogoča vodeno pot s kar enajstimi zanimivi-
mi postanki in malico ter pijačo. Pot je posebej privlačna, ker poteka po trasi, kjer
so nekoč potovali stari Rimljani, o čemer se bomo na enem izmed zgodovinsko
obarvanih postankov tudi seznanili. Med kolesarskim popotovanjem si bomo
ogledali še etnološke zbirke, izvedeli nekaj zanimivosti o zbiranju vitezov in od-
hodu na bitko pri Sisku, si ogledali obnovljeni plavž in zbirko železarskih izdel-
kov… Prihod na cilj je predviden okli pol dveh popoldne. Za udeležence bo or-
ganiziran prevoz z Dvora v Ivančno Gorico ob 8.20 in potem tudi povratek ob
15.30 uri. V primeru močnega dežja pa se srečamo 21. junija.

Karolina Vrtačnik

S kolesi po rimski cesti
V nedeljo, 15. junija, bo potekal letošnji dan kolesarjenja po Srcu Slovenije. Odlična prilož-
nost, da se sprostimo v dobri družbi in spoznamo lepote Slovenije tako blizu domačega
praga. 

Zaključni nastop plesnega oddelka Glasbene šole SREDA 11.6. 18.30 Dvorana KC Litija

Litija - Šmartno

MALA LILA - likovna razstava ČETRTEK 12.6. 18.00 Knjižnica Šmartno

Zaključna prireditev dijakov Gimnazije Litija ČETRTEK 12. 6. 19.00 Šp. dvorana Gimnazije Litija

Osrednja občinskaprireditev ob občinskem prazniku PONEDELJEK 16.6. 20.00 Kulturni center Litija

in dnevu državnosti

Romunija z Mašo Soršak - potopis TOREK 17.6. 18.00 Mladinski center Litija

Koncert absolventov večer Glasbene šole Litija - Šmartno SREDA 18. 6. 18.30 Dvorana Glasbene šole 

Gostovanje Gimnazije Litija v MC-ju ČETRTEK 19.6. 8.00 – 13.30 MC, KC in Knjižnica Litija

Gostovanje Gimnazije Litija v MC-ju PETEK 20.6. 8.00 – 13.30 MC, KC in Knjižnica Litija

Poletna muzejska noč - program v razdelku KC Litija SOBOTA 21.6. 18.00 - 24.00 Kulturni center Litija 

Celovečerni koncert ob dnevu državnosti, TOREK 24.6. Zvečer Grad Bogenšperk

Tamburaški orkester Šmartno

Vpis otrok v Zlato knigo in Knjigo dosežkov ČETRTEK 26.6 18.00 Grad Bogenšperk
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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 - Junij 2014

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za
leto 2014 (Ur.l. RS, št. 111/13, 18/14)  objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov letovanja otrok

iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2014 

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 izkazati,
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 2014.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014 za programe
za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 8.7.2014 (datum poštnega žiga)
na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2014 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje pro-
gramov letovanja 2014«. 
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.: 551-004/2014
Datum: 22.5.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

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 Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in huma-
nitarnih 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 2014 

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, zdravstve-
nih 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 izvajanje
teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki
izpolnjujejo 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 obvezno
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 2014, 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 2014 za
programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 8.7.2014 (datum poštnega žiga)
na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu Občine do 9.7.2014 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje
humanitarnih programov 2014«.
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 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.: 551-003/2014
Datum: 22.5.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

No, pa se je v
Zavrstniku
zgodilo

PGD Zavrstnik dela s polno paro.
Res je, da je naše delo odvisno od ko-
ličine prostega časa za delo na paro,
vendar se trudimo po svojih najbolj-
ših močeh. Z željo po vzpostavitvi
tradicije postavitve mlaja v vasi smo
ustanovili organizacijski odbor, ki se
je zagnal na delo. Mlaj stoji, uspešno
se ga je postavilo 26. aprila ob gasil-
skem domu. Nedvomno gre zahvala
vodji organizacijskega odbora Joštu
Kolarju in njegovim bližnjim sode-
lavcem, ter Silvu Planinšku, ki nam je
že drugo leto dobrovoljno dovolil po-
stavitev mlaja v njegov jašek v bližini
gasilskega doma. Po poročanju odbo-
ra s postavitvijo niso imeli težav, mlaj
je visok 27 m. Organizatorji pa so bili
nekoliko razočarani nad udeležbo
ostalih vaščanov ob postavitvi, ki so
kljub vabilu dogodek v sredini vasi
bolj ali manj spregledali. Ob pohva-
lah in lastni hvali tudi ne smemo
spregledati, da nam je končno uspelo
kupiti sekcijska pomična garažna
vrata. Kot vsi vemo, imamo težave za-
radi višine pritličja gasilskega doma
in neugodnega kratkega izvoza na
cesto. Težavo smo rešili tako, da se je
kupilo stranska samodejna pomična
vrata, ki se pomaknejo ob steno na-
mesto pod strop. Kljub naročilu v t.i.
profesionalnem podjetju, so morali
posamezniki iz našega društva vložiti
kar nekaj truda, da sedaj vrata dejan-
sko delujejo in so zadosti visoka za
izvoz našega gasilskega vozila. Da pa
lahko govorimo v množini dogodkov
v tem članku, ne smemo spregledati,
da smo zgradili – zagnali svojo splet-
no stran. Za našo spletno stran je po-
skrbel kar lokalni računalniški samo-
stojni podjetnik in bo tudi vnaprej
skrbel za vzdrževanje in gradnjo le-
te. Anže hvala. Gotovo pa vas zanima
naslov naše spletne strani in ta je:
www.pgdzavrstnik.si. Za začetek
bodo na njej le osnovne informacije, z
učenjem in njeno uporabo pa naj bi v
kasnejšem obdobju postala osrednja
nosilka javnosti dela prostovoljnega
gasilskega društva Zavrstnik.
Za konec tega članka in pred začet-
kom poletja pa bi vas vaščanke in vaš-
čane povabil k sodelovanju pri orga-
nizaciji tradicionalne gasilsko – vaške
veselice v Zavrstniku. Ta se bo zgodi-
la 2. avgusta 2014 v tradicionalnih
okvirjih naše vasi. Za zabavo smo se
dogovorili z ansamblom Navihanke.
Če ne boste utegnili pomagati in so-
delovati pri pripravi in organizaciji
veselice, pa bomo vsi veseli in hvale-
žni, če boste velikodušni s svojimi
prostovoljnimi prispevki in boste naš
trud nagradili z obiskom te veselice.

Bogomir Bučar
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Nov dom gasilcev v Jablanici
V soboto, 3 maja 2014, je bil svojemu namenu predan novi in sodobni gasilski dom z ve-
čnamensko dvorano v Zgornji Jablanici. Slovesnega odprtja in blagoslovitve novega gasil-
skega doma so se udeležili predsednik GZS tov. Jošt Jakša, predsednik GZ Šmartno pri Litiji
tov. Matjaž Borišek in poveljnik tov. Klemen Repovž, šmarski župan g. Milan Izlakar in
župnik g. Janez Kvaternik, ter mnogi izvajalci del, člani gasilskih društev domače GZ, vaš-
čani, občani in gostje.

V pozdravnem nagovoru je predsed-
nik GD Jablanica tov. Mitja Jerin po-
udaril, da je želja po novem in sodob-
nem objektu stara že desetletja, pred
letom pa se je pričela želja uresniče-
vati. V mesecu maju je bila postavitev
in blagoslov temeljnega kamna in
malo ljudi je verjelo njihovim oblju-
bam, da bo v enem letu stal na mestu
starega objekta popolnoma nov in so-
doben gasilski dom z večnamensko
dvorano. Sanje so postale resničnost;
v zadnjih 350 dneh se je v Jablaniški
dolini predvsem delalo - pri članih
društva in krajanih se je shranilo
opremo, orodje in arhiv, vaščani so
darovali les za streho, porušil se je
stari dom. Pripraviti je bilo potrebno
temelj in pričeti zidati - v slabih dveh
mesecih je bil nov objekt pod streho;
in že se je nadaljevalo z vgradnjo
oken in vrat, fasado in ureditvijo pro-
stora pred domom. Od jeseni do le-
tošnje pomladi se je nadaljevalo in
dokončalo z vsemi notranjimi grad-
benimi, pleskarskimi, pečarskimi,
elektroinštalacijskimi in drugimi deli.
Na dan slovesnega odprtja je novi ga-
silski dom zopet zaživel in bil predan
svojemu namenu. Velika zahvala gre
Občini Šmartno pri Litiji in glavne-
mu izvajalcu podjetju Trgograd d.o.o.
iz Litije, drugim donatorjem in izva-
jalcem, vaščanom za les, delo in mali-
co. Vaščani so krepko pripomogli k
uresničitvi njihovih sanj, saj so s svo-
jim prostovoljnim delom naredili več
kot 5600 neplačanih delovnih ur. »To
je dokaz, da veje v ljudeh timski
duh… » je poudaril predsednik GZS
in dodal, da gasilci na podeželju že
dolgo več ne gasijo samo požarov in
rešujejo imetja v naravnih nesrečah,
temveč so vse bolj izobražen in pozi-
tivno naravnan kader, v kraju pa so

center in jedro med ljudmi, ki pove-
zujejo in družijo. Po županovih bese-
dah vežejo lepi spomini mnoge tudi
na stari gasilski dom, a veseliti se je
potrebno tudi novega in prepotreb-
nega gasilskega doma z večnamensko
dvorano. Ob koncu je sledilo še odpr-
tje in blagoslov prostorov doma.

V kulturnem programu so sodelovali
Pihalni orkester Litija, Ženski zbor
društva Laz in Harmonikarski
Orkester Bučar; izrečene in podeljene
so bile zahvale Občini Šmartno, izva-
jalcem, donatorjem, sponzorjem, dru-
štvom domače GZ in posamezni-
kom, brez katerih tega izpeljanega
projekta ne bi bilo. In slišati je bilo
tudi vabilo s prošnjo; naj starši spuste
svoje otroke izpred računalnikov in
TV –jev v gasilske vrste; tu se bodo s
sovrstniki odraščali in se kalili v do-
brih veščinah pomoči, se skupaj iz-
obraževali in sodelovali, ter se obe-
nem tudi povezali s krajem. Tako
bodo kasneje  drugače gledali na pro-
blematiko kraja, z njim začutili pove-
zanost ter bili odgovorni do njega.
Z investicijami Jablaniški gasilci še
niso zaključili; »… dobrotniki, spon-
zorji in krajani, še se bomo oglasili pri
vas s prošnjo po pomoči!« poudarjajo
člani PGD Jablanica, saj za potrebe
uspešnega gasilstva potrebujejo sod-
obno vozilo, katero bo zamenjalo se-
danjega in dotrajanega. Ob vsem vi-
denem, ob timskemu delu in neverje-
tni zagnanosti je verjeti, da bo
Jablaniškim gasilcem in ostalim kra-
janom novi načrt v izziv in ga bodo
kaj kmalu tudi uresničili.

Uroš Pušnik

Šmarski zakonski jubilanti
V nedeljo 25. maja smo obhajali pri sv. Martinu v Šmartnem slovesnost zakonskih jubilejev,
katere se je udeležilo 26 parov.

Vsako leto je zadnja nedelja v maju rezervirana v šmarski župniji za zakonce ju-
bilante. Letos se jih je slovesnosti udeležilo 26. parov - bera njih, ki so ali še
bodo praznovali zakonski jubilej pa je: trije pari 10 let, štirje pari 20 let, štirje

pari 25 let, šest parov 30 let, pet parov
40 let, trije pari 50 let in dva para 60
let zakona. V mašnem nagovoru je
župnik Janez Kvaternik spomnil, da
nam tempo življenja pogostokrat
greni vsakdanje dni, vendar nas zve-
stoba, veselje in zakonska ljubezen do
sozakonca krepi in nas v zvesti da je
nekdo ob tebi dela močnejše.
Nageljček na prsih je opominjal k
praznovanju, a žal nekaterim to ni
bilo dano. Ob koncu pridige je jubi-
lante župnik  Janez opogumil, naj se
imajo radi še naprej in naj bodo veli-
kodušni do drugega, naj sprejemajo
družino in zanjo molijo! Lep in po
večini s soncem obsijan dan, prazni-
čno okrašena cerkev, sam Bog ve koli-
ko prošenj, molitev in zahval,  izbrane
pesmi zbora Cum anima, prijetni
spomini ob svojih najdražjih, vse to in
še več je dajalo čar in lepoto sloves-
nim trenutkom. Da bi tudi današnje
generacije v teh časih znale najti
pravo mešanico ljubezni, spoštovanja
in zvestobe do sozakonca in skupne
družinske sreče. 

Uroš Pušnik

V Šmartnem in Litiji je kar nekaj lju-
biteljic ročnih del, ki znajo sukati kle-
klje in izdelovati različne izdelke, ve-
liko pa je tudi takih, ki bi se te spret-

ŠMARSKE VEZILJE

Ali bi se radi
naučili klekljati
Klekljanje je eno od ženskih ročnih del, ki
ima v nekaterih predelih Slovenije (Idrija,
Železniki, Žiri …) bogato tradicijo.
Spretnost izdelovanja prepoznavne fine
čipke pa se v zadnjih letih širi tudi v manj
tradicionalna okolja.

nosti rade naučile. Šmarske vezilje
smo se zato odločile, da bomo jeseni,
po naši tradicionalni novembrski raz-
stavi, organizirale brezplačni začetni
tečaj klekljanja. Zato že zdaj vabimo
vse, ki bi se želele pridružiti tečaju, da
si priskrbijo ustrezne potrebščine
(košaro ali stojalo, povštrc, ustrezno
število klekljev in sukanec).
Klekljarski pribor lahko kupite v
trgovini Elna v Ljubljani, priložnost
za nakup pa bo tudi ob obisku kle-
kljarskih dnevov v Železnikih. Tja se
bomo šmarske vezilje odpravile v
petek, 18. julija. Če se bi se nam rade
pridružile (prijaviti se je potrebno do
17. junija) ali če želite natančnejše in-
formacije v zvezi potrebščinami za
klekljanje, pokličite na telefonsko šte-
vilko 040 861 714 (ga. Štefka
Fašing). Veliko koristnih informacij o
klekljanju najdete tudi na svetovnem
spletu. Če bo dovolj zanimanja, bomo
organizirale tudi nadaljevalni tečaj, o
čemer pa se bomo natančneje dogo-
vorile jeseni. Vse ljubiteljice in obču-
dovalke klekljanja, prijazno vabljene,
da se nam pridružite.

Danica Sedevčič

Pevska revija in Zvonarijada 2014
Po končani zimski sezoni pevke in pevci MePZ Zvon, Šmartno pri Litiji, ki ga vodi zborovodki-
nja Marija Celestina, nismo počivali. Pridno smo vadili  in se pripravljali za dva nastopa hkrati.

V petek, 9. maja 2014, smo v okviru
pevske revije obeh občin, Litije in
Šmartnega, nastopili na drugem ve-
čeru v dvorani KD Šmartno pri Litiji,

prva revija je bila dan preje v Litiji.
Obiskovalcev je sicer na tej prireditvi
bolj malo, nam, pevcem, pa takšna
srečanja veliko pomenijo. Dan kasne-
je, v soboto, 10. maja 2014, pa smo se
pevci MePZ Zvon odpravili na 16.
tradicionalno srečanje pevskih zborov
z imenom Zvon – na Zvonarijado,
tokrat v Šenčur pri Kranju. Tja smo
se odpravili prvič, saj se nam je ta
zbor pridružil šele pred letom dni in
prvič so organizirali srečanje, kamor
je prišlo devet zborov, toliko nas je

trenutno v tej zvezi. Po prijazni do-
brodošlici so nas popeljali po kraju in
nam predstavili njihove kulturne zna-
menitosti. Osrednja prireditev je po-
tekla v športni dvorani, kjer se je na
odru zvrstilo devet pevskih zborov, z
imenom Zvon, v različnih sestavah –
moški, ženski, mešani. Vsak zbor je
zapel po tri pesmi, zadnje tri so bile
skupne, zadonele so mogočno in lepo.
17. Zvonarijada bo drugo leto, že
tretjič, pri nas, v Šmartnem in čisto
mogoče je, da se nam bo pridružil še
deseti zbor s tem imenom.
Vsi pevci si želimo, da bi nam   zvo-
novi še dolgo pozvanjali in nas zdru-
ževali v pesmi in prijateljstvu.

Katarina Kragelj

Mario Theus je Slovenijo obiskal že večkrat. Kot vodja oddelka za proučevanje
velikih zveri (volk, medved in ris) v Zurichu je sodeloval s slovenskimi lovci že
pred leti, ko se je od nas učil metod odlavljanja in označevanja medvedov z GPS
oddajniki, gospodarjenja z velikimi zvermi in proučevanja njihove biologije.
Zelo odmevna je bila njegova enourna poljudnoznanstvena oddaja, predvajanja
na švicarski nacionalni televiziji in na nemškem kanalu PRO7 na temo sobiva-
nja z rjavim medvedom, ki je ponesla dober glas o slovenskem lovstvu, naravo-
varstvu in prijaznosti naših ljudi širom po Evropi, saj si jo je samo ob prvem
predvajanju ogledalo preko petnajst milijonov ljudi v nemško govorečih deže-
lah. Tokrat nas je obiskal v družbi svojega očeta dr. Tonija Theusa, upokojenega
švicarskega veterinarja, ki je zaslužen za razvoj preventivnega cepljenja lisic
(»cepljenje« se izvaja s pomočjo odmetavanja vab s cepivom iz letal ravno v tem
času) z namenom zatiranja stekline, kot veterinarski strokovnjak pa je pred leti
sodeloval tudi pri ponovni naselitvi medvedov v Franciji in Italiji. Ti medvedi so
bili odlovljeni v Sloveniji in že takrat se mu je Slovenija s svojo pestrostjo, lepo-
to in prijaznimi ljudmi, kot se je sam izrazil »zarezala globoko v srce, v najlep-
šem možnem pomenu fraze«. Na obisku pri družinskih prijateljih v Selšku sta
strokovnjaka izrazila željo  združiti prijetno s koristnim in obisk izkoristiti tudi
za snemanje divjadi v naravnem okolju ter strokovno posvetovanje z našimi
lovci v zvezi z načini lova, ureditvijo lova in lovstva na splošno,  lovskim udej-
stvovanjem in gospodarjenjem z divjadjo pri nas. Beseda je dala besedo in že
prva dva dni obiska smo jima lovci LD Litija predstavili naše lovišče in lovski
dom ter lovsko kočo, ureditev naših krmišč za veliko divjad, postavljenih z na-
menom preprečevanja škod od divjih prašičev in uravnavanja populacije le-teh,
krmne njive, lovsko tehnične objekte, voljero za vzgojo fazanov, načrtovanje in
nadzor lova etc. Razveselilo ju je dejstvo, da je možnost lovskega udejstvovanja
pri nas dostopna vsem državljanom,  saj v Švici in po vsem svetu čedalje bolj po-
staja privilegij bogatih posameznikov. Nad urejenostjo lovstva, lovskega načrto-
vanja in vpetostjo lovcev v raziskave narave ter divjadi s prostovoljnim delom pa
sta bila naravnost navdušena.  Presenetil ju je tudi podatek o zagroženih kaznih
za posameznike in za lovske družine v primeru kršenja določil zakona o divjadi
in lovstvu, saj v njihovem sistemu društva za kršitve niti niso odgovorna, posa-
meznikom pa so za prekrške zagrožene globe, ki ne dosegajo niti tretjine naših.
Že prvo popoldne, ob pripravah snemalne opreme za snemanje divjadi z visoke
preže, sta naša člana Luka Ivančič in Jan Kralj poklicala gosta ter ju obvestila, da
srnjad zaradi popoldanske plohe v Gradišču izstopa na pasišča prej, kot je obi-
čajno. Iznajdljivost ter hitro posredovanje Luke in Jana je tako omogočila sne-
malcu s profesionalno opremo posneti kader, ki ga je želel posneti že več let, iz-

MEDNARODNO UDEJSTVOVANJE NAŠIH LOVCEV IN OBČANOV

Dober glas seže v deveto vas
Prvi teden letošnjega maja smo lovci LD Litija ob sodelovanju inž. Janeza Nograška iz LD
Šmartno pri Litiji ter naših občanov gostili mednarodno priznanega švicarskega strokov-
njaka za velike zveri in divjad, gozdarja, naravoslovnega fotografa ter snemalca švicarske
nacionalne televizije, specializiranega za snemanje in fotografiranje divjih živali,  inž.
Maria Theusa.

vajanje lova srnjadi »na zalaz«, ki šteje
za vrhunec lovske spretnosti. Lov je
izvedel Luka z zalazom in uplenitvijo
podpovprečno razvite mladice, sne-
malec pa je imel možnost posneti
tudi naše lovske šege in navade (daja-
nje zadnjega grižljaja, izrek lovskega
blagra, vejica plena …), iztrebljanje
ter tradicionalen transport divjadi. 
Vsak večer in vsako jutro sta strokov-
njaka v spremstvu naših lovcev sne-
mala divjad v njenem naravnem oko-
lju, v soboto pa je Mario izrazil še
željo po možnosti izdelave študijskih
posnetkov jelenjadi, ki je mogoča le z
divjadjo v oborah, saj se gojena divjad
ne boji ljudi  in tako se ji snemalec
lahko približa na nekaj metrov.
Zaradi toge zakonodaje je v Švici, v
kantonu Grabuenden iz katerega pri-
hajata, reja avtohtonih vrst divjadi v
oborah namreč prepovedana, zato
takšnih posnetkov  tam ni mogoče
narediti. Kot »as iz rokava« nam je pri
tem na pomoč prijazno priskočila
družina Poglajen iz Jablaniških Laz.
V njihovi vzorno urejeni obori je sne-
malec napravil nekaj čudovitih pos-
netkov jelenjadi, gospa Dragi in go-
spodar Franc i sta nas pogostila z do-
brotami z njune kmetije, Dušan pa je
za konec še raztegnil svojo harmoni-
ko in z vižami gostoma še potrdil pre-
govorno slovensko gostoljubje. 
Snemalne podvige smo zaključili s
panoramskimi posnetki z razgledne-
ga stolpa na Felič vrhu v kristalno či-
stem torkovem jutru. Theus je z našo
pomočjo posnel več ur materiala, ki
ga bo uporabil v svojih poljudno-
znanstvenih oddajah na švicarski na-
cionalni televiziji in v predstavitvenih
posnetkih na svoji spletni strani.
Posnetki bodo »v deveto vas« ponesli
dober glas o naših lepih krajih, naravi,
divjadi in prijaznih ljudeh.

Mag. Jernej Marolt
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Ogledali so si živo maketo
Cerkniškega jezera z multivizijsko
predstavitvijo Cerkniškega jezera v
vseh letnih časih in grad Snežnik s
prečudovito ohranjeno izvirno opre-
mo ter polharskega in lovskega mu-
zeja v neposredni bližini gradu. Za
veterane se spodobi, da so si ogledali
tudi zbirko orožja iz 1. in 2. svetovne
vojne ter mnogih drugih predmetov,
ki jih lastnik zbiramo že od otroštva.
In seveda niso mogli mimo Babnega
polja, ki velja za najhladnejši kraj v
Sloveniji in se pogovorili s človekom,
ki je desetletja skrbel za merjenje
temperatur. Dejal je, da je pri njih le
nekaj dni v letu brez slane. Zaključili
so s kosilom ob družabnem srečanju
in igrah s lepimi praktičnimi nagra-
dami. Za letos pravijo, da jesenskega
izleta veteranov ne bo. Bodo pa zato
sredi septembra pripravili družabni
piknik ob glasbi, petju, plesu in dru-
žabnih igrah pri lovski koči v
Gabrovki.

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Izet v Cerknico in njeno okolico
V organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno je bil v
drugi polovici maja organiziran enodnevni izlet v Cerknico in njeno okolico. Za dva avtobusa
veteranov in njihovih družinskih članov je z veliko mero organizacijskih sposobnosti Karlo
Lemut pripravil bogat program.

Komu je pravzaprav namenjeno to
družabno srečanje? Vsem domači-
nom teh vasi, lastnikom zidanic ali
počitniških hišic ali zemljišč, skratka
vsi, ki so na kakršen koli način pove-
zani s temi vasmi. Za hrano in pijačo
je poskrbljeno, na srečanju bodo
lahko tudi zaplesali, saj je poskrbljeno
za ansambel. Srečanje bo kot že nekaj
let doslej pod kozolcem Rudija Finka
v Sevnem. Kotizacija znaša 15 € na
osebo, prijavite pa se takoj vsako po-
poldne prek telefona na številki 041
649-351. Da je na srečanju vsako leto
res lepo, kaže tudi fotografija s prvega
srečanja pod kozolcem Milana
Vidgaja v Sevnem.

Rudi Bregar

S slovesnim vstopom v gasilski paradi
so bili prisotni člani društev domače
GZ, povabljeni sotovariši iz PGD-jev
drugih GZ, sodobni vozni park gasil-
skih društev, pred vsemi pa prva – še v
konjski vpregi »motorizirana« gasil-
ska črpalka kostrevniškega društva, ki
šteje častitljivih 139 let. Med gosti so
bili šmarski župan Milan Izlakar,
predstavnik GZS in Regije Ljubljana
III Slavko Jalovec, predsednik GZ
Šmartno Matjaž Borišek in poveljnik
Klemen Repovš, častni poveljnik GZ
Šmartno Janez Ambrož ter šmarski
župnik Janez Kvaternik in zagorski
kaplan domačin Martin Golob.
Matjaž Borišek je izpostavil, da 90 let
aktivnega gasilstva za majhen kraj ni
malo; statistika govori, da se k sreči z
leti zmanjšuje število požarov, a se na
žalost veča število naravnih nesreč in
drugih potrebnih intervencij. Še en
dokaz, da je v teh časih potrebno veli-
ko dobrega in usposobljenega kadra
tudi v gasilskih vrstah; gasilstvo pa je
steber lokalne skupnosti, ki povezuje
krajane, skupaj pa se lahko lažje izpe-
ljejo vsi veliki načrti, je še dodal.

Predstavnik GZS se je osredotočil na
številke; PGD Kostrevnica ima 171
prostovoljcev, 77 operativcev, 108
opravljenih specializacij in kar 64
mladih. Na slednjih je potrebno gra-
diti, jim dajati možnost, da se razvija-
jo, povezujejo in delajo za dobro kraja.
Tudi Mitja Jesenšek, predsednik
PGD Kostrevnica, se zaveda boga-
stva, ki ga premorejo njihove vrste,
zato društvo s skrbno izbranimi in
pretehtanimi odločitvami uspešno
vodi ob nenehnem posodabljanju
opreme, izobraževanju ... V kultur-
nem programu je za glasbene vložke
poskrbel Pihalni orkester Litija, po-
deljena pa so bila tudi priznanja gasil-
ske zveze in državna odlikovanja pri-
zadevnim članom. Člani PGD
Kostrevnica so se odločili, da ob 90-
letnici obstoja kupijo nov društveni
prapor, saj je zadnji star že 30 let in je
izdelan še po normativih prejšnje
države. Padla je odločitev, da bo nove-
ga krasil motiv gradu Bogenšperk, ki
ga gasi sv. Florijan. Kar 247 je bilo
krajanov, posameznikov in družin ter
drugih donatorjev, sponzorjev in dru-

Jubilejno srečanje v Sevnem
V soboto, 21. junija (torej na prvi poletni dan) bo od 17. ure dalje organizirano jubilejno 5.
srečanje v Sevnem. Na prvih štirih srečanjih so bili udeleženi le prebivalci Sevna, odslej pa je
srečanje razširjeno še na vasi Zagrič, Gornji Vrh, Kamni Vrh in Dolnji vrh.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOSTREVNICA

Praznik v Kostrevnici
Zadnji vikend v maju je bil v Kostrevnici velik praznik. Tamkajšnji gasilci so praznovali 90-letni-
co delovanja društva. V petek so pripravili veliko veselico z Ansamblom Modrijani. V soboto so v
soorganizaciji z GZ Šmartno gostili srečanje in tekmovanje gasilcev veteranov Regije Ljubljana
III, ki se ga je udeležilo 450 veteranov. V nedeljo, 1. junija, popoldan pa so člani PGD Kostrevnica
zaključili vrsto prireditev ob njihovi obletnici. Ob tej priložnosti so prevzeli v uporabo tudi nov
društveni prapor in novo vozilo GVM-1 za prevoz moštva in drugih potreb društva.

Srečanje invalidov
Organizirali bomo tradicionalno sre-
čanje invalidov Občin Litija in
Šmartno pri Litiji  v soboto,
21.6.2014 ob 13 uri pri Ribiškem
domu v Litiji. Srečanje je namenjeno
vsem članom, njihovim partnerjem
ter spremljevalcem. Invalidi, ki ne
morete sami priti na srečanje in po-
trebujete prevoz, lahko pokličete  na
št. 031-533-925 (stroške bo plačalo
društvo). Za prevoz z vozičkom  spo-
ročite ob prijavi. Za hrano in pijačo
bo poskrbljeno, sladke dobrote in
dobro voljo pa prinesite s seboj. Med
srečanjem bo potekal bogat srečelov,
izkupiček bo namenjen za izgradnjo
novega doma. Prispevek na udeležen-
ca je 7 EUR za člane, za nečlane 9
EUR v katerem je všteta hrana (ribe
ali mešano na žaru) z pijačo. Zaradi
organizacije prosimo, da se prijavite
in plačate prispevek v društveni pisar-
ni do 16.6.2014. Vse dodatne infor-
macije lahko dobite v društveni pi-
sarni ali po telefonu: 01/ 89 81-284,
031 676-768. Prireditev bo v vsakem
vremenu, zato lepo vabljeni, da se sre-
čanja udeležite v čim večjem številu. 

Obisk oskrbovancev v Domu Tisje
Kot vsako leto, smo tudi letos pred
velikonočnimi prazniki obiskali naše
člane in znance v Domu Tisje.
Predsednik Miro Vidic in podpred-
sednica Vera Bric sta vse lepo pozdra-
vila in na kratko predstavila delovanje
društva in aktivnosti, ki se najbolj

množično izvajajo v društvu.  Vzdušje
je bilo zelo sproščeno. Oskrbovance
smo obdarili z ročnimi izdelki naših
prostovoljcev, ki so imeli  pridih bliža-
jočih se praznikov.

Športna dogajanja
Invalidi so z rekreativnim športom
nadaljevali tudi v zimskih mesecih, to
so športne dejavnosti, ki se odvijajo v
zaprtih prostorih, kot so: pikado,
namizni tenis, streljanje in celo bali-
nanje. Na tekmovanja pa so se pripra-
vljali kegljači, strelci  in balinarji. V
spomladanskem delu sezone pa se je v
šahu - posamezno na državnem
prvenstvu invalidov v Slovenj Gradcu
izkazal Nebojša Milinković, zasedel je
7 mesto. Strelci so se udeležili obmo-
čnega prvenstva v Velenju. Strelca
Ana Mohar in Uroš Kneževič sta na-
streljala dovolj krogov za dosego
norme za uvrstitev na državno prven-
stvo. Tudi kegljači in kegljačice so se
udeležili območnega tekmovanja v
Zagorju, vendar ni nihče dosegel
norme za uvrstitev na državno prven-
stvo. Odlično se je izkazal Janez Belec
s 4. mestom. Balinarke in balinarji pa
se pripravljajo na območno tekmova-
nje, ki ga organizira naše društvo v so-
boto 17. maja.

Nadaljevanje vsebin evropskih projektov
Kljub zaključku projekta
»Vseživljenjsko učenje za življenje« v
društvu nadaljujemo s pripravo novih
aktivnosti. Trenutno je naš poglavitni

štev, ki so prispevali sredstva za
nakup, izobešenih je bilo 22 spomin-
skih trakov, prapor pa krasi kar 141
zlatih žebljičkov. Previdneje je bilo pri
nakupu gasilskega vozila. Društvo
ima v voznem parku 6 let staro avto-
cisterno in starega dotrajanega
»Tamčka«, ki je služil za prevoz mo-
štva in ostale potrebne prevoze dru-
štva. Ker ni bila želja še dodatno
obremeniti krajanov in donatorjev,
samega društva in Občine, plan na-
kupa ni bil prednosten, dokler ni za-
sijal žarek upanja. V tujini se je našlo
primerno 3 leta staro vozilo
Volkswagen Caravelle, potrebno
manjšega popravila in dodelave. Ker
se je vozilo izkazalo za ugodno in
idealno rešitev, je stekel nakup. Ob
ustanovitvi društva je v kroniki zapi-
sano: »Z Bogom pričeto leto
1924,…«! Mi pa smo ta dan tako
končali; z blagoslovom društvenega
prapora in vozila, ki sta ga opravila
kaplan iz Zagorja ob Savi rojak
Martin Golob in šmarski župnik
Janez Kvaternik. 

Mitja Jesenšek, Uroš Pušnik

Dejavnosti društva diabetikov
Naše društvo letos praznuje 25. let svojega delovanja. V počastitev tega jubileja smo v dru-
štvu izdelali  posebno zloženko. Skozi celo leto bodo v ta namen  potekale različne dejavno-
sti  na katerih bomo prisotne seznanili s to zloženko.

V začetku maja natančneje od 3. maja
do 23. maja 2014 smo v Turistični
točki Srca Slovenije v starem mest-
nem jedru Litije pripravili razstavo z
naših ustvarjalnih delavnic. V  maju
smo bili  gostitelji Zasavskega sreča-
nja ( diabetikov Hrastnika, Zagorja,
Trbovelj) skupaj se je srečanja udele-
žilo 90 udeležencev. Kljub temu da
nam je v dopoldanskem času malo
ponagajalo vreme smo si z vodjo
Turistične točke  Srca Slovenije ga.
Mojco Hauptman ogledali nove pro-
store SVC,  nadaljevali pot v staro
mestno jedro Litije, kjer smo si pred
vstopom  v  staro mestno jedro ogle-
dali spomenik  padlim borcem in tal-
cem,k delo velikega slovenskega arhi-
tekta Jožeta Plečnika. V župnijski
cerkvi sv. Nikolaja smo si ogledali
mozaik, katerega avtor je Pater

Marko Rupnik. Ob zaključku ogleda
starega mestnega  jedra smo si skupaj
v  Turistični točki Srca Slovenije ogle-
dali razstavo, katero so pripravile naše
članice in s tem pokazale, da ob prijet-
nem druženju v zimskem času lahko
ustvarimo drobna darilca in vizitke.
Naše srečanje smo zaključili na turi-
stični kmetiji Paternoster na Bregu
pri Litiji z dobro domačo hrano in
druženjem ob prijetni glasbi.

Rudolfa Pogačar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Dejavnosti društva invalidov
cilj uspeti na evropskih razpisih
(Norveškega mehanizma ipd.), kjer
so na voljo finančna sredstva za kre-
pitev in spodbujanje projektov oz.
programov, ki naslavljajo trenutno
najbolj aktualne (socialne) probleme
v družbi (brezposelnost, revščina, di-
skriminacija ipd.), med katerimi je
tudi invalidska problematika.
Predvsem pa želimo z dodatnim iz-
obraževanjem zaposlenih in prosto-
voljcev doseči dodatno usposoblje-
nost in nadgraditi že pridobljeno
znanje na področju invalidskega var-
stva. V ta namen smo se v mesecu
aprilu udeležili 2-dnevnega usposa-
bljanja za aktivno življenje in delo v
Moravskih Toplicah, katerega je or-
ganizirala Zveza Delovnih invalidov
Slovenije. Osrednji temi usposablja-
nja sta bili: »Varstvo pri delu in ocena
tveganja« ter »Pravice invalidov v slo-
venski zakonodaji«. Poleg predavanj
smo udeleženci sodelovali tudi v iz-
branih delavnicah in sicer: »Pomen
telesne aktivnosti in zdravja invali-
dov« ter »Invalidnost kot izziv v pri-
lagajanju v življenju posameznika«.
Na zaključnem predavanju o pravicah
invalidov v slovenski zakonodaji  smo
se vsi prisotni seznanili z novostmi
pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz
slovenske zakonodaje -  kajti zaradi
nenehnih sprememb zakonodaje ter
(ne) uveljavljanja pravic,  je bila se-
znanitev s temi zakonodajnimi no-
vostmi nujna in več kot dobrodošla.  

Mojca Bajc, Ana Mohar, Tina Cirar

RKS Območno združenje Litija
vabi  krvodajalke in krvodajalce,

na krvodajalsko  akcijo,
ki bo 3. julija 2014,

v prostorih  Zdravstvenega doma Litija.
Kri  je nenadomestljivo  zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo
lahko le ljudje med seboj.

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR. 
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

www.martinovglasi.si
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Zgodilo se je …
V maju smo izvedli dva rekreacijska pohoda v bližnjo okolico. Na prvem smo se
peljali do Graške Dobrave v Litiji, nato pa smo se povzpeli na Svibno, na
drugem pa smo prehodili tradicionalno Lušno pot do Svetega večera in se nato
skozi Volčjo Jamo in Rakovnik vrnili v Šmartno. Sredi maja smo organizirali
popoldanski izlet na Vrhniko, kamor nas je povabila naša članica Branka
Gradišek, ki je že dolgo Šmarčanka, doma pa je bila na Stari Vrhniki. Najprej
smo se sprehodili od Cankarjeve rojstne hiše do cerkve Svete Trojice nad
mestom, ki jo pogosto imenuje  Cankar v svojih delih in jo sedaj temeljito
obnavljajo. Nato smo se peš podali do Stare Vrhnike, kjer nam je Branka
pripravila s sorodniki v Domu krajanov prisrčno dobrodošlico. Ko smo se
okrepčali in se seznanili z zgodovino kraja in dejavnostmi, ki v kraju potekajo,
smo prisluhnili še domačinu – g. Francu Gromu, znanemu krasilcu pirhov, ki jih

Aktivnosti društva upokojencev je podarjal tudi kronanim glavam na
Japonskem, uporabljajo pa se tudi za
protokolarna darila. Od tu smo se
zapeljali še skozi Ligojno in Žažar do
Horjula, se z avtobusom povzpeli na
715 m visoko Koreno, od koder je lep
razgled skoraj po vsej Gorenjski.
Nato smo se skozi Dobrovo in mimo
Ljubljane v večernih urah vrnili v
Šmartno. Branki se še enkrat
zahvaljujemo za njeno presenečenje v
rojstnem kraju. Sekcija Nove
korenine Primskovo je bila v maju na
celodnevnem izletu v Prlekiji; izlet je
organizirala Krajevna organizacija
RK Primskovo.
Napovedujemo …
V juniju pripravljamo piknik. O času
in kraju vas bomo pravočasno
obvestili. V mesecu juliju vas najprej
vabimo na celodnevni izlet na Trsat,
Reko in Opatijo (10. Julija), nato pa
še na gledališko  predstavo »Veselica v
tihi dolini«, to je igra s petjem (25.7.)
v poletnem gledališču na Studencu. V
avgustu pa bomo organizirali
planinski izlet z avtobusom na
Soriško planino. Sekcija Nove
korenine Primskovo bo imela v juniju
pohod v neznano, v juliju piknik pri
lovski koči v Zagriču, v avgustu pa
vabijo na izlet z vlakom.

Boris Žužek

DOM TISJE

Preprečevanje padcev pri
starostnikih
Fiziološki upad starostnika, neprilagojeno okolje, najrazličnejša kronična dege-
nerativna obolenja, jemanje številnih zdravil z medsebojnimi učinki in nekatere
akutne bolezni lahko kaj hitro privedejo do padcev. Med starejšimi so padci vo-
dilni vzrok za pojavnost smrti zaradi poškodb, ravno tako so padci najpogostejši
vzrok za sprejem v bolnišnico. Najpogostejša mesta zlomov pri padcu so stegne-
nica, podlaket, gleženj, hrbtenica ter poškodbe glave. Padec je definiran kot ne-
nameren in nepričakovan pristanek na tleh ali kakšni drugi nižji lokaciji. Večina
padcev se začne v pokončnem položaju, vendar se padec prav tako lahko zgodi
pri vstajanju s stola ali postelje.
Vzroki za pojavnost padcev
Padec je najpogosteje posledica bolezni kot so: 
- motnje drže in ravnotežja
- obolenja gibal
- motnje vida in sluha
- motnje v razpoznavanju bližnje okolice
- demenca
- osteoporoza
- bolezni srca in ožilja 
- stranski učinki zdravil
- prekomerno uživanje alkohola
Največkrat, pa se ti znaki med seboj močno prepletajo.
Delitev padcev
Delimo jih v: 
- padce, ki izvirajo iz posameznika in njegovega načina življenja( okvare vida, 

kognitivne okvare, zmedenost, zaspane noge, izguba zavesti…)
- padce, ki izhajajo iz zunanjega življenjskega okolja( zdrs, drseče površine, spo-

tikanje, zavihana preproga, nizka toaletna školjka, slaba osvetlitev, neprimerna
obutev, obrabljene gume na palicah in berglah, previsoke stopnice…)

Preprečevanje padcev in svetovanje
Pri preprečevanju padcev se moramo osredotočiti na natančno ocenitev in od-
krivanje dejavnikov za padce, ter jih zmanjšati. Vendar s tem ne bo mogoče za-
ščititi vsakega posameznika pred padci. Lahko pa se zmanjša tveganje za padce
in s tem ublaži poškodbe, ki jih lahko povzročijo padci.
Pri oblikovanju bivalnega okolja je zelo pomembno, da je prostor UDOBEN in
UPORABEN, ter da mu je dostopen brez  ovir, saj se bo človek v takem prosto-
ru počutil VARNEGA!
Tveganje za padce lahko zmanjšamo že s preprostimi rehabilitacijskimi ukrepi:
- pravilno osvetljevanje prostorov (brez bleščanja in senc, luč v kopalnici,

hodniku in sobi, dosegljiva stikala);
- talne površine – nedrseča tla, pritrjene preproge;
- hodnik -  ročaji, dobra osvetljitev brez senc;
- stopnice – dobro osvetljene, na obeh straneh držala;
- kuhinja – lahko dosegljivi predmeti;
- kopalnica – oprijemala ob straniščni školjki, tušu ali banji, odpiranje vrat na-

vzven, nedrseča talna obloga;
- vhod, izhod, okolica- varne stopnice in poti – klančine, dobro osvetljen vhod;
- obleka, obutev – udobna obleka, ne predolge hlačne, nedrseča obutev prave 

velikosti.
Na nekatere dejavnike okolja (npr. osvetljenost, talne površine,…) lahko le
delno vplivamo. Zagotovo pa lahko zmanjšamo število padcev s pravilno obut-
vijo, obleko, s primernimi ortopedskimi pripomočki (bergle, hodulje,…)

Klavdija BRIC dipl.delovna terapevtka
Renata OZIMEK dipl. delovna terapevtka

Branka PIHLER dipl. f izioterapevtka

Ohranjanje ravnotežja je preventiva pred padci
Ravnotežje lahko definiramo kot stanje pri katerem so sile, ki delujejo na telo v
ravnovesju, to nam omogoča izvedbo različnih aktivnosti, v različnih funkcio-
nalnih položajih in spretno gibanje. Različne bolezni imajo za posledico motnje
v ravnotežju, ki pa ga je mogoče izboljšati s postopki gibalne terapije.
Na ravnotežje vpliva tudi starost. V rani mladosti je ravnotežje naučena spret-
nost, ki v odrasli dobi prehaja v avtomatizirano aktivnost, s starostjo pa ravnote-
žje  počasi  upada. Z večanjem starosti se zmanjšajo informacije iz vseh siste-
mov, ki ohranjajo ravnotežje. V starostnem obdobju pride do upada funkcij mi-
šičnega sistema, tako gibljivosti kot moči, to upadanje je 10-15 % na dekado,
glede na začetno mišično maso. S telesno aktivnostjo je mogoče mišično moč
vzdrževati in celo izboljšati. Prav tako je dokazano, da spremembe  na ravnotež-
nem (notranje uho) in vidnem sistemu vplivajo na ravnotežje. Starejše osebe se
pri vzdrževanju ravnotežja opirajo predvsem  na informacije iz vidnega in čutil-
nega (senzoričnega) sistema, s tem pa večinoma starostnikov ne more obvlado-
vati nihanja telesnega težišča. 
Primanjkljaj  v čutilnem (senzoričnem) sistemu vpliva na odzivanje osebe, ki se
izrazi v motnjah pri ohranjanju drže in ravnotežja. S starostjo se zmanjša učin-
kovitost ravnotežja, to pa vodi v povečanje tveganja padcev, kar ima za posledico
poškodbo in zmanjšano možnost za samostojno življenje.
Ravnotežje je mogoče tudi ocenjevati, kar  nam omogoča spremljanje stanja
ravnotežja in nam narekuje uporabo aktivnosti za izboljšanja ravnotežja.
Z večanjem starosti je pomembno, da ohranjamo ravnotežje s primerno aktiv-
nostjo, lahko so to vaje za izboljšanje ravnotežja, lahko je tudi hoja, nordijska
hoja s palicami. Staranje je življenjski proces, dobra fizična kondicija bi morala
biti cilj vsakega izmed nas. Dobro ravnotežje nas varuje pred padci  in omogoča
samostojno življenje v pozna leta.

Pihler Branka diplomirana f izioterapevtka, samostojna svetovalka 

Več o dogajanju  v Domu Tisje (prireditve, predavanja, obvestila) si lahko ogledate na naši spletni strani -
www.dom-tisje.com.

KNJIŽNICA LITIJA

Poletavci - poletni bralci
»Pol ure na dan prežene dolgčas stran!« je že znani slogan vseh Poletavcev – poletnih bralcev!

Če ste stari med sedem in dvanajst let, zelo radi berete ali pa malo manj, ste
pravi za med Poletavce! V času letošnjih poletnih počitnic se lahko pridružite
skupini Poletavcev – poletnih bralcev tako, da 30 dni  (ni nujno, da si sledijo)
vsak dan pol ure berete. Berete lahko karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, re-
vije, recepte ... Natisnite si zgibanko, dosegljiva bo na spletni strani www.knjiz-
nica-litija.si, ali še bolje, poiščite jo v knjižnici Litija in Šmartno, izpolnite se-

V dialog med njima vnese celo paleto
občutkov: jezo, očitke, obsodbe, rado-
vednost, začudenje in tudi razumeva-
nje. Alkoholizem je v naši družbi še
vedno tabu tema; alkoholike obsoja-
mo, redki lahko zasvojenosti rečejo
bolezen… Zgodba je kolaž mnogih
življenjskih zgodb, ki jih je Aco
Jerant, duhovnik, župnik v Veliki
Štangi prepletel v dialog med očetom
in sinom. Pogovor preseneča, v bralcu
pa gotovo pušča željo, da bi se ljudje
med seboj lahko tako odkrito pogo-
varjali in puščali sočloveku, da nas ra-
zume v dobrem in slabem. Literarni
večer z domačim avtorjem, piscem in
prevajalcem, bo zaključil kulturni
utrip v knjižnici pred poletnimi poči-
tnicami. V kulturnem programu so-
delujejo pevke Učiteljskega pevskega
zbora KUD Litus, pod vodstvom di-
rigenta Igorja Beuermanna.  

Andreja Štuhec

znam bralnih dni in vpišite svoje po-
datke. Seznam oddajte do 10. sep-
tembra 2014 v knjižnici ali ga pošljite
na naslov: Knjižnica Litija, Parmova
ulica 9, 1270 Litija. Izpolnjen seznam
lahko pošljete tudi na knjiznica.liti-
ja@gmail.com. Konec septembra
boste povabljeni  na zaključno prire-
ditev, kjer boste dobili  priznanje in
majico Poletavci – poletni bralci in
sodelovali  pri žrebanju številnih na-
grad, glavna med njimi bo skiro. Kar
pa je najvažnejše, pridobili  boste
super navado: branje in ugotovili, da
pol ure branja na dan res prežene
dolgčas stran!
Projekt so omogočili Hervis d. o. o.,
Grafika 3000 d. o. o., Knjigarna
Konzorcij in Magistrat International
d. o. o. z znamkama Chupa Chups in
PEZ in Knjižnica Litija, ki bo bral-
cem kupila majčke in poskrbela za
celotno organizacijo v obeh občinah.
V projektu letos sodelujejo knjižnice
Logatec, Vrhnika, Radovljica,
Medvode, Dol pri Ljubljani, Litija in
koordinator projekta, Mestna knjiž-
nica Ljubljana. 

Aleksandra Mavretič 

KNJIŽNICA LITIJA

Literarno srečanje ob novi knjigi
V krajevni knjižnici Šmartno bomo v torek, 17. junija ob 20. uri predstavili novo knjigo Aca
Jeranta: Pridi z menoj, sin moj. Knjiga nosi podnaslov »Pogovor treznega pijanca s sinom«.
Avtor nam na zanimiv način v obliki dialoga, pogovora med očetom alkoholikom in sinom
približa problematiko alkoholizma.

KNJIŽNICA LITIJA

Tačkovo igrišče
Tretji Tačkov festival, ki je letos 6. in
7. junija potekal v Litiji, je poleg
množičnega sodelovanja najmlajših
pa tudi večjih otrok, vzgojiteljev, uči-
teljev, mentorjev, prinesel tudi prido-
bitev za štirinožne prijatelje: igrišče
za pasji tek in sprostitev. Imenuje se
Tačkovo igrišče. V mestih je včasih
problem razigranega kužka popeljati
na tek ali sprehod, igrišče je tako po-
membna pridobitev. Pobudo za igriš-
če je dala Civilna iniciativa Litija,
župan je odobril zemljišče,  mestna
skupnost Litija pa je financirala iz-
gradnjo in kupila nove koše za pasje
iztrebke. Igrišče se nahaja med tenis
parkom As in ribiškim domom.
Odprto bo od 6. do 22. ure, pravila
obnašanja pa bodo pri vhodu na
igrišče. Več o letošnjem festivalu pa v
naslednji številki. 

Aleksandra Mavretič

    PrPri  
o JerantcA

id i    z    m    en    n  d i z menoj, d i z menoj,    n    noj    j      PPriri  idid i    z    me    men    en  dd i z menoj, 
si  sin in  mo moj oj

   no    noj    oj    j,                   

www.knjiznica-litija.si
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VRTEC CICIBAN

Barvno pravljični dan
V sredo, 23. aprila 2014, je skupina Mišk obiskala Design Studio v prostorih JUB-a v Dolu pri
Ljubljani.

V sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije so organizirali Barvno pra-
vljični dan. Ogledali smo si njihovo trgovino, barvne palete in si izbrali vsak
svojo najljubšo barvo. Ob tem pa utrdili svoje znanje o barvah in mešanju le-
teh. Preko pravljice o pisanih krokarjih smo spoznali, da zunanji videz ni vse.
Obiskal nas je tudi Bojan, slavni risani junak, ki z barvami ustvari vedno kaj no-
vega in zanimivega. Za konec so otroci pobarvali še vsak svojo hiško iz stiropor-
ja in nastale so čudovite umetnije. Preživeli smo pester in zanimiv dopoldan.

Melita Peskar, dipl. vzgojiteljica

Pripravili so jim kratek kulturni pro-
gram s plesom, deklamacijami in pet-
jem. Prireditev je povezovala babica
ga. Marija Celestina. Za konec so
pripravile presenečenje tudi vzgojite-
ljice, in sicer plesno koreografijo na
znano pesem Mal' naprej, pa mal
nazaj. Obljubili smo si, da se nasled-
nje leto zopet srečamo.

Vzgojiteljici
Alenka Zupančič in Melita Uštar

VRTEC CICIBAN

Travnik, gozd, reka
Strokovne delavke vrtca Ciciban se zavedamo, da prvih sedem let življenja porabimo za za-
znavanje stvari in pridobivanje pomena o občutkih.

Ravno zato se pogosto odpravimo na bližnji travnik, gozd in k reki, saj v naravi
proces učenja teče sam od sebe brez usmerjenih dejavnosti. Narava otroku omo-

Dedki in babice
Zadnji petek v mesecu maju so otroci, ki
obiskujejo Vrtec Ciciban Šmartno, povabili
svoje babice in dedke v Kulturni dom.

goča nove priložnosti, izkušnje vre-
menskih pojavov, raziskovanje,
ustvarjalno mišljenje. Otroci v naravi
razvijajo pozitivno samopodobo, za-
radi opravljenih izzivov izražajo za-
dovoljstvo. Naša dopoldanska in po-
poldanska potepanja v naravi omogo-
čajo, da so dejavnosti zasnovane tako,
da spodbujajo uporabo vseh sedmih
čutov. Otroci v naravi doživljajo razli-
čna čustva, ki so lahko prijetna in ne-
katera malo manj prijetna, vsa pa so
koristna in pomembna. Seveda pa
nam učno okolje v naravi omogoča,
da otroci razvijajo različne oblike gi-
banja, kot so: hoja, tek, plezanje, pla-
zenje, skakanje ter številne druge re-
kreativne možnosti, ki jih seveda s
koristjo izkoriščamo. Travnik, gozd in
reka, ki so v neposredni bližini našega
vrtca, predstavljajo spodbudno učno
okolje, zato bomo ostali njihovi zvesti
obiskovalci tudi v prihodnje.

Mojca Dragar, pomočnica ravnatelja

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Majske novice iz
šole
Maj je bil letos v šoli dobrodelno obarvan.

V začetku meseca so učenci in učite-
lji, prostovoljci, urejali šolsko okolico.
Člani šolskega dobrodelnega krožka
Za lepši svet in njihova mentorica
Vlasta Tacer pa so organizirali dve
dejavnosti.
Obiskali so neozdravljivo bolne v hiši
Hospic v Ljubljani, se z njimi pogo-
varjali, jim zapeli in s svojo prisot-
nostjo polepšali dan. Organizirali so
tudi zbiranje sredstev za pomoč lju-
dem v BIH in Srbiji, ki so jih priza-
dele poplave. Zbrali so veliko hrane,
higienskih pripomočkov in posteljni-
ne, kar so dostavili na Rdeči križ v
Litiji, kjer so poskrbeli, da so zbrane
stvari prišle v prave roke. Pevci vseh
treh šolskih pevskih zborov so prire-
dili tradicionalni pomladni koncert.
Prostovoljne prispevke so namenili v
šolski sklad. Vsako leto na šoli orga-
niziramo mavrično soboto. Letos je
na njej sodelovalo kar sedem društev
iz Šmartna in Litije. Predstavili so se :

Gasilsko društvo Šmartno, Mladinski
center Litija, Karate klub Litija, Lila
– likovna in fotografska sekcija, Špor-
tni klub Bleščica, Plesno društvo
NLP Litija in Tamburaški orkester
Šmartno. Učenci so se lahko poizku-
sili v različnih dejavnostih, ki jih izva-
jajo ta društva
Druga sobota v mesecu je bila za
našo šolo delovni dan. Učenci prve
triade so se odpravili na pohod v
okolico šole. Četrtošolci so se odpe-
ljali na vojaško letališče v Cerklje,
kjer so imeli dan odprtih vrat. Tam
so si lahko ogledali letala, helikop-
terje in celo komandni stolp.
Petošolci so si ogledali Vače, vaško
situlo na Kleniku in Geoss.
Učenci od šestega do devetega razre-
da pa so imeli atletski športni dan.
Učenci izbirnega predmeta kemija v
okolju so obiskali Ribiško družino v
Žužemberku. Učenci, ki obiskujejo
izbirni predmet nemščina so obiska-
li vrstnike v Mohorjevi ljudski šoli v
Celovcu. Ogledali so si tudi zname-
nitosti Celovca in Minimundus. Na
šoli vse leto pridno beremo. Učence,
ki so opravili bralno značko, je obi-
skal pesnik, pisatelj, Prešernov na-
grajenec Andrej Rozman Roza.

Vanja Adamlje

Pomoč
poplavljenim
Na OŠ Šmartno smo v dveh dneh zbirali
sredstva za pomoč ljudem na poplavljenih
območjih v Srbiji in v BIH. 

Zbrali smo veliko število posteljnine,
odej, hrane (predvsem testenine, kon-
zerve, vodo), higienskih pripomoč-
kov, čistil in drugih pripomočkov. V
imenu prizadetih hvala vsem, ki ste se
hitro in velikodušno odzvali. Hvala
učencem, predvsem učencem dobro-
delnega krožka in devetošolcem, ter
učiteljem za pomoč pri izdelavi pla-
katov, zbiranju, razvrščanju, popisu,
prenašanju,… Zbrana sredstva smo
posredovali (tudi s pomoči kombija,
ki ga je posodil g. Zajc) Rdečemu
križu v Litiji, ki bo poskrbel, da bodo
prišla do tistih, ki pomoč potrebujejo.                                                                                                                                                       

Vlasta Tacer

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Zdrav življenski slog na OŠ Šmartno
Šolsko leto 2013/14 se počasi približuje koncu. V OŠ Šmartno uspešno zaključujemo že drugo
leto izvajanja projekta Zdrav življenjski slog, ki učencem od 1. do 9. razreda ponuja dve do-
datni uri športa pod strokovnim vodstvom. 

V letošnjem šolskem letu je bilo v projekt vključenih skoraj polovica učencev,
vpisanih v OŠ Šmartno, ki so bili razdeljeni v sedem skupin na matični šoli, ena
je delovala na podružnični šoli Velika Kostrevnica in ena na podružnični šoli
Štangarske Poljane. Od septembra do decembra smo izvedli več zanimivih de-
javnosti. Skupaj s planinskim krožkom smo se odpravili na pohod iz Litije do
kmetije Blaj v Dragovškem, kjer smo imeli kostanjev piknik. Med »krompirjevi-
mi« počitnicami smo se zabavali v bazenu ter ob igranju nogometa in odbojke v
športni dvorani. Ker je projekt namenjen tudi sodelovanju šole z okoliškimi
klubi, smo do decembra na naše ure povabili predstavnike Športnega kluba
Bleščica (ritmična gimnastika) in kluba Kempo Arnis (samoobramba).
V mesecih od  februarja  do junija smo skupaj s planinci odšli na zimski pohod iz
Planice v Tamar, pred šolo smo se tudi učili rolati in se vozili s skiroji. Pri urah
smo gostili tekmovalce in trenerja Taekwondo kluba Litija–Šmartno, mlade ple-
zalce Plezalne sekcije Društva Prosti čas, trenerja mlajših dečkov in deklic
Rokometnega društva Šmartno in trenerja Nogometnega kluba Litija. Gostje so
nam predstavili delovanje klubov in društev, športno panogo, s katero se ukvarja-
jo, in pripravili za nas demonstracijsko uro treninga. Tako so se učenci lahko na-
učili osnovnih udarcev v taekwondoju, plezali so na veliki plezalni steni ter igrali
mini rokomet in nogomet pod vodstvom trenerjev.
Vsem trenerjem in tekmovalcem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in jim
želimo veliko športnih uspehov. Veselimo se ponovnega srečanja tudi v prihod-
njem letu, ko bomo projekt izvajali tretje leto zapored. Vse učence, ki obiskujejo
OŠ Šmartno, in tiste, ki bodo v novem šolskem letu prvič prestopili šolski prag,
vabimo, da se v prvem tednu septembra prijavijo k projektu Zdrav življenjski
slog. Udeleženci programa se bodo ukvarjali z že znanimi športnimi panogami
(odbojka, košarka, rokomet, nogomet, namizni tenis, hokej, badminton itd).
Predstavili jim bomo urbane športe (športno plezanje, rolanje), hodili z njimi na
izlete in pohode, sodelovali pa bomo tudi z lokalnimi športnimi društvi. Učenci
se bodo seznanili s teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega
načina življenja. 

Anita Pevec, prof. športne vzgoje

GIMNAZIJA LITIJA

Gimnazijci uspešni v nogometu
Z uvrstitvijo v polfinale državnega tekmovanja v nogometu so dijaki dosegli enega najvidnej-
ših uspehov na športnem področju doslej. Da športni dogodki res povezujejo mlade, se je po-
kazalo z uvrstitvijo med osem najboljših ekip v Sloveniji. Polfinalni turnir v malem nogometu
se je v sredo, 23. aprila 2014, odvijal v litijski športni dvorani.

Šolska liga v malem nogometu je na gimnaziji organizirana že vrsto let. Gotovo
je eden od pomembnih dejavnikov, da je nogomet med dijaki ena najbolj prilju-
bljenih dejavnosti. V letošnjem šolskem letu je ekipo skozi vse stopnje tekmova-
nja krasil izjemen timski duh, zaradi katerega so se lahko kosali tudi z najboljšimi
ekipami. S svojimi trenerskimi izkušnjami je pomagal tudi Mito Kos. Pozitivna
energija, ki je krasila ekipo, se je prenesla tudi na velik del ostalih dijakov, ki so di-
hali z njo. Pokazalo se je, da je lahko šport lepa priložnost za druženje. Na zadnji
tekmi turnirja, ki je odločala celo o naši uvrstitvi v finale, se je s športnim navija-
njem pokazala tudi velika pripadnost šoli. V finale sta se zasluženo uvrstili
Gimnazija Šiška in SŠ Jesenice. Cilj športne vzgoje na Gimnaziji Litija je navdu-
šiti mlade za šport, ki je še kako pomemben za kakovostno življenje, in ta dogo-
dek nam bo ostal v zares lepem spominu.

prof. Mitja Strmec

Čeprav je že nekaj časa upokojena, se še vedno ukvarja z mnogimi dejavnostmi.
Povprašali smo jo, kako ji to uspeva, in jo prosili, naj nam zaupa nekaj zanimivo-
sti iz njenega izjemno pestrega življenja. S svojim energičnim nastopom in po-
zitivno energijo je hitro pridobila pozornost vseh poslušalcev. Predstavila nam je
tudi veliko knjig, ki jih je prebrala v zadnjem času in zanje meni, da bi bile všeč
tudi dijakom. Njihov seznam lahko najdete v šolski knjižnici. Večer z Manco
Košir je bil vsekakor zanimiv, navdihujoč dogodek, ki je vse obiskovalce navdal z
optimizmom in verjetno nekatere tudi z večjo željo po branju.

Lara Jerkovič

Literarni večer na gimnaziji
V torek, 22. aprila, smo na naši šoli priredili literarni večer ob svetovnem dnevu knjige in za-
ključku bralne značke. Gostili smo Manco Košir, tako imenovano "ambasadorko radostnega
staranja", novinarko, publicistko in javno intelektualko.
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Naša pot se je tako začela leta 2007,
na pobudo takratnega župnika
Marjana Lampreta, vodstvo zbora pa
je prevzela šestnajstletna Monika
Fele. Cum anima je bil takrat bolj po-
doben komorni zasedbi, saj sta vsak
glas zastopala komaj dva pevca. Zbor
pa je vsako leto rasel in napredoval,
prepevanje znanih, bolj ljudskih na-
pevov pa so zamenjale vedno bolj
zahtevne skladbe. Potrdilo, da smo na
pravi poti pa smo dobili tudi s strani

poslušalcev z naših koncertov in regij-
skih revij. Vendar nas je želja po potr-
ditvi tudi s strokovne strani vodila do
sodelovanja na zborovskem tekmova-
nju Naša pesem 2012 ter na 23. bie-
nalnem državnem tekmovanju odra-
slih pevskih zasedb Naša pesem
2014. 
Vseeno pa smo si člani zbora enotni,
da so nastopi pred domačim občin-
stvom vedno nekaj posebnega.
Akustika in odmev šmarske cerkve,

CUM ANIMA

Koncert Naša pesem, naša pot
V petek, 23. maja, smo člani pevskega zbora Cum anima zaključili aktivni del naše letošnje
sezone s tradicionalnim spomladanskim koncertom. Rdeča nit našega letošnjega koncerta
je bilo obujanje spominov na sedemletno ustvarjanje, muziciranje in prepevanje, od kjer
tudi naslov koncerta Naša pesem, naša pot.

znani obrazi med poslušalci, dolgi
aplavzi in radodarni prispevki vseh
vas je tisto, za kar smo najbolj hvale-
žni, kar nas razveseljuje in daje tudi
zagon za nadaljnjo delo. Seveda pa si
je veliko lažje začrtati nove cilje in
projekte ob podpori tiste bolj »urad-
ne« strani naše lokalne skupnosti.
Občina Šmartno pri Litiji je preko
javnega razpisa namenila za leto 2014
zgolj 20.000€ finančnih sredstev kul-
turnim programom in redni ljubitelj-
ski kulturni dejavnosti. Omenjeni
znesek se je porazdelil med 9 izvajal-
cev, ki ime naše male občine že vrsto
let ponašamo po Sloveniji ter izven
meja naše države. Pa ne samo to.
Vsako društvo, zbor ali skupina sku-
paj  ustvarjamo svojevrstno obliko
umetnosti, ki vzpodbuja, goji in nav-
dihuje ljudi k prepoznavanju lepote,
dobrote, srčnosti duha in srca. V

našem prostem času namenjamo
temu ustvarjanju strast in talent, ki pa
včasih vendarle izgubi na pomenu
brez podpore, zahvale, čestitke ali
zgolj stiska rok s strani tistih, ki tudi
neposredno krojijo pot našega dela in
zagona za naprej. In kako težko si je
zastavljati višje cilje brez te podpore

in danes je tako, da ta mora biti tudi
finančna. A brez skrbi, pesmi bodo še
donele, mešani pevski zbor Cum
anima bo še naprej s ponosom pred-
stavil svoje korene iz Šmartnega pri
Litiji pa tudi če bo kovačeva kobila še
naprej bosa.

Anamarija Kamin

12. aprila je v Brežicah potekalo drža-
vno prvenstvo posamezno za članice.
Litijo je zastopala Veronika Ivančič,
ki je dosegla lep uspeh, uvrstila se je
namreč v osmino finala, kjer pa ji je
žal zmanjkalo nekaj kegljev za četrti-
no finala. Vseeno je za člansko kon-
kurenco to odličen dosežek.
15. aprila je bilo v Litiji organizirano
finale Odprtega prvenstva Litije. V
finalu smo imeli štiri člane litijskega
kluba, Klemen Selovski je dosegel 10.
mesto, Marjan Jerič 11. mesto, Saša
Burja je končala na 8. mestu, zopet pa
nas je uspešno zastopala Veronika
Ivančič, ki je dosegla 2.mesto ter os-
vojila nagrado in pokal. 21. aprila je v
Kranju za mladince ter v Celju za
mladinke potekalo državno prvenstvo
v disciplini sprint (tekmovanje v izpa-
danju). Pri kadetih je na najboljšem
mestu končal  Tomaž Ivančič na 9.
mestu, med dekleti pa se je tekmova-
nja udeležila Maruša Kokalj, ki pa se
je borila do osmine finala.

KEGLJAŠKI KLUB LITIJA

Uspešen zaključek sezone
V mesecu aprilu in maju je potekal kar nekaj tekmovanj, na njih pa ni manjkalo uspehov
tekmovalcev iz našega kluba.

V mesecu maju pa je potekalo tudi
Svetovno prvenstvo v kegljanju v če-
škem Brnu. V konkurenci kadetov do
18 let je na prvenstvu kot reprezen-
tant Slovenije nastopal član našega
kluba Tomaž Ivančič, v konkurenci
mladink do 23 let pa je kot reprezen-
tantka nastopala Veronika Ivančič, ki
se je v okviru priprav tudi  udeležila
prijateljskih tekem v Avstriji in
Nemčiji. Za reprezentanco do 23 let
je nastopala tudi Anja Dobravec, sicer

članica KK Lanteks Celje. Tomaž
Ivančič je z rezultatom 583 podrtih
kegljev končal Svetovno prvenstvo na
5.mestu, v tekmovanju dvojic sta sku-
paj s Patricijo Bizjak pristala na

4.mestu. Veronika Ivančič in Anja
Dobravec pa sta iz Svetovnega
prvenstva odnesli medaljo, v ekipnem
tekmovanju so si reprezentantke
Slovenije do 23 let priborile odlično
3.mesto, Veronika pa je posamezno in
v kombinaciji prvenstvo zaključila na
odličnem 12.mestu.
Čestitamo vsem članom našega kluba
za vse dosežke in za uspešen zaklju-
ček sezone, v novi sezoni pa ciljamo
na nove zmage.

Valerija Kokalj

Tomaž Ivančič

Veronika Ivančič

Anja Dobravec

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

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Litijske rokometašice končale
tekmovalno sezono
Rokometašice ŽRD Litija smo v nedeljo, 25. 5. 2014 sklenile tekmovalno sezono 2013/2014,
za katero lahko rečemo, da je bila zelo uspešna. Zaključila se je v domači športni dvorani s fi-
nalnim državnim rokometnim turnirjem starejših deklic B za razvrstitev od 1. do 3. mesta.
Na njem so se borila dekleta RK Krim, RK Olimpija in domače rokometašice ŽRD Litija, ki so si
z neverjetno borbeno igro priborile končno 2. mesto v državi.

Tudi v nedeljo, 11. maja 2014, je v domači športni dvorani potekal zaključni tur-
nir državnega rokometnega prvenstva mlajših deklic A za razvrstitev od 4. do 6.
mesta, na katerem so sodelovale ekipe RK Nazarje, ŽRK Mlinotest Ajdovščina
in domače rokometno društvo ŽRD Litija. Punce so si s čvrsto igro v obrambi
in agresivno igro v napadu priborile končno 4. mesto v državi. Ekipa kadetinj pa

je svoji zadnji tekmi prav tako odigra-
la na domačem parketu, in sicer v so-
boto, 10. 5. 2014, na zaključnem
državnem turnirju kadetinj za razvr-
stitev od 7. do 9. mesta. Domačim ro-
kometašicam je kljub bučni podpori s
tribun in dobro prikazani igri zmanj-
kalo malo športne sreče in so zasedle
končno 9. mesto. Ekipi mladink se v
letošnji tekmovalni sezoni na žalost
ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir.
V okviru ŽRD Litija potekajo na OŠ
Gradec in OŠ Litija tudi treningi
mini rokometa, kjer se naši najmlajši
rokometaši in rokometašice urijo v
igranju te atraktivne igre. Po besedah
njihovih trenerjev so bili celo leto
zelo pridni in so trdo trenirali, udele-
ževali pa so se tudi turnirjev zasavske
regije (enega smo gostili tudi mi).
Verjamem, da smo vsi, ki smo na ka-
kršenkoli način del ŽRD Litija -
igralke, trenerji, starši, navijači in
uprava kluba - zelo ponosni na letoš-
njo tekmovalno sezono. Pokazali in
dokazali smo, da se lahko tudi tako
majhen klub kot smo mi postavi ob
bok velikim klubom, še posebej če ga
krasita takšen žar, borbenost in
vztrajnost kot ŽRD Litija. 
V imenu igralk bi dodala samo še, da
bomo tudi v prihodnje počele to, kar
najbolj znamo: trdo trenirale, se bori-
le na tekmah in uživale ob igranju na-
šega najljubšega športa - ROKO-
META.

Petra Komat, ŽRD Litija

DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠPORTNEM PLEZANJU - ŠMARTNO 2014

Zmagi Mine Markovič in
Domna Škofica
V Šmartnem pri Litiji so se v soboto in nedeljo, 24. in 25. maja na tekmi za državno prvenstvo
v težavnostnem plezanju že petič zapored zbrali najboljši slovenski športni plezalci.

Na tekmi so plezali tudi člani Plezalne sekcije DPČ Šmartno. Bine Meke je v
kategoriji cicibanov v dveh smereh pokazal največ in se po lanskem letu še en-
krat veselil zmage na domači steni. V članski konkurenci je plezal Urh Tomažič
in zasedel končno enaindvajseto mesto. Pri starejših deklicah je Marina Eberl
dosegla deveti rezultat, Zoja Anžur šestnajsti rezultat, Gašper Hauptman pa je
bil pri cicibanih dvajseti.

Glavni del tekmovanja je bilo tekmo-
vanje članov in članic, kjer so plezali
vsi najboljši slovenski plezalci. V ve-
černem finalu sta največ pokazala
Mina Markovič (ŠPK Plus) in
Domen Škofic (ŠPO Radovljica), ki
sta kot edina tekmovalca dosegla vrh
finalne smeri. Za Markovičevo sta se
v ženski konkurenci uvrstili Katja
Kadič (ŠPO Rašica) in Tjaša Kalan
(AO Kranj), pri moških se je na
drugo mesto uvrstil Izidor Zupan
(ŠPO Celje), tretji pa je bil Martin
Bergant (PK Škofja Loka).
Ob tej priložnosti se tudi zahvaljuje-
mo vsem pokroviteljem in prostovolj-
cem, ki so pomagali pri organizaciji
dogodka. Jernej Peterlin

Mina Markovič med plezanjem

Bine Meke
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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. AVGUSTA 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 (razen julija in avgusta) v tiskanem izvodu Martinovega glasu.

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

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Uspešen zaključek sezone za člane
V soboto, dne 17. maja 2014, se je uradno zaključila sezona v 1.B državni rokometni ligi. Cilji
članske ekipe so bili pred sezono zastavljeni realno, zgornji del lestvice in uveljavitev neka-
terih mladih igralcev. Oba cilja sta bila na koncu izpoljnjena.

V mesecu maju sta bili na sporedu
dve srečanji, prvo v Grosuplju in
drugo na domačem parketu. V pred-
zadnjem krogu so igralci Herz
Šmartna gostovali v Grosuplju, tokrat
brez kapetana Aleša Šmejca. Tekma
je za domačo ekipo pomenila veliko,
saj so teoretično še imeli možnost ob-
stanka v 1.B DRL. Šmarski igralci so
v tekmo krenili odločno, v 5. minuti je
bilo na semaforju že 0:3 in domači
trener, nam dobro znani Andraž
Repar, je moral vzeti minuto odmora.
Domačini so se nato počasi začeli pri-
bliževati in do polčasa izenačili rezul-
tat na 13:13. Drugi del se je nadaljeval
z izenačeno igro, domačini so nekaj-

krat prevzeli pobudo in tudi povedli
za zadetek prednosti, največ pa so vo-
dili z 27:25. Ekipa Herz Šmartna je v
zaključku bila bolj zbrana in še zad-
njič preko Močnika povedla z 28:29,
gostje so izenačili v 59.  minuti na
29:29. 40 sekund pred koncem je bila
dosojena 7m za Šmarčane, ki jo je žal
Žiga Berglez zapravil, domači pa do
konca tekme niso sprožili strela proti
vratom Muratoviča. Najboljši igralec
tekme je bil Jaka Avsec, ki je sprožil
kar nekaj “projektilov” in bil z 9 za-
detki tudi prvi strelec tekme. RK
Gorusplje se je s porazom že poslovil
od 1.B DRL. Zadnja tekma sezone se
je odigrala doma, v Dvorani Pungrt se

je odvijal še zadnji derbi kroga.
Trener Jaka Keše tokrat ni mogel ra-
čunati na vse igralce. Tekma se je za-
čela izenačeno, nekje na sredini pol-
časa je za trenutek pobudo prevzela
gostujoča ekipa in povedla 6:9.
Domača ekipa je ulovila priključek
ter na sredini tekme zaostajala za za-
detek (16:17). V prvem polčasu je bil
neustavljiv domači kapetan Aleš
Šmejc, ki je dosegel 9 zadetkov. V
drugem polčasu pa »nalet« Šmarča-
nov. Od prve minute nadaljevanja
zelo dobra igra v napadu in obrambi
in hitro vodstvo z 25:20. V tem delu
je ob živce spravljal goste domači vra-
tar Midhad Muratovič, ki je v prvih
desetih minutah obranil kar tri se-
demmetrovke, še eno pa so gostje
zgrešili. Pri domačih sta poleg kape-
tana z odlično realizacijo svoje dodala
Filip Gradišek in Grega Močnik in
domače vodstvo se je še povečevalo.
Muratovič je v 49. in 51. minuti obra-
nil že svojo četrto in peto sedemme-
trovko, vodstvo se je povečalo na

33:26 in tekma je bila praktično
odločena. Na koncu je trener Jaka
Keše dal priložnost vsem igralcem, ki
so tekmo mirno pripeljali do konca.
Končni rezultat na koncu tekme
34:31. Zadnje dejanje sezone se je
odvijalo teden kasneje, ko je bila na
vrsti tradicionalna tekma med ekipo
Vzhoda in Zahoda. Tekma se je odvi-
jala na domačem parketu prvakov
lige, RD Slovenj Gradec 2011. Na
tekmi je sodelovalo kar pet igralcev
RD Herz Šmartno (Dejan Berglez,
Filip Gradišek, Midhad Muratovič,
Luka Poglajen in kapetan Aleš
Šmejc) ter Jaka Keše, ki je nastopal
kot pomočnik trenerja Zahoda.
Tekma je bila bolj sproščene in zaba-
vne narave, kjer so se predstavili vsi
najboljši igralci 1.B državne roko-
metne lige. V mesecu maju so zaklju-
čile s tekmovanjem tudi vse mlajše
selekcije. Na finalnih turnirjih so so-
delovale tri ekipe. Najuspešnejši so
bili kadeti (1997/1998), ki so v Celju
osvojili odlično 6. mesto. Starejši

dečki A (1999/2000) so se borili na
domačem parketu in bili na koncu
11.. V finalnih dvobojih so nastopili
še mlajši dečki B (2002), ki so na
koncu osvojili 10. mesto. V letošnji
sezoni smo lahko ponovno zadovolj-
ni, po mestih so nekatere ekipe na-
predovale, žal pa se v polfinalno ligo
niso uvrstili mlajši dečki A (2001).
Hvala vsem bralcem Martinovega
Glasa za vašo podporo v sezoni
2013/2014, ter upamo, da bo podpora
v naprej vsaj enaka ali še večja v novih
sezonah!

Aleš Hauptman

OPRAVIČILO: V prejšnjem pri-
spevku Martinovega Glasa se nam je
pripetila napaka pri poročilu iz 3.
Zajčkovega turnirja v mini rokometu.
V idelalno peterko so bili uvrščeni kar
trije naši člani, pri letniku 2003
Domen Janežič in pri letniku 2005
Anžej Smodiš in Žiga Elsner. Žigatu
se iskreno opravičujemo.

AVTO MOTO ŠPORT

Zaključek 37. rallya Saturnus
S ponosom organizatorja, za katerim je že 37. rally Saturnus in z grenkobo v srcu, ker nas v
teh težkih časih zapustil dolgoletni generalni pokrovitelj, postaja vse bolj pomembno vaše
razumevanje in pomoč. Ta se kaže v več mesečnem sodelovanju z krajevnimi skupnostmi,
vzdrževalci cest in ne nazadnje s celotno občino kjer poteka trasa rallya. Seveda pri naši zvrsti
športa, brez temeljitih varnostnih priprav in njihove izvedbe, ne gre.  Tako je na mestu trdi-
tev, da prireditev uspe, predvsem s pomočjo in sodelovanjem lokalnega prebivalstva. Tudi
letos gre velika pohvala vsem lokalnim prostovoljnim gasilskim društvom, ki nam opravljajo
gasilsko in redarsko službo, na t.i. zaprtih  hitrostnih preizkušnjah, kjer se tekmuje na čas.

In iz vsega tega sledi: Brez uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo,  rally
enostavno ni mogoče organizirati. Kako smo to uspeli letos, je stvar analiz in ra-
zgovorov, katere pričnemo takoj po zaključku tekmovanja. Rezultati tega bodo
merilo za priprave na 38. rally Saturnus in bodoče dogovore, kje bodo v nasled-
njih letih potekale hitrostne preizkušnje. Če strnemo dosedanje odmeve, je bil
rally tudi letos v vaših krajih dobro sprejet.  Tekmovanje še vedno privlači pre-
cejšnje število gledalcev, tako domačinov, kot od drugod. Opazili smo, da ste
letos postavili nekoliko manjše število stojnic, da bi se s to vrstno ponudbo
predstavili obiskovalcem. To področje moramo še bolj doreči in uporabiti pri-
stope iz tujine, kjer lokalne skupnosti iz rallya naredijo večdnevni avto športni
dogodek, ki ga spremljajo razne kulturno zabavne prireditve. Verjamemo, da
tako lahko prireditev v prihodnje izvedemo skupaj z vami še bolje in, da ste jo že
»vzeli za svojo«, saj je že 8 let po vrsti poteka v vaših krajih. Vsekakor se po tej
poti zahvaljujemo vsem, ki bivate ob neposredni trasi letošnjega tekmovanja, za
vaše razumevanje in potrpljenje, posebno  tistim, ki ste bili 5 – 10 ur znotraj ces-
tnih zapor. Posebna zahvala gre tudi krajanom, ki ste kot prostovoljni gasilci so-
delovali z nami, prav tako uredništvom občinskih glasil, saj smo z vašo pomočjo

pravočasno obveščali prebivalce in
nenazadnje županom in njihovim so-
delavcem, z nasveti in pri pripravi
vseh potrebnih dovoljenj.
Iz športnega vidika je bila letošnja
prireditev še posebej uspešna.
Nastopilo je 67 posadk, ki so prišle iz
enajstih  držav Evrope. Imeli smo
tudi povečano število atraktivnih
vozil, t.i. štiri kolesnikov, ki jih je bilo
kar osemnajst. Ker so bili ti zmoglji-
vi«stroji«, v glavnem iz tujine, je tako
letos prvič pripadla, kar dvojna – dru-
žinska zmaga, za posadki iz Nemčije.
Kar dve posadki iz domačega društva
(Humar – Rus in Pajk – Cevc), sta
bile tik pod vrhom. Za DP R
Slovenije pa sta dosegli 1. in 3. mesto;

Skupna uvrstitev:
1.Gassner jr./Mayrhoffer (NEM)
(Mitsubishi Lancer EVO X R4)
2.Gassner/Thannhauser (NEM)
(Mitsubishi Lancer EVO X R4)
3.Štajf/Rajnoha (ČEŠ)
(Subaru Impreza STI)

Uvrstitev najboljših SLO voznikov:
4/1.Humar/Rus (SLO)
(Renault Clio R3)
6/2.Turk/Ložnar (SLO)
(Peugeot 208 R2) 
7/3.Pajk/Cevc (SLO)
(Peugeot 208 R2) 

Ob zaključku vas vabimo, da nam po-
šljete vaše videnje prireditve. Še pose-
bej bodo dobrodošle vaše fotografije z
letošnjega rally Saturnus, ki nam jih
pošljite na elektronski naslov:
info@amdsai.com. Najboljše bomo
objavili na naši spletni strani:
www.amdsai.com. Avtorja najboljše
pa bomo tudi povabili na slavnostno
prireditve, ki bo ob 40 letnici AMD
Slovenija avto, organizirana v prvi
polovici decembra 2014.
Športni pozdrav!

Davorin Možina, tajnik org. odbora

VERBE d.o.o., Zavrstnik 4, 1275 Šmartno pri Litiji

ZAPOSLIMO
sodelavca na delovnih mestih

voznik kamiona z dvigalom in voznik - avtomehanik
Za vse informacije vam je na voljo Borut, gsm: 041 651 239

Pokličite tisti, ki imate opravljene izpite C in E kategorij, ste pripravljeni na dinamično delo in ste iz okolice Litije.

www.verbe.si

TEAKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

10. memorialni turnir Bljesak 1995
Teakwondo klub Šmartno – Litija se je prvič udeležil že tradicionalnega tekmovanja v
Bjelini-Novska. To je hrvaški spominski pokal, na katerem sodelujejo večinoma hrvaški
klubi.

Bili smo edini slovenski klub, zato so nas zelo lepo sprejeli in smo bili deležni
velikega gostoljubja. Trener Franci Šircelj je na to tekmovanje peljal samo 3
svoje boljše tekmovalce. Taekwondoistke kluba so tokrat ostale doma, saj se
bodo s fanti udeležile prihajajočega tekmovanja Beograd Trophy v Srbiji.
Tadej Pirc se pripravlja na kvalifikacije za morebiten odhod na svetovno kadet-
sko prvenstvo, zato mu vsako tako tekmovanje še kako pomaga pri pridobivanju
izkušenj. Domen Pirc je po težki in atraktivni finalni borbi premagal borca iz
kluba Omega z rezultatom 34:32. Rezultat je sicer malo nenavaden za ta šport,
ampak potrebno bi bilo videti borbo, da bi si vse skupaj lažje predstavljali.
Timotej Bučar je po dveh zmagah in v finalu po  izenačenem rezultatu, na

koncu izgubil za zlato piko. Pokazal
je velik potencial, saj se je zadnje čase
kar veliko pripravljal z domačo taek-
wondo ekipo.
Vsi naši tekmovalci so ne glede na to,
da tekmovanje ni bilo eno izmed mo-
čnejših, imeli zelo močno konkuren-
co in prav vsi prijetno presenetili tre-
nerja, ker so se domov vrnili s tremi
kolajnami.

REZULTATI:
Domen Pirc – 1. MESTO
Timotej Bučar – 2. MESTO
Tadej Pirc – 3. MESTO

Janja Repina

Med dolenjskimi griči, utrinek s trase 37. Saturnus.

TEK

Maraton Trst 2014
Mesec maj je vsako leto poseben mesec za šmarske tekače. Vsako leto se oblikuje ekipa
novih tekačev in tekačic, ki želijo prvič v življenju preteči magičnih 42.198 km s pomočjo iz-
kušenih maratonk Mije, Suzane in Mojce. In tudi letos je bilo tako.Na podvig so se pripravlja-
li 4 mesece. 4. maja so ga v Trstu tudi uresničili.

Najprej bomo izpostavili našo najm-
lajšo maratonko Saro Jerant, ki je pri
rosnih 22 letih suvereno pretekla ma-
raton. Vsa čast tudi Petru Kračanu.
Oba sta dokazala, da se s trdim
delom, disciplino in neomajno voljo
da doseči marsikaj in pri tem leta niso
nobena ovira. Petru in Sari so se na
maratonu pridružili tudi Silva, Jana,
Branka in Luka, ki prihajajo iz drugih
občin (Kranj, Vransko, Unec). Vse več
je namreč tekačev, ki poiščejo Mijo,
Suzano in Mojco, ki vedno mojstrsko
odigrajo vlogo mentoric. Na polma-
ratonu sta letos blestela Branko
Radosavljevič in Klara. Oba sta bila
zadovoljna s svojim tekom. Mi ne te-
čemo zato, da se mučimo, ampak
zato, da uživamo. Toni Pipan,
Aleksandra, Dejan, Kristina in

Mihael so uživaško pretekli 7 km
progo.Maratonci smo jim neizmerno
hvaležni za topel sprejem na cilju. Vsi
udeleženci maratona se zahvaljujemo
šoferju Zajcu in Tonetu Justinu za
prijetno druženje.
V Šmartnem in Litiji je vedno več
ljudi, ki želijo teči, pa ne zmorejo za-
četi sami. Zato bo v Šmartnem začela
delovati prostovoljna tekaška skupina
za začetnike in za izkušene.  Skupina
bo začela s skupnimi treningi v mese-
cu juliju, vsak ponedeljek. Prvič se
bomo dobili 7.7.2014 ob 19 uri pred
športno dvorano Pungart na parkiriš-
ču. Vsi, ki želite razmigati telo in do-
živeti sproščeno druženje, prisrčno
vabljeni. Kontaktna oseba: Mia Loc,
gsm: (040 834 713)  

šmarski tekači


